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Preambule
Preambule: Aanleiding en noodzaak
De Nederlandse overheid doet een toenemend beroep op de zelf- en samenredzaamheid van
burgers (de zogenaamde participatiesamenleving). Tegelijkertijd worden de regie en inkoop van de
zorg in toenemende mate gedecentraliseerd naar lagere overheden of lokale uitvoeringsorganen.
Een en ander wordt ingegeven door het voornemen van de overheid om aanzienlijke bezuinigingen
door te voeren in de langdurige zorg. Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen voor de
gehandicaptenzorg. Net als andere zorgverleners staat Philadelphia voor de opgave om anders te
leren werken met minder mensen. Op afzienbare termijn gaat het bij Philadelphia om een verlies van
900 fte.
Alle activiteiten van Philadelphia zullen worden geraakt door de strenge bezuinigingen door de
wijzigingen in AWBZ en Wmo. Met het overgaan van extramurale begeleiding en dagbesteding naar
de gemeenten (Wmo) verdwijnt de individuele, ambulante begeleiding voor de meeste cliënten. De
overgang van dit deel van zorg van de AWBZ naar de Wmo gaat gepaard met ingrijpende
bezuinigingen. De ontwikkeling naar een AWBZ voor uitsluitend de zwaardere verblijfscliënten in de
gehandicaptenzorg zal naar verwachting bovendien tot extra gevolg hebben dat er een afbouw plaats
zal vinden van bepaalde groepen cliënten.
De veranderingen zorgen voor grotere risico’s voor de zorgverlener. Elke gemeente zal voortaan zelf
bepalen aan welke groepen cliënten zij ondersteuning wenst te geven, welk type ondersteuning dat
wordt en welke aanbieder dat eventueel mag uitvoeren. Daarbij gaat de Participatiewet er voor
zorgen dat jongeren die nu nog een Wajong-uitkering ontvangen en naar een vorm van dagbesteding
gaan, straks in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien en dus op zoek moeten naar een
bepaalde vorm van betaald werk.
Philadelphia ziet zich geconfronteerd met een forse omzetterugval die het noodzakelijk maakt om op
korte termijn maatregelen te nemen. Locaties of vormen van dienstverlening die structureel
verlieslatend zijn en te weinig toekomstperspectief hebben worden gesloten of afgestoten. Denk
daarbij aan de ambulante begeleiding, waar nu ook al verlies op wordt geleden.
In de tabel hieronder wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de wetswijzigingen op de financiële
situatie van Philadelphia.
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Om zet Totaal
Totaal Philadelphia

Delta jaar
2014

2013

2015

Cum

Steady-State Indexatie zonder NHC
NHC introductie
Kern AWBZ korting
Tariefmaatregel CARE (vanaf 2014 alle intramurale zorg 1,25% korting)
Tariefskorting AWBZ (vanaf 2014 alle AWBZ zorg 1% korting, vanaf 2015 1,5% korting)
Persoonlijke verzorging naar Wmo
Extramurale BG naar Wmo *)
Extramuralisatie ZZP 1 & 2 (alleen nieuwen)
Extramuralisatie ZZP 3 (nieuwe cliënten, voor de helft)
WMO marktverlies *)
Zorgverzwaring
Vervallen nacacluatie overheadlocaties
Begroting 2013 herziening

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-102.599
-258.104
263.109

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.271.596
-240.954
-2.237.293
-4.470.674
-2.954.575
-229.766
-2.045.425
529.205
-170.000
-

€ 1.590.107
€
-375.234
€
€
-684.973
€ 4.470.674
€
-564.193
€ -17.732.262
€
-741.538
€
-766.510
€ -12.275.886
€
529.205
€
-340.000
€
-

€ 3.759.104
€
-616.189
€
€ -2.922.266
€
€
-564.193
€ -20.686.837
€ -1.229.409
€
-766.510
€ -14.321.312
€ 1.058.409
€
-510.000
€
263.109

Totaal

€

-97.594

€

-9.547.888

€ -26.890.611

€ -36.536.092

*) De strategische positionering van Zorgkantoren en zorgaanbieders in 2014

Deze maatregelen en wijzigingen in de wet- en regelgeving zullen concreet uitgevoerd worden per
1 januari 2015 en in minimaal de vier jaren daarna. De grootste bezuinigingen zijn te verwachten in
2015. Voor Philadelphia zal de terugval in de omzet fors toenemen. Het is dus nodig om het beleid en
het kostenniveau van de organisatie op tijd aan te passen zodat de zorg aan cliënten en de
continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft.
Als gevolg van genoemde ontwikkelingen is Philadelphia genoodzaakt zich aan te passen. Dit doet zij
door haar organisatie intern wezenlijk anders in te richten en te bezuinigen op haar
personeelskosten waardoor haar personeelsbestand inkrimpt. Uitgangspunt daarbij is dat er zoveel
mogelijk overheidsgelden zullen worden aangewend voor dienstverlening aan cliënten. De
maatregelen zullen leiden tot substantiële organisatieveranderingen vanaf 1 januari 2014, die helaas
gepaard zullen gaan met ontslagaanvragen die door Philadelphia zullen worden ingediend bij UWV.
Voor wat betreft het geheel geldt dat Philadelphia in 2014 in elk geval structureel verlieslatende
locaties en structureel verlieslatende activiteiten zal beëindigen.
Wat de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers betreft, laten wij allereerst blij zijn dat zoveel
mantelzorgers en vrijwilligers ons nu al helpen om goede zorg te leveren. En natuurlijk is het daarbij
steeds een afweging wat een mantelzorger, vrijwilliger en professionele medewerker wel of niet
kunnen doen. Wij constateren ook dat dit per locatie zeer varieert. De invoering van het nieuwe
beleid van de overheid waaronder de overdracht van de AWBZ naar de Wmo brengt voor
zorginstellingen en dus ook voor Philadelphia met zich mee dat er nog meer dan voorheen een
beroep zal worden gedaan op de waardevolle bijdrage van vrijwilligers. Het overheidsbeleid betekent
immers dat met minder geld voor dezelfde cliënten moet worden gezorgd. Philadelphia hecht er aan
om de cliënten veiligheid en kwaliteit te bieden. Vrijwilligers kunnen daarom goed worden ingezet als
aanvulling op en verlichting van de taken van de professionele begeleiders.
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Philadelphia wil voorts via haar bestaande HR- en opleidingsbeleid blijvend investeren in het
professionele niveau van haar begeleiders. Philadelphia heeft een werkgroep van medewerkers
gevraagd om advies te geven over de criteria die mogelijk kunnen worden gehanteerd bij de inzet
van vrijwilligers, zodat Philadelphia zo zorgvuldig mogelijk met deze omstandigheden om kan gaan.
Philadelphia streeft er daarbij naar de goede verhouding te bewaren tussen kwaliteit van
dienstverlening, zorg voor de cliënten en de beschikbare financiële middelen.

Raad van Bestuur Philadelphia
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B: De werkgever Stichting Philadelphia Zorg, vertegenwoordigd door mevrouw G. Prins, voorzitter
Raad van Bestuur;

CNV
K. Kasper

ABVA KABO FNV
G. Boggia
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N. Rook

Stichting Philadelphia Zorg
G. Prins

Amersfoort, 1 april 2014
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Zijn het volgende overeen gekomen:

