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I. Algemeen 
 
1. Inleiding 
“Wij geloven erin dat ieder mens een waardevol leven kan leiden. Het is onze kerntaak om mensen 
met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en te begeleiden. Met onze overtuiging goed 
leven, mooi werk, met elkaar”. Dat is de missie van Vanboeijen. Vanboeijen biedt overwegend in 
Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een 
vaak ernstige verstandelijke beperking. Met ongeveer 1600 medewerkers helpt Vanboeijen hen bij 
veelal complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Vanboeijen heeft op diverse 
plaatsen in Drenthe én daarbuiten locaties. Bijvoorbeeld in Assen, Meppel, Hoogeveen en Steenwijk. 
Maar ook in dorpen, zoals Anderen, Hooghalen, Havelte en Broekhuizen. Vanboeijen biedt een breed 
scala aan diensten en specialismen: kortdurende opvang en thuisondersteuning, observatie, advies 
en behandeling, dagactiviteiten en diverse mogelijkheden voor wonen.” 
 
Vanuit onze missie volgt onze strategische koers, gericht op waar