Inleiding
Medewerkers van Philadelphia zullen komende jaren fors worden geraakt door diverse
deelreorganisaties die noodgedwongen doorgevoerd moeten worden. Dit gaat onvermijdelijk
gepaard met verlies van werkgelegenheid waardoor medewerkers hun baan zullen verliezen. En dit
grijpt behoorlijk in op het leven en de toekomstverwachtingen van de betreffende medewerkers.
Qua inkomen, maar zeker ook qua gevoelens van eigenwaarde en de manier waarop je omgeving
tegen je aan kijkt. Medewerkers krijgen te maken met een onzekere tijd, met een enorme impact op
henzelf en op hun directe omgeving. Rouw en omgang met verlies vanwege het kwijtraken van je
baan en je collega’s dan wel cliënten gaan daarbij hand in hand met de noodzaak om jezelf te
herpakken en op te zoek gaan naar het perspectief dat er nog voor je is.
Werknemersorganisaties en Philadelphia realiseren zich dat terdege en zien het ook als hun
gezamenlijke verantwoordelijkheid om de medewerkers in deze situatie optimaal te ondersteunen,
voor zover de financiële mogelijkheden van Philadelphia dit vanzelfsprekend toelaten. De
werknemersorganisaties en Philadelphia zullen daarom de komende tijd met elkaar in gesprek blijven
over de uitvoering van het sociaal plan en de voortgang van de deelreorganisaties.
Met dit sociaal plan wordt de balans gezocht tussen zorg en zakelijkheid. Zorg in de vorm van goed
werkgeverschap en het bieden van nieuw perspectief voor medewerkers die hun baan gaan
verliezen. De medewerker die daadwerkelijk geraakt zal worden door de maatregelen, staat daarbij
centraal. Philadelphia en de werknemersorganisaties hechten zeer aan goede begeleiding van werk
naar werk en van werk naar nieuw perspectief. Daarom biedt dit sociaal plan voor de mensen die
hun arbeidsplaats bij Philadelphia noodgedwongen verliezen, volop ruimte om te leren en te
solliciteren waar mogelijk. Philadelphia zal de medewerkers begeleiding bieden bij het maken van de
toekomstplannen door het opstellen van een persoonlijk mobiliteitsplan waarin de maatregelen naar
individuele behoefte worden beschreven. Maatwerk staat hierin centraal. Het bestaat uit een mix
van maatregelen, instrumenten en (om)scholing die medewerkers het beste individueel op maat
gemaakte perspectief bieden wat gegeven de omstandigheden mogelijk is. Ook is er de mogelijkheid
om via een extern bureau erkenning te krijgen voor de door de medewerker in de praktijk verworven
competenties: een EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties). De werknemersorganisaties en
Philadelphia verwachten dat op deze wijze veel medewerkers aan de slag gaan met hun loopbaan en
daarmee hun arbeidsmarktpositie versterken.
Zakelijkheid in de zin dat medewerkers die aan Philadelphia verbonden blijven (en dat betreft
gelukkig nog het overgrote deel), recht hebben op een ‘gezonde’ en vitale organisatie die klaar is
voor de toekomst. Waarbij iedereen wordt aangesproken op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.
Een toekomstbestendig HR-beleid
Philadelphia heeft de afgelopen jaren veel geld en energie gestopt in een stevig en
toekomstbestendig HR-beleid. Vertrekpunt is het in eigen kracht zetten van de medewerker, waarbij
hij zelf regie (leert) voeren over zijn leven en loopbaan. Philadelphia ondersteunt de medewerker
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daarbij waar mogelijk. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan onze verzuimaanpak, gericht op
duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Of aan het R&O-gesprek dat bedoeld is voor een
goede dialoog tussen leidinggevende en medewerker, de oprichting van het Leerhuis en aan het geld
dat de afgelopen jaren is uitgetrokken voor opleidingen en trainingen. Dit HR beleid zal ook de
komende jaren van kracht blijven en waar nodig worden aangevuld.
Prémobiliteit
De periode na de aankondiging van de reorganisatie, d.d. 20 november 2013, tot het moment van
aanzegging van de boventalligheid, wordt beschouwd als een prémobiliteitsperiode. Vanaf dat
moment tot heden zijn alle medewerkers geïnformeerd over de voorgenomen veranderingen op
hoofdlijnen en daar waar mogelijk al specifiek voor afdelingen, locaties of gebieden. Aldus is reeds
een periode van kennisgeving aan bepaalde groepen als prémobiliteitsperiode verdisconteerd in de
totale voortgang van de reorganisatie, waardoor reeds bij alle medewerkers het bewustzijn is
ontstaan dat zij zich moeten richten op een toekomst buiten Philadelphia. Philadelphia heeft, in het
licht van de te voorziene organisatieveranderingen, medio 2013 ervoor gekozen om vanuit de HRkolom elf interne loopbaancoaches te selecteren, toe te rusten en voorts gedeeltelijk vrij te maken
ten behoeve van mobiliteit. Alle medewerkers, maar in het bijzonder zij die zijn aangezegd, kunnen
gebruik maken van de expertise en dienstverlening van deze loopbaancoaches; medewerkers kunnen
gebruik maken van een aantal tools (‘wie ben ik en wat kan ik’, drijfveren/loopbaanwaarden, etc.) en
via de dienstverlening van het Landelijk Coördinatieteam Mobiliteit worden zij met voorrang
geplaatst op passende functies of geattendeerd op geschikte functies. Vanaf het moment van
aanzegging zal de begeleidende rol bij het individuele mobiliteitstraject worden overgenomen door
een extern bureau, genaamd Staatvandienst (www.staatvandienst.com).
Ondersteuning door een coach
In deze spannende, onzekere tijd hebben medewerkers veel vragen en twijfels. Die kunnen gaan over
dingen die spelen op het werk of over de balans tussen werk en privé. Of over zaken die alleen in de
privésfeer spelen. Ook verdriet en rouw als gevolg van het verlies van een baan kan onderwerp van
gesprek zijn. Daarom krijgen medewerkers, en ook hun gezinsleden, de gelegenheid hier met een
coach van Resilians over door te praten. Dit alles kosteloos en uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Een verantwoord traject
Zowel de werknemersorganisaties als Philadelphia vinden dat medewerkers die daadwerkelijk door
een deelreorganisatie worden geraakt, dit zo snel mogelijk moeten horen. In dat kader zal
Philadelphia ook zorgdragen voor specifieke trainingen voor leidinggevenden en de groepen
medewerkers die als functiegroep geraakt zullen worden. De vaststelling welke individuele
medewerkers hun baan gaan verliezen gebeurt op een objectieve manier. Hiervoor gelden de regels
die de wetgever en UWV hebben opgesteld. Zodra duidelijk is wie geraakt wordt, zal de betrokken
medewerker zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Philadelphia zorgt dan
voor een goede opvang. Ook de leidinggevenden die de boodschap brengen worden hier goed voor
toegerust.
Omgaan met vacatures
Hoewel Philadelphia de komende jaren behoorlijk in omvang zal afnemen, zullen er altijd vacatures
bestaan. De werknemersorganisaties en Philadelphia spreken af dat deze bij voorrang worden
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gebruikt voor interne herplaatsing van medewerkers. Ook hier staat de medewerker centraal.
Hiervoor is een aantal ‘spelregels’ afgesproken. Interne medewerkers, en dan in het bijzonder de
medewerkers die zijn aangezegd, krijgen voorrang. Mocht er sprake zijn van herplaatsing in een
passende functie op een andere locatie, dan vergoedt Philadelphia gedurende een bepaalde tijd de
extra reiskosten. Als een medewerker wordt herplaatst op een functie in een lagere schaal, krijgt hij
nog twee jaar zijn oude salaris gegarandeerd. Daarnaast zal Philadelphia de medewerker zo snel als
mogelijk weer plaatsen in een passende functie op het oude niveau, mits er een vacature is. Als daar
nog een opleiding voor nodig is, zal Philadelphia daaraan medewerking verlenen.
Daarnaast zien werknemersorganisaties en Philadelphia mogelijkheden voor een landelijke
arbeidsmarktpool met de collega-instellingen ‘s Heeren Loo, Middin en Ipse de Bruggen. Philadelphia
neemt het initiatief om hierover met deze instellingen in gesprek te gaan. Doel daarbij is om
onderlinge herplaatsing buiten de eigen organisatie, maar binnen het vakgebied, mogelijk te maken.
Het mobiliteitstraject
Medewerkers die te horen hebben gekregen dat zij hun baan kwijtraken, gaan onmiddellijk aan de
slag met een persoonlijk mobiliteitsplan. In dit plan wordt aangegeven welke activiteiten de
medewerker nodig heeft. Zo kan de medewerker heel gericht en heel specifiek aan de slag gaan
vanuit de eigen situatie. Maatwerk dus. Zo komen er bijvoorbeeld mogelijkheden om
sollicitatietrainingen te volgen, een loopbaancheck te doen (“Waar sta ik en wat wil ik?”), om
effectief gebruik te leren maken van sociale media en om vast te stellen of het ondernemerschap of
ZZP-schap voor de medewerker geschikt is. Ook is er de mogelijkheid om een (om)scholingstraject te
volgen. Ook dit wordt opgenomen in het persoonlijk mobiliteitsplan.
Mobiliteitsactiviteiten vinden plaats onder werktijd. Deze activiteiten worden in overleg met de
leidinggevende ingepland. Uitgangspunt hierbij is dat de medewerker zoveel tijd en gelegenheid
krijgt als hij nodig heeft, om de activiteiten die zijn beschreven in het mobiliteitsplan, uit te voeren.
Het Landelijk Coördinatieteam Mobiliteit
Van medewerkers wordt veel gevraagd, dat realiseren werknemersorganisaties en Philadelphia zich
maar al te goed. Behalve dat zij hun ontslag moeten verwerken, moeten zij op zoek naar nieuw
perspectief. Philadelphia kent haar verantwoordelijkheid en wil een goed werkgever zijn. Daarom zal
Philadelphia de medewerkers waar het kan bijstaan en begeleiden. Het Landelijk Coördinatieteam
Mobiliteit (LCM) en de elf interne loopbaancoaches spelen hierbij een belangrijke rol. De
loopbaancoaches zijn HR-professionals die deels zijn vrijgesteld om als aanspreekpunt voor
(aangezegde) medewerkers te fungeren. Medewerkers kunnen met hen sparren en advies krijgen. De
loopbaancoaches kennen Philadelphia vanzelfsprekend heel goed. Daarnaast hebben zij door hun
regionale zorgnetwerken ook een goed beeld van de externe (zorg-)arbeidsmarkt. Het LCM zorgt er
voor dat alle vrijvallende vacatures intern worden gemeld en beschikbaar komen voor interne
medewerkers, in het bijzonder voor de aangezegde medewerkers. Daarnaast heeft Philadelphia een
professioneel, extern, mobiliteitsbureau gecontracteerd, dat behulpzaam is bij de uitvoering van de
mobiliteitsactiviteiten en het inrichten van het persoonlijk mobiliteitsplan.
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Vrijwillige beëindiging
Aangezegde medewerkers kunnen al gedurende de aanzegperiode hun arbeidsovereenkomst
vrijwillig beëindigen, bijvoorbeeld omdat zij een andere baan hebben gevonden. Philadelphia zal
deze medewerkers een vrijwillige vertrekpremie verstrekken. Medewerkers die niet zijn aangezegd
maar zelf besluiten om te vertrekken en hiermee een arbeidsplaats behouden voor een aangezegde
medewerker, kunnen in aanmerking komen voor een ‘plaatsmakerspremie’. Ten slotte kunnen
aangezegde werknemers die 60 jaar of ouder zijn, een beroep doen op een speciale regeling.
Wachtgeldregeling conform de CAO
Medewerkers die, ondanks de inspanningen, toch geen ander werk hebben gevonden, kunnen
gebruik maken van de wachtgeldregeling zoals omschreven in de CAO Gehandicaptenzorg. Mocht de
nieuwe CAO Gehandicaptenzorg een soberder wachtgeldregeling kennen, dan is Philadelphia bereid
om in die situatie toch de huidige wachtgeldregeling toe te kennen. De wachtgeldregeling betekent
dat Philadelphia voor een bepaalde tijd, maximaal ruim 3 jaar, de WW-uitkering aanvult. De
specifieke hoogte en de duur van deze regeling hangt af van de lengte van het dienstverband dat de
medewerker heeft gehad. Hierbij maakt het niet uit of dit bij Philadelphia was of bij een andere
instelling die valt onder de CAO Gehandicaptenzorg.
Specifiek Wmo
Voor wat betreft de overgang van AWBZ naar Wmo geldt, los van wat hiervoor is gezegd over
structureel verlieslatende locaties en activiteiten, meer specifiek het volgende. Daar waar in het
kader van de Wmo de overgang van cliënten naar andere zorgarrangementen leidt tot sluiting of
inkrimping van locaties of teams, kan dit ook leiden tot ontslagaanvragen door Philadelphia bij het
UWV. De einddatum van die arbeidsovereenkomsten zal, daar waar aan de orde, niet eerder zijn dan
nadat de Wmo-wetswijziging door de Eerste Kamer is aangenomen. Dit om prematuur handelen
waar mogelijk te vermijden. Indien blijkt dat de Wmo-wetswijziging niet wordt aangenomen en er
voor deze groep begeleiders en gebiedsmanagers in de focusgemeentes reeds een
ontslagvergunning door UWV is verleend, zal Philadelphia geen gebruik maken van die vergunning,
dan wel, indien er reeds een opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft plaatsgevonden, de
medewerkers uit deze specifieke groep opnieuw in dienst nemen met behoud van hun
arbeidsvoorwaarden. Bij medewerkers die deel uitmaken van deze specifieke groep, zal Philadelphia
het bovenstaande opnemen in de individuele ontslagaanvraag bij UWV.
Maatregelen
Afspiegelingsbeginsel
(i)

Om te bepalen welke werknemers boventallig zullen worden, zal de werkgever het
Ontslagbesluit en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV hanteren. Het uitgangspunt daarbij
is het zogeheten afspiegelingsbeginsel, dat geldt voor de functiegroepen die
ingekrompen zullen worden. In het geval er gehele functiegroepen verdwijnen, zullen
alle werknemers die de betrokken functie bekleden boventallig worden verklaard. Deze
regels worden conform het Ontslagbesluit toegepast per bedrijfsvestiging.
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(Interne) herplaatsing
(ii)

(iii)

Gezien de grote impact van de maatregelen en daaruit voortvloeiende reorganisaties, zal
interne herplaatsing van werknemers wiens arbeidsplaats vervalt, zeer moeilijk zijn. Voor
een groot deel van de voor ontslag voor te dragen werknemers zal om die reden gelden
dat zij zich zullen moeten oriënteren op een werkkring buiten Philadelphia.
Philadelphia zal zich inspannen om met de instellingen Middin, ’s Heerenloo en Ipse de
Bruggen tot een gezamenlijk herplaatsingsbeleid te komen, waarbij werknemers van de
vier instellingen bij vacatures een voorrangspositie hebben boven externe kandidaten.

Uitgangspunten voor mobiliteit
(iv) Uitgangspunt van dit sociaal plan is dat de inspanningen gericht zijn op mobiliteit voor
de werknemers die daadwerkelijk geraakt worden door de reorganisatie van het bedrijf
van werkgever. Dit betekent dat werkgever en werknemer zich gezamenlijk zullen
inspannen om de kansen op het verkrijgen van een nieuwe werkkring zo groot mogelijk
te maken voor de werknemer van Philadelphia. Het werken aan een perspectief voor de
werknemer staat daarbij centraal.
De werknemer kan naar eigen individuele behoefte gebruik maken van mogelijkheden
die hem of haar naar een andere werkkring of naar een ander perspectief op een
nieuwe werkomgeving kunnen begeleiden. Werkgever biedt de werknemer daarbij
professionele hulp door inschakeling van loopbaancoaches en een terzake deskundig
mobiliteitsbureau. Voor de uitvoering van zulke mobiliteitsactiviteiten staat het
persoonlijk mobiliteitsplan van de werknemer centraal. Met dat mobiliteitsplan kan de
werknemer gebruik maken van een mix van activiteiten: sollicitatie- en loopbaan
trainingen, collectieve en individuele coaching gericht op outplacement en
scholingsmogelijkheden, het volgen van een EVC-traject etc. zodat hij zich kan
voorbereiden op het vinden van een andere werkkring en/of perspectief naar ander
werk. Maatwerk staat hierin centraal.
(v) De werknemer die boventalligheid aangezegd heeft gekregen, heeft een periode van
negen maanden na de aanzegging de tijd om van de in het sociaal plan genoemde
mobiliteitsactiviteiten gebruik te maken op grond van de afspraken in het
mobiliteitsplan tussen werkgever en werknemer.
(vi) Binnen de mobiliteitsactiviteiten kan werknemer er ook voor kiezen om gebruik te
maken van de vrijwillige vertrekregeling. Dan ontvangt hij geen wachtgeld, maar
ontvangt hij een financiële vergoeding. Ook de aangezegde werknemers die ouder dan
60 jaar zijn, kunnen van een speciale regeling gebruik maken.

Aanzegging en boventalligheid
(vii) De mobiliteitsperiode vangt aan met de schriftelijke aanzegging van boventalligheid. In
de schriftelijke aanzegging is opgenomen per welke datum de arbeidsplaats van de
werknemer komt te vervallen. Die datum is de ingangsdatum van boventalligheid. Het
uitgangspunt in het sociaal plan is dat de ingangsdatum van boventalligheid samenvalt
met de einddatum van de arbeidsovereenkomst. De einddatum van de
arbeidsovereenkomst ligt negen maanden na de schriftelijke aanzegging. In specifieke
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gevallen kan het zo zijn dat de boventalligheid eerder ingaat, omdat de feitelijke
werkzaamheden eerder komen te vervallen. De datum van uitdiensttreding zal echter
steeds 9 maanden na de aanzegging zijn. Tot de ingangsdatum van de boventalligheid
besteedt de werknemer zijn tijd aan het mobiliteitstraject en verricht de werknemer zijn
of haar werkzaamheden. De medewerker staat centraal. Het mobiliteitsplan is leidend.
In het mobiliteitsplan worden op maat gemaakte afspraken vastgelegd over vrijstelling
van werkzaamheden. In artikel 6 zijn de afspraken hierover vastgelegd.
Uitkering bij werkloosheid
(viii) Voor werknemers die hun baan bij Philadelphia verliezen en op het moment van
uitdiensttreding nog geen andere baan / werkkring hebben gevonden (en geen gebruik
hebben gemaakt van de vrijwillig vertrekregeling of 60+regeling), is de wachtgeldregeling
uit de CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014 van toepassing. Indien er een nieuwe CAO
Gehandicaptenzorg van toepassing wordt gedurende de looptijd van dit sociaal plan, is
de wachtgeldregeling uit die nieuwe CAO met in achtneming van eventuele
overgangsregelingen die de CAO partijen overeenkomen, van toepassing. Indien echter
de wachtgeldregeling in de nieuwe CAO soberder is dan de wachtgeldregeling in de CAO
Gehandicaptenzorg 2011-2014, zal de werkgever voor de werknemers die onder dit
sociaal plan vallen, de wachtgeldregeling uit de CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014
toepassen.

Artikel 1:

Definities en afkortingen

Aangezegde werknemer:

Een werknemer die een schriftelijke aanzegging van
boventalligheid heeft gehad.
Formeel gaat boventalligheid in op de dag dat een
arbeidsplaats is vervallen; die datum wordt genoemd in de
aanzeggingsbrief. Aangezien het uitgangspunt in dit sociaal
plan is om de ingangsdatum van boventalligheid en de datum
van uitdiensttreding gelijk te laten zijn, wordt de werknemer
voordat de boventalligheid van kracht wordt, een aanzegging
van boventalligheid gedaan.

Aanzegging van boventalligheid:

De schriftelijke aanzegging van boventalligheid. In de
schriftelijke aanzegging wordt de ingangsdatum van de
boventalligheid vermeld.

Afspiegelingsbeginsel:

De regel voor het bepalen van de ontslagvolgorde volgens
artikel 4:2 lid 1 van het Ontslagbesluit en hoofdstuk 10 van de
Beleidsregels Ontslagtaak UWV. Daarin is onder meer het
volgende geregeld:
Indien er geen sprake is van het vervallen van een gehele
functiegroep, wordt het personeel van de categorie
uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging ingedeeld in vijf
leeftijdsgroepen. Te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35
jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en
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ouder. De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen
dient zo plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de
categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping
verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is. Vervolgens wordt
binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste
dienstverband boventallig verklaard.
Bezwarencommissie:

Boventallige Werknemer:

Een commissie die geschillen behandelt tussen de werkgever
en individuele werknemers met betrekking tot de toepassing
van dit sociaal plan overeenkomstig de bepalingen in artikel 13
van dit sociaal plan.
De werknemer wiens werkzaamheden zijn vervallen, op basis
van de aanzegging van boventalligheid.

Boventalligheid:

Van boventalligheid is sprake op de datum dat een
arbeidsplaats naar het besluit van werkgever geheel of
gedeeltelijk is vervallen.

Bruto maandinkomen:

Het salaris conform de definitie in de CAO Gehandicaptenzorg,
artikel 1:1d: “het tussen werkgever en werknemer
overeengekomen bruto maandloon, exclusief
eindejaarsuitkering, de vakantietoeslag en de in de
hoofdstukken 4, 7, 8, 9, 10 en 12 CAO Gehandicaptenzorg
genoemde vergoedingen”.

CAO:

De CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014 en indien er een
nieuwe CAO Gehandicaptenzorg van toepassing wordt, die
nieuwe CAO.
Indien een andere CAO wordt bedoeld, wordt deze in dit
sociaal plan genoemd.

(Deel)-reorganisatie:

Een besluit van werkgever tot het herstructureren van (een
deel van) de organisatie.

Functie:

De functie van een werknemer die is beschreven in het
functieboek en die blijkt uit een schriftelijke bevestiging van de
werkgever. Indien geen schriftelijke vastlegging van de functie
bestaat of indien de functie niet is beschreven in het
functiehuis, zal de werkgever aan de hand van de feitelijke
werkzaamheden en taken/bevoegdheden die de werknemer
normaliter verricht en die door werkgever zijn geautoriseerd
en/of opgedragen, de functie indelen. Tijdelijk (een jaar)
opgedragen werkzaamheden alsmede neventaken worden
daarbij buiten beschouwing gelaten.

Geschikte functie

Een functie die geen passende functie is, die op basis van de
functie-eisen kan worden vervuld door een werknemer, die
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werkgever bereid is aan te bieden en die werknemer bereid is
te accepteren. Acceptatie van een geschikte functie door de
werknemer is niet verplicht.
Ingangsdatum van boventalligheid: De datum van de eerste dag van boventalligheid die wordt
genoemd in de brief waarbij de boventalligheid aan de
werknemer wordt aangezegd. Het uitgangspunt van dit Sociaal
Plan is om de ingangsdatum van de boventalligheid samen te
laten vallen met het einde van de arbeidsovereenkomst, maar
de datum van boventalligheid kan vanwege feitelijke
omstandigheden ook eerder zijn.
Mobiliteitsperiode:

De periode van 9 (negen) maanden tussen de aanzegging
boventalligheid en het einde van de arbeidsovereenkomst met
de werknemer, waarin de aangezegde werknemer activiteiten
gericht op het vinden van een andere functie binnen of buiten
de organisatie van werkgever kan verrichten. Is hetzelfde als
“aanzegperiode”.

Opzegtermijn:

De door werkgever en werknemer in acht te nemen termijn bij
opzegging van de arbeidsovereenkomst op grond van de wet
en de voor de werknemer toepasselijke CAO.

OR:

De Ondernemingsraad van Stichting Philadelphia Zorg

Partijen:

De werkgever en de andere partijen die dit sociaal plan
ondertekenen.

Passende functie:

Een functie die de werknemer in verband met kennis en
opleiding, persoonlijkheid, competenties, contractomvang en
ervaring met doelgroep en/of vakgebied, redelijkerwijs kan
uitoefenen. Een passende functie is ten eerste een functie in
dezelfde FWG-schaal. Indien deze niet beschikbaar is, is ook
sprake van een passende functie indien aan de genoemde
criteria voldaan is en de functie maximaal één FWG schaal
hoger is ingedeeld; in dit geval geldt dat ook sprake is van een
passende functie, als de werknemer naar verwachting binnen
26 weken door scholing aan de genoemde criteria zal kunnen
voldoen. Indien ook een passende functie in een hogere FWGschaal niet beschikbaar is, is tenslotte sprake van een
passende functie indien aan de genoemde criteria is voldaan
en de functie maximaal één FWG-schaal lager is ingedeeld.
Voor de werknemer met een arbeidsduur van 8 (of meer) uren
per dag is er geen sprake van een passende functie indien de
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reistijd tussen woonplaats en werkplek of standplaats
toeneemt met meer dan een uur, enkele reis, gerekend vanaf
postcode woonadres tot postcode werkplek of standplaats,
waarbij de maximale reistijd, enkele reis, niet meer bedraagt
dan 1,5 uur. Hierbij wordt uitgegaan van de voor de
werknemer gebruikelijke manier van reizen.
Peildatum

De datum van het besluit van de (deel)reorganisatie die dient
als basis voor de hantering van het afspiegelingsbeginsel, zie
artikel 4.2.

Plaatsmakersregeling:

De afspraken en daaraan verbonden financiële regeling, die
van toepassing is op een werknemer die geen boventalligheid
aangezegd heeft gekregen en die zelf aanbiedt om de
arbeidsovereenkomst te beëindigen, waarbij geldt dat dit het
ontslag van een aangezegde werknemer in dezelfde
functiegroep moet voorkomen. Het is aan de werkgever
voorbehouden om dat aanbod wel of niet te aanvaarden.

Reorganisatie:

De herstructurering van de organisatie van werkgever die
gedurende de looptijd van dit sociaal plan zal plaatsvinden.

Vaststellingsovereenkomst:

Een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en een
werknemer waarin zij verklaren dat de arbeidsovereenkomst
op een bepaalde datum eindigt en waarin zij de gemaakte
afspraken bij beëindiging van het dienstverband met
wederzijds goedvinden opnemen op een dusdanige wijze dat
het ontslag niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Vrijwillige vertrekregeling:

De financiële vergoeding die conform artikel 9 van toepassing
is op de werknemer in geval werkgever en aangezegde
werknemer overeenkomen om de arbeidsovereenkomst op
vrijwillige basis door middel van een
vaststellingsovereenkomst of door opzegging door de
aangezegde werknemer te beëindigen.

Werkgever:

Stichting Philadelphia Zorg;
Stichting Philadelphia Uitzendgilde en Arbeidsintegratie;
Stichting Philadelphia Horeca en Recreatie

Werknemer:

Degene
- die op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd in dienst is van werkgever; en
- die op de ontslagdatum de pensioengerechtigde leeftijd in de
zin van de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) nog niet heeft
bereikt; en
- met wie in het kader van een (deel)reorganisatie de
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd; en
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- die werknemer is in de zin van de CAO Gehandicaptenzorg of de
CAO Horeca & Recreatie; en
- die geen werknemer met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd is.
De volgende werknemers kunnen geen rechten ontlenen aan
dit sociaal plan:
- werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd,
behalve voor zover 3.1.2. van toepassing is;
- werknemers met een voorovereenkomst of
arbeidsovereenkomst tot het incidenteel verrichten van
werkzaamheden op afroep;
- werknemers met een opdrachtovereenkomst (zzp-ers);
- leerlingen die geen leer-/arbeidsovereenkomst hebben en
stagiaires;
- vakantiewerknemers;
- werknemers via tijdelijk gesubsidieerde
werkgelegenheidsprojecten;
- werknemers die op de dag van ondertekening van dit
sociaal plan reeds een vaststellingsovereenkomst hebben
getekend;
- werknemers die om andere redenen dan vanwege
reorganisatie, zoals maar niet uitsluitend op grond van een
dringende redenen/of op basis van tekortschietend
functioneren, worden ontslagen;
- werknemers met wie na vierentwintig maanden – of langer
– arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst wordt
beëindigd;
- werknemers met wie wegens het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd het dienstverband eindigt of wordt
beëindigd.
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Artikel 2:
2.1

DOEL EN UITGANGSPUNTEN

Doel

Dit sociaal plan heeft als doel om de personele gevolgen voor werknemers die voortvloeien uit
(deel)reorganisaties in de periode 2014 t/m 2015 op te vangen. Dit sociaal plan voorziet daartoe in een
aantal maatregelen.
2.2

Uitgangspunten

In dit sociaal plan zijn de volgende uitgangspunten overeengekomen:
2.2.1

De (deel)reorganisaties zullen leiden tot interne herplaatsing en zo nodig tot het indienen van
ontslagaanvragen bij UWV door werkgever.

2.2.2

Werkgever zal zich inspannen om werknemers die boventalligheid wordt aangezegd perspectief
te bieden op het vinden van een nieuwe functie binnen of buiten de eigen organisatie. Daartoe
zal de werkgever faciliteiten beschikbaar stellen in de vorm van mobiliteitsactiviteiten.

2.2.3

Werkgever en werknemer zijn verplicht om mee te werken aan de uitvoering van dit sociaal
plan.

2.2.4

Werkgever zal werknemers die boventallig worden zoveel mogelijk ondersteunen en al datgene
doen wat in redelijkheid van een goed werkgever mag worden verwacht. De werknemer is
verplicht om in redelijkheid, billijkheid en goede trouw actief mee te werken aan de uitvoering
van deze regelingen. De werknemer heeft het recht om zo volledig mogelijk te worden
geïnformeerd over zijn rechten en plichten op basis van dit sociaal plan.

2.2.5

Een werknemer die in het kader van een vorige reorganisatie in een lager gewaardeerde functie
is geplaatst, kan in het kader van dit sociaal plan niet wederom worden herplaatst in een
passende functie in een nog lagere FWG schaal.

Artikel 3:

ALGEMENE BEPALINGEN

3.1 Werkingssfeer
3.1.1

Dit sociaal plan heeft betrekking op (deel)reorganisaties die zich binnen de diverse organisatieonderdelen bij werkgever kunnen voordoen.

3.1.2

Het sociaal plan is van toepassing op de werkgever en werknemer als bedoeld in Definities en
Afkortingen uit artikel 1. In afwijking van het bepaalde onder de definitie van ‘werknemer’ geldt
voor werknemers die op de peildatum een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben die
op dat moment nog minimaal 26 weken duurt, dat zij recht hebben op gebruikmaking van de
artikelen 8.3, 8.4.2, 8.4.5, 8.5 en 8.6, 12 en 13 van dit sociaal plan. De werkgever spant zich in
om dit sociaal plan van toepassing te laten zijn voor de werknemers van Stichting Philadelphia
Bewindvoering en Vermogensbeheer gevestigd te Nunspeet, door het bestuur van die stichting
te verzoeken het sociaal plan toe te passen. Zodra het antwoord op dit verzoek bekend is, zal
werkgever dat antwoord schriftelijk aan de werknemersorganisaties meedelen.
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3.1.3

Met werknemers in kwetsbare situaties zal extra zorgvuldig worden omgegaan. Tot de groep
van kwetsbare werknemers behoren in ieder geval werknemers die de status van
arbeidsgehandicapte hebben.

3.2 Geldigheidsduur & toepassingsgebied
3.2.1

Het sociaal plan heeft de volgende looptijd; de ingangsdatum is 1 januari 2014 tot en met 31
december 2015. Op 31 december 2015, 24.00 uur, zal dit sociaal plan van rechtswege eindigen
zonder dat opzegging is vereist. Partijen zullen tijdig met elkaar in overleg treden voor een
nieuw sociaal plan per 1 januari 2016.

3.2.2

Voor zover er eerdere sociale plannen van toepassing waren bij werkgever, komen die te
vervallen in die zin dat werknemers daar geen aanspraak meer op kunnen maken. Op
werknemers die gedurende de looptijd van dit sociaal plan een aanzegging van boventalligheid
ontvangen, zijn de regelingen van dit sociaal plan nog van toepassing, ook als de uitvoering
daarvan plaatsvindt nadat de looptijd van dit sociaal plan reeds is verstreken. Nawerking van dit
sociaal plan is uitgesloten, na 31 december 2015 kunnen er geen aanspraken meer ontstaan op
de voorzieningen en regelingen uit dit sociaal plan.

3.3 Hardheidsclausule
Indien er een evident onbillijke situatie ontstaat voor een individuele werknemer zal werkgever
besluiten om in een voor werknemer gunstige zin van dit sociaal plan af te wijken. Werknemer kan
daartoe een met redenen omkleed verzoek aan werkgever voorleggen.
3.4 Interpretatie
Interpretatie van dit sociaal plan geschiedt door partijen gezamenlijk.
3.5 Periodiek overleg

3.5.1. Partijen bij dit sociaal plan voeren vanaf 1 januari 2014 elk kwartaal overleg. Werkgever voert
de regie over de uitvoering van dit sociaal plan en draagt zorg voor adequate interne
communicatie en uitvoering. Werkgever zal aan de werknemersorganisaties tijdens deze
kwartaaloverleggen rapporteren over de voortgang van de (deel)reorganisaties alsmede
over de actuele stand van zaken in wet -en regelgeving. De rapportage omvat, in ieder geval:
a. de stand van zaken ten aanzien van het aantal aangezegde werknemers;
b. stand van zaken ontslagaanvragen UWV;
c. het aantal herplaatsingen intern en uitstroom naar banen extern (voor zover bekend bij
werkgever);
d. van welke mobiliteitsbevorderende maatregelen gebruik is/wordt gemaakt;
e. overzicht van meldingen ‘afgewezen verzoeken van vrijstelling van werk’ op basis van artikel
6.1.6;
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f.

wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de interne instructie op basis van artikel 6.1.7.

g. hoeveel personen gebruik hebben gemaakt van de diensten van Resilians;
h. hoeveelheid adviesaanvragen bezwarencommissie en geanonimiseerde opsomming van
uitspraken;
i.

eventuele overdracht van bedrijfsonderdelen (indien aan de orde);

j.

planning van de projecten;

k. een mondelinge presentatie van de hoofdlijnen van de OR-adviesaanvraag en het OR-advies
(indien aan de orde); van de interne communicatie aan de werknemers met betrekking tot
OR-adviesaanvragen wordt steeds gelijktijdig een afschrift aan de werknemersorganisaties
verstrekt.
l.

stand van zaken wet- en regelgeving.

3.5.2. In het geval zich gedurende de looptijd van dit sociaal plan belangrijke, niet voorziene
wijzigingen voordoen die gevolgen hebben voor de rechtspositie van werknemers, zal
werkgever die situatie vooraf met de werknemersorganisaties bespreken. Indien een
zodanige wijziging leidt tot (aanzegging van) boventalligheid van individuele werknemers
tijdens de looptijd van dit sociaal plan, geldt dit sociaal plan.
3.5.3

De werknemersorganisaties kunnen concrete meldingen van werknemers dat afspraken uit
het sociaal plan niet worden nagekomen tijdens de kwartaaloverleggen melden. Indien blijkt
dat werkgever - onverhoopt- inderdaad in concrete gevallen afspraken op basis van dit
sociaal plan niet nakomt, zal werkgever deze corrigeren.

3.5.4

Indien sprake is van wezenlijke wijzigingen in wet--en regelgeving en de daarmee gepaard
gaande krimp van het aantal werknemers, die gedurende de looptijd van dit sociaal plan
worden ingevoerd en die ertoe leiden dat er minder of meer ingrijpende maatregelen
noodzakelijk zijn dan in dit sociaal plan zijn vastgelegd, zullen partijen in overleg gaan over
de consequenties naar aanleiding van die wijzigingen en de gevolgen hiervan voor het sociaal
plan. Uitgangspunt is de stand van zaken van de (voorgenomen) wet--en regelgeving en de
door werkgever aangekondigde organisatiewijzigingen zoals bij partijen bekend ten tijde van
de ondertekening van het sociaal plan.

3.5.5. Indien CAO gerelateerde maatregelen die gedurende de looptijd van het sociaal plan
wijzigen of worden ingevoerd, gevolgen hebben voor de betaalbaarheid en/of
uitvoerbaarheid van het sociaal plan, zullen partijen opnieuw in gesprek gaan over
aanpassing van het sociaal plan. Partijen zullen gehoor geven aan een gemotiveerde oproep
van een andere partij om in overleg te treden. Het overleg in verband met CAO gerelateerde
maatregelen zal zoveel mogelijk worden gevoerd tijdens het in 3.5.1 genoemde
kwartaaloverleg.
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3.5.6

Werkgever informeert de OR elk kwartaal over de uitvoering van dit sociaal plan.

3.6 Beschikbaarstelling sociaal plan
Het sociaal plan is op Philanet beschikbaar voor de werknemers. Werkgever zal werknemers door
middel van de gebruikelijke informatiekanalen zoals de nieuwsbrief op de hoogte stellen van het sociaal
plan. Werkgever draagt er zorg voor dat elke werknemer op wie het sociaal plan van toepassing is, op
diens verzoek, over een papieren exemplaar van dit sociaal plan kan beschikken.
3.7. Prémobiliteit
Tijdens de periode van prémobiliteit zal werkgever de werknemers door middel van haar HR-beleid
stimuleren actief te werken aan de eigen arbeidsmarktpositie. Deelname is voor werknemers vrijwillig,
doch niet vrijblijvend.
Artikel 4:

VASTSTELLING EN AANZEGGING VAN BOVENTALLIGHEID

4.1

Vaststelling boventalligheid

4.1.1

In 2014 en 2015 zullen verschillende (deel)reorganisaties plaatsvinden. Werkgever zal nadat
een besluit tot een (deel)reorganisatie is genomen, vaststellen welke werknemers
boventallig zullen zijn en per welke datum. Werkgever zal een besluit tot (deel)reorganisatie
publiceren via Philanet.

4.1.2

Bij de vaststelling van de boventalligheid zal het afspiegelingsbeginsel worden toegepast per
bedrijfsvestiging. Bedrijfsvestiging is een begrip dat in de Beleidsregels UWV wordt
gehanteerd. Afspiegeling is niet aan de orde als een unieke functie (dat wil zeggen een
functie die slechts door één persoon wordt bekleed) of een gehele uitwisselbare
functiecategorie komt te vervallen of wanneer een gehele bedrijfsvestiging wordt gesloten.

4.1.3

Voor functiegroepen uit het hogere management vanaf FWG-niveau 65 en hoger, kan
werkgever besluiten om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel. In dat geval zal in plaats
daarvan een sollicitatieprocedure voor alle werknemers uit de betrokken functiegroep
worden ingericht, waarvan een externe geschiktheidstoetsing (“assessment”) onderdeel kan
uitmaken.

4.2 Peildatum
Als peildatum wordt de datum van het besluit van de (deel)reorganisatie gehanteerd. Het
personeelsbestand op de peildatum is de basis voor de hantering van het afspiegelingsbeginsel.
4.3 Aanzegging van boventalligheid
4.3.1

Werkgever zal werknemers die het betreft, de boventalligheid schriftelijk aanzeggen. De
schriftelijke aanzegging van de boventalligheid zal zo spoedig mogelijk geschieden na
bekendmaking van een besluit tot (deel)reorganisatie.

4.3.2

De brief waarin de boventalligheid wordt aangezegd, vermeldt (i) de datum van de
aanzegging van boventalligheid; (ii) de datum van het (deel)reorganisatiebesluit (peildatum)
alsmede (iii) de ingangsdatum van de boventalligheid. De werknemers die voornoemde brief
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hebben ontvangen worden in het navolgende mede aangeduid als ‘aangezegde werknemers’
zoals omschreven in artikel 1.
4.3.3

De eerst mogelijke datum van aanzegging van boventalligheid is 1 april 2014.

Artikel 5:

BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST EN MOBILITEITSPERIODE

5.1 Procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst
5.1.1

Werkgever zal (op zijn vroegst) twee maanden na de datum van de schriftelijke aanzegging
van boventalligheid, de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst in gang
zetten, door het indienen van een verzoek bij UWV Werkbedrijf om toestemming voor
opzegging, dan wel door het indienen van een verzoek tot ontbinding bij de bevoegde
Kantonrechter.

5.1.2

Werkgever streeft ernaar om de ingangsdatum van boventalligheid (die is genoemd in de
aanzeggingsbrief) te laten samenvallen met de datum van beëindiging van de
arbeidsovereenkomst. De einddatum van de arbeidsovereenkomst zal in geen geval liggen
vóór de ingangsdatum van de boventalligheid.

5.1.3

Tussen de datum van schriftelijke aanzegging van boventalligheid en de datum van einde
dienstverband, zullen negen maanden liggen. Die periode wordt aangeduid als
“mobiliteitsperiode”. Werkgever streeft er tevens naar bedoelde tussenliggende periode niet
langer te laten duren dan negen maanden.

5.1.4

Het kan zijn dat zich een situatie voor doet waarbij een werknemer boventallig is in die zin
dat zijn eigen werkzaamheden reeds zijn vervallen, maar dat zijn arbeidsovereenkomst nog
niet is geëindigd. In dat geval kan werkgever aan die werknemer in de periode tussen
ingangsdatum boventalligheid en einde dienstverband tijdelijk andere werkzaamheden
opdragen waarbij gedurende die periode tevens een wijziging in de plaats van tewerkstelling
kan plaatsvinden. De werknemer is, na overleg, verplicht om hieraan binnen redelijke
grenzen gehoor te geven.
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Artikel 6:

WERKZAAMHEDEN TOT INGANGSDATUM BOVENTALLIGHEID

6.1 Gedeeltelijke vrijstelling van werk
6.1.1

Uitgangspunt van dit sociaal plan is dat de inspanningen gericht zijn op mobiliteit voor de
werknemers die daadwerkelijk geraakt worden door de reorganisatie van het bedrijf van
werkgever. Dit betekent dat werkgever en werknemer zich gezamenlijk zullen inspannen om
de kansen op het verkrijgen van een nieuwe werkkring zo groot mogelijk te maken voor de
aangezegde werknemer. Het werken aan een perspectief voor de werknemer staat daarbij
centraal. In artikel 8 is beschreven hoe werkgever en werknemer invulling geven aan de
mobiliteitsactiviteiten om bedoeld perspectief te bereiken. In dit artikel 6 is beschreven hoe
wordt omgegaan met de tijd die de werknemer nodig heeft voor zijn mobiliteitsactiviteiten.
Het uitgangspunt is dat de werknemer zoveel tijd krijgt van de werkgever als hij / zij
daadwerkelijk nodig heeft om voor hem of haar passende mobiliteitsactiviteiten te
verrichten. Uitsluitend in situaties genoemd onder artikel 6.1.5 kan daarvan worden
afweken.

6.1.2

De aangezegde werknemer heeft gedurende de mobiliteitsperiode recht op vrijstelling van
de verplichtingen zijn of haar werkzaamheden te verrichten voor zoveel tijd als hij of zij naar
individuele behoefte nodig heeft om activiteiten ten behoeve van het vinden van een andere
werkkring uit te voeren.

6.1.3

Om te bepalen van hoeveel vrijgestelde uren en dagdelen de aangezegde werknemer
gebruik kan maken, is het individuele mobiliteitsplan uit artikel 8.3 leidend: in het
mobiliteitsplan wordt onderbouwd vastgelegd welke activiteiten de werknemer gedurende
de mobiliteitsperiode zal verrichten. Vervolgens wordt aan de hand van deze keuze bepaald
hoeveel tijd hij of zij nodig heeft om van de mobiliteits- en/of scholingsactiviteiten gebruik te
maken. De omvang van vrijstelling wordt vervolgens in het mobiliteitsplan vastgelegd.
Conform het bepaalde in artikel 8.3.3 zal het mobiliteitsplan getoetst worden door het
externe mobiliteitsbureau.

6.1.4

De werknemer zal zodra het mobiliteitsplan is vastgesteld, dat bespreken met zijn
leidinggevende, zodat beiden er van op de hoogte zijn wat de mobiliteitsactiviteiten van de
werknemer zullen zijn alsmede hoeveel tijd de werknemer daarvoor zal gebruiken gedurende
de mobiliteitsperiode. Het uitgangspunt is dat de leidinggevende opname van de vrijgestelde
uren toestaat. Het inplannen van vrijgestelde uren in het rooster gebeurt in overleg tussen
leidinggevende en de aangezegde werknemer. Zo mogelijk plannen de werknemer en de
leidinggevende direct de vrijgestelde uren in.

6.1.5

Uitsluitend indien er sprake is van een evident onredelijke situatie, zoals bijvoorbeeld een
noodsituatie of indien de zorgverlening aan de cliënten stagneert, kan de leidinggevende het
verzoek om vrijstelling van uren afwijzen. Een dergelijke afwijzing dient gemotiveerd te
worden. De leidinggevende verstrekt de afwijzing in kopie aan zijn of haar directleidinggevende. Vrijgestelde uren die reeds zijn toegestaan, kunnen niet worden
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ingetrokken. Mocht de aanvraag niet worden toegestaan om de in dit artikel genoemde
redenen, dan krijgt de werknemer de gelegenheid daarvan wel op een later moment binnen
de mobiliteitsperiode gebruik te maken.
6.1.6

Indien werknemer van mening is dat de leidinggevende onvoldoende gehoor geeft aan een
verzoek tot opname van vrijgestelde uren, dan kan de werknemer dit melden aan de
manager van de leidinggevende. Deze zoekt een oplossing binnen de kaders van dit sociaal
plan. In het uitzonderlijke geval dat er geen oplossing voor de situatie wordt gerealiseerd,
kan de werknemer zich richten tot de bezwarencommissie en om een zwaarwegend advies
verzoeken. Werkgever zal vervolgens een beslissing nemen met inachtneming van dat
zwaarwegende advies. De melding en de oplossing er van, worden gemeld aan de Raad van
Bestuur. Tevens worden deze situaties aan de werknemersorganisaties gemeld in het
periodiek overleg van artikel 3.1.

6.1.7

Werkgever zorgt voor een interne instructie aan de leidinggevenden hoe van dit artikel 6 en
dan met name artikel 6.1.4 gebruik dient te worden gemaakt. Deze instructie is als bijlage
aan dit sociaal plan gehecht.

6.1.8

De aangezegde werknemer zal gedurende de mobiliteitsperiode de uren die hij of zij niet
gebruikt voor de mobiliteitsactiviteiten, inzetten om zijn reguliere werkzaamheden te
verrichten conform zijn of haar arbeidsovereenkomst, het rooster en/of de reguliere
werktijden. Tevens zal de aangezegde werknemer meewerken aan overdracht van taken,
conform de instructie van werkgever.

6.1.9

Indien de aangezegde werknemer de gelegenheid om gebruik te maken van vrijstelling van
werkzaamheden niet benut, heeft hij geen recht op vervangende vergoeding. De vrijstelling
van werkzaamheden wordt niet aangemerkt als vakantie-uren / PBL-uren.

Artikel 7:

VOORZIENING NA EINDE DIENSTVERBAND

De regeling voor een uitkering bij werkloosheid voor werknemers is geregeld in de CAO
Gehandicaptenzorg 2011-2014. In geval van werkloosheid na ontslag volgend uit een aanzegging van
boventalligheid op basis van dit sociaal plan, heeft een werknemer recht op de wachtgelduitkering
conform de artikelen uit hoofdstuk 15 van de CAO. Indien er een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg
van toepassing wordt gedurende de looptijd van dit sociaal plan, zal de wachtgeldregeling uit die
nieuwe CAO van toepassing zijn voor de werknemers met inachtneming van een eventuele tussen
CAO-partijen overeen te komen overgangsregeling. Indien echter de wachtgeldregeling in de nieuwe
CAO soberder is dan de wachtgeldregeling in de CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014, zal de
werkgever voor de werknemers die onder dit sociaal plan vallen, de wachtgeldregeling uit de CAO
Gehandicaptenzorg 2011-2014 toepassen. Deze bepaling geldt tevens voor werknemers die formeel
vallen onder de CAO Horeca & Recreatie.
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Artikel 8:

MOBILITEITSACTIVITEITEN VOOR AANGEZEGDE WERKNEMERS

8.1 Mobiliteitsperiode
8.1.1. Aangezegde werknemers kunnen de mobiliteitsperiode gebruiken voor activiteiten voor het
verkrijgen van perspectief op ander werk binnen of buiten de organisatie van werkgever.
8.1.2

De aangezegde werknemer is verplicht om actief mee te werken aan zijn/haar herplaatsing
binnen de organisatie van werkgever en spant zich maximaal in voor het vinden van een baan
buiten Philadelphia. Tevens zal hij of zij er alles aan doen om zo spoedig mogelijk het vinden
van een andere baan of functie te bevorderen door middel van het werken aan zijn eigen
perspectief met onder meer de faciliteiten die werkgever in dit sociaal plan ter beschikking
heeft gesteld.

8.1.3

Om de aangezegde werknemer hierin te ondersteunen, heeft werkgever een Landelijk
Coördinatieteam Mobiliteit (“LCM”) ingesteld. Elke aangezegde werknemer heeft een
persoonlijk aanspreekpunt binnen het LCM (loopbaancoach) en maakt, op basis van het
persoonlijk mobiliteitsplan, gebruik van de diensten van het externe mobiliteitsbureau.

8.2 Interne herplaatsing
8.2.1

In de periode van negen (9) maanden conform artikel 5.1.3, de zogenaamde ‘aanzegperiode’
of ‘mobiliteitsperiode’, krijgen aangezegde werknemers de gelegenheid om zich voor te
bereiden op het vervolg van hun loopbaan. Daar waar intern mogelijkheden zijn voor
aangezegde werknemers, heeft werkgever de inspanningsverplichting om deze werknemers
intern te herplaatsen. Gezien de huidige omstandigheden zullen de inspanningen van
werkgever en de werknemers ook gericht moeten zijn op een werkkring buiten Philadelphia.

8.2.2

Bij werkgever geldt een vacaturestop. Om de continuïteit van zorg niet in gevaar te laten
komen, kan het noodzakelijk zijn dat in voorkomende gevallen wel een vacature gesteld
moet worden. Het besluit hiertoe is een verantwoordelijkheid van werkgever.

8.2.3

Indien een vacature wordt gesteld, hebben aangezegde werknemers voorrang om daarop
geplaatst te worden, mits de functie voor hen als passend of als geschikt kan worden
beschouwd. Indien er geen werknemer in aanmerking komt voor plaatsing op basis van
passendheid op de vacature, kunnen aangezegde werknemers desgewenst solliciteren op de
vacature, waarbij de criteria van de geschikte functie worden gehanteerd. Werknemers
kunnen hun belangstelling daartoe kenbaar maken aan werkgever. Werkgever spant zich in
om de aangezegde werknemer te herplaatsen.

8.2.4

Onderstaande werkwijze met betrekking tot interne herplaatsing is van toepassing. De
volgorde van invulling is:
1. Werknemers die als ‘kwetsbaar’ zijn aangemerkt, hetzij omdat zij een
arbeidshandicap hebben hetzij dat het zieke werknemers betreft die niet terug
kunnen keren in hun eigen functie, maar wel in een andere functie die voor hen als
passend is bevonden door de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige;
2. Boventallige werknemers voor wie de functie een passende functie is (met
inachtneming van de procedures uit dit sociaal plan);
3. Aangezegde werknemers voor wie de functie een passende functie is (met
inachtneming van de procedures uit dit sociaal plan);
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4. Aangezegde werknemers voor wie de functie een geschikte functie is, die door de
werknemer is geaccepteerd (met inachtneming van de procedures uit dit sociaal
plan);
5. Overige werknemers;
6. Personen die van buiten Philadelphia komen.
8.2.5

Indien er meerdere passende functies beschikbaar zijn voor een aangezegde werknemer, wordt
bij plaatsing als volgorde in acht genomen:
i.

ii.

iii.

een functie die hetzelfde opleidingsniveau en dezelfde functie-eisen heeft als de functie die
de aangezegde werknemer als laatste uitoefende en die hetzelfde FWG-niveau heeft;
een hogere functie (hoger FWG-niveau en hoger opleidings- en vaardighedenniveau) mits
betrokkene aantoonbaar aan de functie-eisen voldoet c.q. binnen 26 weken daaraan kan
voldoen. Voordat tot plaatsing op een hogere functie kan worden overgegaan, dient de
voor deze functie gebruikelijke sollicitatieprocedure te worden gevolgd.
Een functie van maximaal één salarisniveau lager (FWG). Hierbij geldt dat een aangezegde
werknemer uit een lager functieniveau voorrang heeft op een aangezegde werknemer met
een hoger functieniveau.

8.2.6

Indien een vacature ontstaat binnen een bedrijfsvestiging waar formatievermindering
plaatsvindt, worden voor de invulling van de vacature de UWV beleidsregels toegepast. Dat
wil zeggen dat “omgekeerd afspiegelen” wordt toegepast, hetgeen inhoudt dat in de
leeftijdscategorie waarin de niet-boventallige werknemer is ingedeeld vanwege wiens
vertrek de vacature ontstaat, degene die als laatste als boventallige werd aangewezen, nu
alsnog kan blijven.
Indien de vacature op andere wijze ontstaat dan door het vertrek van een niet-boventallige,
gelden de algemene herplaatsingsregels uit dit artikel 8.2.

8.2.7

Vacatures op bedrijfsvestigingen waar geen formatievermindering plaatsvindt:
Indien meerdere aangezegde werknemers in aanmerking komen voor plaatsing op een
passende functie dan komt de aangezegde werknemer met het langste dienstverband als
eerste voor herplaatsing in aanmerking.

8.2.8

i. Werknemer kan werkgever om een geschiktheidstoetsing verzoeken wanneer hij of zij van
mening is dat een vrijkomende of vrijgekomen functie passend is en aan hem of haar
aangeboden zou moeten worden, maar deze functie niet wordt aangeboden omdat
werkgever van mening is dat de functie niet passend is. Tegen een afwijzend besluit door
werkgever op het verzoek kan werknemer binnen een termijn van 7 kalenderdagen bezwaar
indienen bij de bezwarencommissie conform artikel 13 van dit sociaal plan.
ii. Werkgever kan daarnaast de aangezegde werknemer, ook indien hij of zij daar niet om
verzoekt, een geschiktheidstoetsing laten ondergaan. Deze (externe) geschiktheidstoetsing is
uitsluitend bedoeld om zo objectief mogelijk vast te stellen of de functie daadwerkelijk als
passend kan worden beschouwd.

8.2.9

Een werknemer is verplicht om een passende functie te accepteren. Indien een aangezegde
werknemer een aangeboden passende functie gemotiveerd weigert of gemotiveerd van
mening is dat deze aangeboden functie niet passend is, dan treden werkgever en werknemer
binnen één week in overleg met elkaar om tot een oplossing te komen.
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Kan in deze overlegperiode geen overeenstemming worden bereikt dan hebben zowel
werknemer als werkgever in aansluiting op deze week een termijn van 7 kalenderdagen met
de mogelijkheid om zich tot de bezwarencommissie te wenden conform artikel 13 van dit
sociaal plan.
Indien werkgever, de bezwarencommissie gehoord hebbende, besluit dat de aangeboden
functie passend is, wordt de werknemer schriftelijk op de hoogte gesteld en krijgt de
werknemer 5 kalenderdagen bedenktijd om te beslissen of hij/zij de functie alsnog
aanvaardt. Als werknemer volhardt in de weigering om het functie-aanbod te aanvaarden,
dan kan werkgever tot ontslag overgaan met als gevolg dat de einddatum van de
arbeidsovereenkomst wordt vervroegd en nog binnen de aanzegperiode van 9 maanden zal
zijn en/of de werknemer uitsluiten van de regelingen van dit sociaal plan. Werkgever zal
werknemer hiervoor waarschuwen en de werknemer wijzen op de eventuele consequenties
van het ontslag voor de WW-uitkering.
Indien werkgever, de bezwarencommissie gehoord hebbende, besluit dat de aangeboden
functie (inderdaad) niet passend is, wordt de werknemer schriftelijk op de hoogte gesteld,
wordt het aanbod ingetrokken en behoudt de werknemer zijn positie als aangezegde
werknemer.
8.2.10 Een aangezegde werknemer kan op een vacature die niet als passende functie wordt
aangemerkt, solliciteren. Werkgever zal de voor de vacante functie geldende
sollicitatieprocedure volgen. Werkgever is niet verplicht om een aanbod te doen en
werknemer is niet verplicht om te solliciteren dan wel een aanbod te aanvaarden. De
werknemer heeft na een aanbod van werkgever tot aanstelling in een geschikte functie 7
kalenderdagen de tijd om het aanbod te accepteren.
8.2.11 Indien de aangezegde werknemer geplaatst wordt op een passende functie of geschikte
functie, zal werkgever de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst intrekken.
Rechten werknemer bij herplaatsing in een andere functie
8.2.12 In geval van aanstelling in een geschikte functie gelden de arbeidsvoorwaarden inclusief de
reiskostenregeling behorende bij die functie. Werkgever spant zich in om de werknemer die
een geschikte functie op een lager FWG-niveau heeft geaccepteerd terug te plaatsen naar
een functie op het oorspronkelijke FWG niveau, indien zich daartoe een mogelijkheid
voordoet.
8.2.13 Indien de aangezegde werknemer binnen de organisatie een functie aanvaardt en deze
functie hoger is ingedeeld, vergeleken met de huidige functie, ontvangt de werknemer vanaf
het moment van daadwerkelijke uitoefening van de hogere functie het salaris, inclusief de
uitloopmogelijkheden, behorende bij de functie. De werknemer wordt horizontaal
ingeschaald. Op herplaatsing in een functie die is ingedeeld in een hogere functiegroep is
noch artikel 4:11 lid 1 CAO Gehandicaptenzorg, noch de binnen werkgever geldende
bevorderingsregeling van toepassing.
8.2.14 De aangezegde werknemer die wordt herplaatst in een passende functie die is ingedeeld in
een lagere FWG-schaal, wordt horizontaal ingeschaald in de betreffende FWG-schaal. Indien
het salaris + eventuele (persoonlijke) toeslagen hoger is dan hoogste volgnummer uit de
FWG-schaal wordt met ingang van de plaatsingsdatum het meerdere deel boven het hoogste
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volgnummer een persoonlijke toeslag. Deze persoonlijke toeslag kent een duur van twee jaar
en maakt onderdeel uit van het salaris.
8.2.15 Gedurende twee jaar na herplaatsing worden zowel door werknemer als werkgever
inspanningen verricht om werknemer te herplaatsen op een passende functie op het
oorspronkelijke, hogere FWG niveau. Indien gedurende die periode van twee jaar een
passende functie op het hogere FWG niveau beschikbaar komt, dan heeft werkgever de
verplichting om deze aan te bieden aan de werknemer en is werknemer verplicht om deze te
aanvaarden. Indien de werknemer de passende functie op het hogere FWG niveau weigert
dan komt de salarisgarantie met onmiddellijke ingang te vervallen en vervalt de
inspanningsverplichting van werkgever om werknemer op een hoger FWG niveau te
herplaatsen.
8.2.16 Werkgever is bereid om te investeren in opleiding/scholing waarmee de werknemer binnen
een half jaar de competenties kan verwerven die hem of haar in stellen om een functie op
het oude niveau binnen Philadelphia te verwerven. De werknemer kan hiertoe een
onderbouwd verzoek indienen bij werkgever.
8.2.17 De salarisgarantie eindigt als de werknemer uit dienst gaat of ten gevolge van sollicitatie
binnen de organisatie een andere functie krijgt.
8.2.18 Salarisgaranties die verkregen zijn op grond van eerdere sociaal plannen worden, met
inachtneming van de voorwaarden waaronder die salarisgaranties op grond van die sociaal
plannen zijn toegekend, niet aangetast door het bepaalde in dit artikel.
8.2.19 Een werknemer die in verband met een (tijdelijke) wijziging in de plaats van tewerkstelling in
verband met herplaatsing in een passende functie te maken krijgt met een toename van
reisafstand, komt onder de volgende voorwaarden in aanmerking voor een extra
reiskostenvergoeding. Als de toename ertoe leidt dat het aantal kilometers binnen de
reguliere reiskostenregeling van de organisatie blijft, ontvangt de werknemer de reguliere
reiskostenvergoeding. Wanneer de toename van het aantal kilometers woon-werk ertoe leidt
dat het maximale vergoedingsbedrag wordt overschreden, krijgt de werknemer de extra
kilometers vergoed gedurende een periode van 6 maanden overeenkomstig het fiscaal
maximaal vrijgestelde bedrag voor reiskosten (€ 0,19 per km). Na deze periode valt de
werknemer terug op de gebruikelijke maximale vergoeding zoals neergelegd in de
reiskostenregeling van werkgever.
8.2.20 Voor de werknemer die ten gevolge van de (tijdelijke) wijziging van de plaats van
tewerkstelling in verband met herplaatsing in een passende functie doorgaans meer dan 30
minuten enkele reis langer moet reizen gerekend op basis van de gebruikelijke manier van
reizen, wordt de helft van de extra reistijd gedurende een periode van 6 maanden als
werktijd aangemerkt.

8.3 Persoonlijk mobiliteitsplan
8.3.1

De aangezegde werknemer stelt in afstemming met de interne loopbaancoach zo spoedig
mogelijk na de aanzegging van boventalligheid een persoonlijk mobiliteitsplan op waarin de
door de werknemer in te zetten activiteiten ten behoeve van het vinden van een andere
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werkkring worden vastgelegd. De invulling van de mobiliteitsactiviteiten door de werknemer
wordt op maat gemaakt en is daarom afgestemd op zijn of haar individuele behoefte, sluit aan
bij de individuele capaciteiten en dient een realistisch instrument te zijn om het vinden van een
andere werkkring en/of het verkrijgen van nieuw perspectief te bevorderen. De loopbaancoach
ondersteunt de werknemer bij het opstellen daarvan. Werkgever zal een model van een
persoonlijk mobiliteitsplan ter beschikking stellen.
8.3.2. Het persoonlijk mobiliteitsplan bevat een opgave van de tijd die de mobiliteitsactiviteiten in
beslag zullen nemen, alsmede de hoeveelheid tijd waarvoor de werknemer zal worden
vrijgesteld van werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1.2.
8.3.3

Voordat tot uitvoering van het mobiliteitsplan kan worden overgegaan dient het mobiliteitsplan
te zijn goedgekeurd door een extern onafhankelijk mobiliteitsbureau waarna het mobiliteitsplan
door werkgever en werknemer wordt ondertekend. In geval van afkeuring zal de werknemer in
afstemming met de interne loopbaancoach een aangepast mobiliteitsplan maken.

8.3.4

Het persoonlijk mobiliteitsplan is niet vrijblijvend. Zowel de rechten als de plichten van
werkgever en werknemer worden hierin beschreven. Het plan is bindend tussen werkgever en
werknemer en wordt periodiek geëvalueerd met de interne loopbaancoach en waar nodig
aangepast met nieuwe -meer passende - afspraken.

8.3.5

Indien, naar het oordeel van werkgever, de werknemer de afspraken in het mobiliteitsplan
verwijtbaar niet nakomt, kan werkgever de werknemer van de regelingen van het sociaal
plan uitsluiten. Voordat werkgever tot die sanctie besluit, zal zij de werknemer een
waarschuwing geven en een aanwijzing hoe de werknemer wel met de mobiliteitsactiviteiten
dient om te gaan. De werknemer dient in dat geval binnen 2 weken na de waarschuwing te
laten zien dat hij de afspraken alsnog nakomt. In het geval werkgever genoemde sanctie
oplegt, staat het de werknemer vrij de vraag of het oordeel van de werkgever terecht is, aan
de bezwarencommissie voor te leggen. De termijn hiervoor is 7 kalenderdagen nadat het
besluit van werkgever om werknemer van de regelingen van het sociaal plan uit te sluiten
schriftelijk aan werknemer is medegedeeld.

8.4 Mobiliteitsactiviteiten
8.4.1

Teneinde een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die het outplacementtraject “Van
werk naar perspectief” biedt voor werknemers alsmede van de keuzes die werknemers hierin
kunnen maken, organiseert werkgever een aantal regionale mobiliteitsmarkten.

Het traject “Van werk naar perspectief” bestaat uit 3 pijlers:
1. Outplacement-activiteiten;
2. Erkenning Verworven Competenties (EVC);
3. Omscholing.
Het plan van de werknemer bestaat uit één, twee of drie pijlers, waarvan onderdelen worden
ingezet. De invulling van de pijlers is individueel maatwerk en wordt enerzijds afgestemd op de
individuele behoefte van de werknemer en dient anderzijds een realistisch instrument te zijn om
het verkrijgen van nieuw perspectief/een andere baan te bevorderen.
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8.4.2

-

Pijler 1: outplacement-activiteiten
Samen met de werknemer wordt vastgesteld welke outplacement-activiteiten worden
ingezet, om de arbeidsmarktpositie van de werknemer te optimaliseren.
Tot de mogelijkheden behoren o.a.:
Workshops Loopbaanoriëntatie
Workshops Solliciteren
Workshops 50+ ‘een sterk merk’
Oriëntatie op en begeleiding naar Zelfstandig Ondernemerschap
Jobhunting
Beroepskeuzeonderzoek
Abonnement op Jobfeed (elke week ontvangt de werknemer alle vacatures van alle
banensites in Nederland)

De begeleiding zal een mix vormen van groepsbijeenkomsten en individuele sessies.
8.4.3

Pijler 2: Erkenning Verworven Competenties
Naast de outplacement-activiteiten genoemd onder Pijler 1, biedt werkgever de aangezegde
werknemers de mogelijkheid om deel te nemen aan een EVC-traject.
EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een methode waarmee
werknemers hun kennis en ervaring – opgedaan in werk, scholing of vrije tijd – in kaart
brengen en officieel laten erkennen voor een beroepsopleiding, beroep of functie. Een EVCtraject is geen opleiding maar een volwaardig EVC-traject leidt wel tot een landelijk of
branche-erkend certificaat of zelfs tot een volledig diploma.
Bij het doorlopen van een EVC-traject:







krijgen ervaringen en kwaliteiten erkenning;
ontstaat inzicht in wat nog gedaan moet worden om een diploma te behalen;
blijkt of het mogelijk is via een verkorte opleiding door te groeien naar een ander niveau met
bijbehorend diploma;
ontstaat perspectief en inzicht in loopbaanmogelijkheden;
is een op maat gesneden scholingstraject aan te vragen bij een erkende
opleidingsorganisatie.
Ook voor Pijler 2 ‘EVC-traject’ geldt dat de toegevoegde waarde voor de werknemer wordt
getoetst door middel van het persoonlijk mobiliteits plan.

8.4.4

-

Pijler 3: (om)scholing
Aangezegde werknemers die gemotiveerd zijn om zich te laten (om)scholen, kunnen
daarvoor een scholingsplan opstellen. Dit scholingsplan maakt onderdeel uit van het
mobiliteitsplan. Het eventuele scholingsplan wordt door het externe mobiliteitsbureau
getoetst op de volgende criteria en dient aan alle hierna genoemde criteria te voldoen:
wordt door deze opleiding de arbeidsmarktpositie van werknemers versterkt?
Is er door het volgen van de opleiding een reële kans dat de werknemer een nieuwe baan
vindt?
Is de kans op het succesvol afronden van deze opleiding, in het licht van achtergrond van de
werknemer, reëel?
Kent de opleiding een tijdshorizon die idealiter maximaal 1 jaar is, maar in ieder geval korter
is dan 2 jaar? NB: Per einde van de mobiliteitsperiode van 9 maanden wordt de
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arbeidsovereenkomst hoe dan ook beëindigd. Het kan dus wel zo zijn dat de opleiding
vervolgens nog doorloopt.
Indien de werknemer daadwerkelijk zal starten met een opleidingstraject, zal daarvoor een
opleidingsovereenkomst worden gesloten. In deze opleidingsovereenkomst wordt de
financiering van de opleiding vastgelegd. Daar waar sprake is van betaling in termijnen aan
het opleidingsinstituut, wordt deze betaling gekoppeld aan de voortgang die de werknemer
boekt. Als de werknemer verwijtbaar geen voortgang boekt, zal de financiering van de
opleiding worden stopgezet.
Het scholingsplan kent een maximale bijdrage van werkgever van € 4.000,- excl. btw per
aangezegde werknemer. Mocht de aangevraagde opleiding duurder zijn, dan is werkgever
bereid om voor het resterende bedrag de werknemer een lening te verstrekken. In dit geval
geldt dat een eventuele aanspraak op wachtgeld wordt verrekend met de nog openstaande
lening. De lening kan in geen geval meer zijn dan de maximale aanspraak op wachtgeld.
Indien nog sprake is van een lopende studiekostenovereenkomst voor een opleiding of studie
zal eerst worden onderzocht in hoeverre die opleiding of studie aan de in dit artikel
genoemde criteria voldoet, alvorens het scholingsplan zal worden beoordeeld.
8.4.5

Indien een aangezegde werknemer geen gebruik maakt van de voorzieningen uit dit
hoofdstuk of deze voortijdig stopt, kan hij geen aanspraak maken op een vervangende
financiële vergoeding.

8.5 Verlof voor sollicitaties en loopbaanactiviteiten
De loopbaanactiviteiten die zijn vastgelegd in het mobiliteitsplan alsmede sollicitaties, worden in
beginsel in de uren van vrijstelling conform artikel 6.1.2 gepland. Indien de werknemer nog meer
uren wil gebruiken, dus buiten het mobiliteitsplan om, kan hij of zij verzoeken daartoe PBL-uren of
vakantie-uren op te nemen. Werkgever zal daarbij zoveel mogelijk medewerking verlenen, mits het
verzoek de bedrijfsvoering niet onevenredig belemmert, conform de bepalingen van artikel 6.
8.6 Plichten van de werknemer verbonden aan bovenstaande voorzieningen
Van de aangezegde werknemer wordt volledige medewerking verwacht ten aanzien van de
mobiliteitsactiviteiten.
Artikel 9:

VRIJWILLIG VERTREKREGELING

9.1

De aangezegde werknemer kan de keuze maken vrijwillig te vertrekken, vanaf de datum van
aanzegging van boventalligheid en ook gedurende de mobiliteitsperiode. In dat geval kan hij een
beroep doen op een bruto vergoeding wegens vrijwillig vertrek conform de hierna
geformuleerde tabel, waarin een percentage van de Kantonrechtersformule met neutrale Cfactor wordt gehanteerd, gerelateerd aan de datum van het einde van het dienstverband,
waarbij de Kantonrechtersformule maximaal 12 maandsalarissen en maximaal € 75.000,- bruto
bedraagt.

9.2

De Kantonrechtersformule houdt in: A x B x C. Hierbij staat
A voor het aantal gewogen dienstjaren,
B voor de maandelijkse vaste beloning, inclusief 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering
conform de geldende CAO, en
C voor de correctiefactor, die op 1 wordt gesteld.
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De gewogen dienstjaren ter bepaling van de factor A worden als volgt berekend:
1) dienstjaren tot het bereiken van de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5;
2) dienstjaren tussen de leeftijd van 35 en 45 tellen voor 1;
3) dienstjaren tussen de leeftijd van 45 en 55 tellen voor 1,5;
4) dienstjaren vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 tellen voor 2.
Tabel:
Datum einde
dienstverband
gerelateerd aan
Datum aanzegging
(DA) zie 9.3 >> >→
------------------------Percentage
kantonrechtersFormule met C=1

Vanaf DA t/m 2
maanden na DA

DA + 3 t/m 4 maanden

DA + 4 maanden tot laatste
dag arbeidsovereenkomst

100%, met een
maximum van 12
maandsalarissen en een
maximum van € 75.000,- bruto.

60%, met een maximum
van 12 maandsalarissen
en een maximum van €
75.000,-- bruto.

20%, met een maximum van
12 maandsalarissen en een
maximum van € 75.000,-bruto.

↓

9.3

Voor toepassing van de tabel is de datum einde dienstverband bepalend voor de van toepassing
zijnde kolom van de vergoeding.

9.4

De werknemer neemt hierbij in beginsel een opzegtermijn van 1 maand in acht, teneinde de
werkgever in staat te stellen om de werkzaamheden op een goede wijze te kunnen overdragen.
werkgever zal deze opzegtermijn op verzoek van de werknemer verkorten of hem / haar
helemaal niet aan de opzegtermijn houden indien de werkzaamheden dat toelaten.

9.5

Indien de werknemer gebruik maakt van deze faciliteit, vervallen de aanspraken op de overige
regelingen en faciliteiten uit dit sociaal plan, inclusief verval van de aanspraak op wachtgeld.
Indien een eventuele ZW-uitkering voor de werknemer van kracht wordt binnen 28 dagen na
einde dienstverband (ZW en Wet BeZaVa) zal die uitkering in mindering gebracht worden op
de vergoeding volgens bovenstaande tabel.

9.6

De werknemer maakt voordat hij uit dienst treedt, zijn openstaande vakantie- en PBL uren op,
voor zover dat de continuïteit van de werkzaamheden niet schaadt. Indien dat niet mogelijk is
of indien het saldo te hoog is om voor einde dienstverband op te nemen, worden resterende
vakantie-en PBL uren per datum einde dienstverband afgerekend en bij de laatste loonbetaling
uitbetaald.

9.7

Indien een aangezegde werknemer ontslag neemt op eigen verzoek wordt een eventuele
terugbetalingsverplichting op grond van de studiekostenregeling en/of verhuiskosten regeling
kwijtgescholden.
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9.8

Werkgever en de aangezegde werknemer die een beroep op deze regeling doet, leggen de
afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst, waarbij partijen elkaar over weer finale
kwijting zullen verlenen.

Artikel 10:

PLAATSMAKERSREGELING

10.1

Een werknemer kan aan werkgever aangeven in de plaats te willen treden van een
aangezegde werknemer in dezelfde uitwisselbare functiecategorie. Het is aan werkgever om
te besluiten of hiermee wordt ingestemd. Voorwaarde is, in ieder geval, dat de plaatsmaker
hierdoor zijn baan volledig vrijmaakt voor herplaatsing van een aangezegde en/of
boventallige collega en deze laatste daardoor direct inzetbaar is op de functie en dat de
plaatsmaker gebruik maakt van de vrijwillige vertrekregeling van artikel 9.

10.2

Op de plaatsmaker is daarna de vrijwillig vertrekregeling conform artikel 9 van toepassing,
waarbij de (i) datum van de aanzegging van de aangezegde werknemer voor wie wordt
plaatsgemaakt, wordt gehanteerd voor de bepaling van de hoogte van de vergoeding
vanwege vrijwillig vertrek en (ii) voor de berekening van de hoogte van de vergoeding, o.b.v.
de tabel, wordt uitgegaan van de persoonlijke situatie (leeftijd, duur dienstverband en
salaris) van de plaatsmaker.

Artikel 11:

REGELING VOOR WERKNEMERS VAN 60 JAAR OF OUDER

11.1

De aangezegde werknemer die 60 jaar of ouder is op de dag dat zijn arbeidsovereenkomst
met de werkgever eindigt, kan gebruik maken van de regeling in dit artikel. Dit is een keuze
van de werknemer. Werkgever zal voorlichtingsbijeenkomsten met het pensioenfonds PFZW
organiseren.

11.2

Aangezegde werknemers die na de datum van aanzegging van boventalligheid gebruik willen
maken van een vorm van vervroegde pensionering op basis van een PFZW-regeling, kunnen
kiezen voor een vergoeding ter aanvulling van de vervroegde pensionering. Deze vergoeding
wordt aan de werknemer uitbetaald als bedrag ineens. De hoogte van deze vergoeding is
gelijk aan een bruto AOW-uitkering gebaseerd op de persoonlijke situatie van de werknemer,
te weten:
de vergoeding voor:
- een alleenstaande werknemer is € 1.099,84 bruto per maand;
- een gehuwde of samenwonende werknemer (waarbij voor de uitvoering van dit artikel de
veronderstelling is dat de partner eveneens AOW ontvangt) is € 760,00 bruto per maand;
- een alleenstaande ouder met inwonende minderjarige kinderen is € 1.387,79 bruto per
maand.
De totale vergoeding wordt berekend vanaf datum einde dienstverband tot de maand waarin
de betrokken werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Deze vergoeding komt in de plaats van alle andere voorzieningen uit het sociaal plan, inclusief de
wachtgeldregeling.
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11.3

Bovenstaande bepaling is alleen van toepassing indien de Belastingdienst deze bepaling uit
dit sociaal plan accordeert en de betreffende vergoeding niet als zogenaamde ‘RVU-uitkering’
beschouwt. Mocht de Belastingdienst deze bepaling niet accorderen en de vergoeding dus
als ‘RVU-uitkering’ beschouwen, dan past werkgever de vergoeding zodanig aan dat de
totale kosten voor deze regeling voor de werkgever (vergoeding + fiscale heffing) niet meer
bedragen dan in de situatie dat de Belastingdienst deze bepaling wel accordeert en er dus
geen sprake van een RVU-uitkering is.
NB: inmiddels heeft de Belastingdienst haar goedkeuring gegeven voor deze bepaling.

Artikel 12:

COACHING VOOR WERKNEMERS EN HUN GEZINSLEDEN

Werknemers van Philadelphia alsmede hun gezinsleden wordt gedurende de looptijd van het sociaal
plan 7 dagen per week en 24 uur per etmaal de mogelijkheid geboden tot coaching (telefonisch, face
to face of ander maatwerk) voor persoonlijke vraagstukken op het gebied van werk en privé. Dit
vindt plaats door een externe professionele organisatie. Deze dienstverlening is voor werknemers en
hun directe gezinsleden kosteloos.

Artikel 13: BEZWARENCOMMISSIE SOCIAAL PLAN
13.1 Instelling
Er wordt een bezwarencommissie ingesteld door werkgever en de werknemersorganisaties.
13.2

Samenstelling
De bezwarencommissie bestaat uit 3 leden:
 een lid en een plaatsvervangend lid benoemd door de werknemersorganisaties;
 een lid en een plaatsvervangend lid benoemd door werkgever;
 een onafhankelijk voorzitter en een plaatsvervangend onafhankelijk voorzitter
benoemd door bovengenoemde twee leden.

13.3 Taak en werkwijze
13.3.1 De bezwarencommissie adviseert werkgever en werknemer in individuele gevallen met
betrekking tot de toepassing van dit sociaal plan, na een door een werknemer ingediend
bezwaar of door werkgever gevraagd advies. Het gemotiveerde advies van de
bezwarencommissie weegt zwaar voor de werkgever bij de heroverweging van het besluit.
13.3.2 De bezwarencommissie komt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 kalenderdagen,
bijeen nadat de werknemer dan wel werkgever een schriftelijk verzoek heeft gedaan om een
uitspraak. De bezwarencommissie zal uiterlijk binnen 3 weken na het indienen van een
verzoek tot een uitspraak schriftelijk adviseren.
13.3.3 Voordat de bezwarencommissie advies uitbrengt, stelt zij de betrokken werknemer en
werkgever in de gelegenheid te worden gehoord en hun visie te geven op het geschil.
13.3.4 De beslissingen van de bezwarencommissie gelden als een zwaarwegend advies aan de
werkgever waarvan deze uitsluitend gemotiveerd en schriftelijk kan afwijken.
13.3.5 De bezwarencommissie bepaalt voor het overige in een reglement haar eigen werkwijze.
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13.3.6 De bezwarencommissie zal ten behoeve van het kwartaaloverleg een overzicht maken waarin
de hoeveelheid gevraagde adviesaanvragen of ingediende bezwaren alsmede een
geanonimiseerde opsomming van uitspraken wordt weergegeven.
13.4

Bevoegdheid
De bezwarencommissie kan uitsluitend kennis nemen van bezwaren tegen vraagstukken over
de uitvoering van:
(i) een situatie genoemd in artikel 6.1.6
(ii)een beslissing op grond van artikel 8.2.8, eerste alinea;
(iii) een beslissing op grond van artikel 8.2.9;
(iv) een sanctie op grond van artikel 8.3.5.
Indien er bezwaar gemaakt wordt over een kwestie die niet onder de werking van deze
regeling valt, zal de bezwarencommissie zich zo spoedig mogelijk onbevoegd verklaren.

*****

Bijlage: Instructie aan leidinggevenden ter uitvoering van artikelen 6.1.4 en 6.1.5 van het Sociaal Plan
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Bijlage: Instructie aan leidinggevenden ter uitvoering van artikelen
6.1.4 en 6.1.5 van het Sociaal Plan

1. Alle medewerkers die een aanzegging van boventalligheid hebben gekregen, krijgen de
gelegenheid om deel te nemen aan een mobiliteitstraject.
2. De inhoud van het mobiliteitstraject wordt vastgelegd in een persoonlijk mobiliteitsplan. De
medewerker stelt dit op met de externe adviseur van het externe outplacementbureau. Dit
vindt plaats in een intakegesprek. De leidinggevende stelt de medewerker in de gelegenheid
om dit gesprek te voeren, ook als dat onder werktijd gepland is. In voorbereiding op het
opstellen van het mobiliteitsplan en ook gedurende het vervolg van het mobiliteitstraject kan
de medewerker gebruik maken van de diensten van de interne loopbaancoach.
3. In het mobiliteitsplan is opgenomen welke activiteiten de medewerker zal verrichten en
welke tijdsbesteding daarvoor vereist is.
4. Zodra het mobiliteitsplan gereed is, moet de medewerker dit overleggen aan de
leidinggevende.
5. De leidinggevende stelt de medewerker in de gelegenheid de in het plan opgenomen
activiteiten uit te voeren in de tijd die daarvoor in het plan is vastgesteld. Deze activiteiten
worden zoveel als mogelijk direct ingepland voor de gehele periode van 9 maanden. Als
volledige inplanning niet mogelijk is, zal inplanning plaatsvinden zo snel als dat vervolgens
mogelijk is. De leidinggevende kan vrijstelling van werkzaamheden volgend uit de inhoud van
het mobiliteitsplan niet afwijzen (behalve in geval van artikel 6).
6. Uitsluitend in het geval dat sprake is van een evident onredelijke situatie kan de
leidinggevende een verzoek tot vrijstelling afwijzen. Daarvan kan alleen sprake zijn in een
acute noodsituatie waarbij de zorgverlening in het gedrang komt. Dat zal zich dus in zeer
uitzonderlijke situaties voordoen.
7. Als de situatie onder 6. genoemd zich voordoet, meldt de leidinggevende dat direct en
schriftelijk aan diens leidinggevende (in de praktijk zal dat vaak de directeur zijn van de
betreffende organisatie-eenheid).
8. In het geval dat de medewerker het niet eens is met het besluit van de leidinggevende,
neemt de medewerker contact op met de naast hogere leidinggevende. Deze zoekt een
oplossing voor de situatie binnen de kaders van het sociaal plan. Als hier voor de
medewerker geen bevredigende oplossing wordt bereikt, heeft hij/zij de mogelijkheid
bezwaar aan te tekenen bij de Bezwarencommissie.
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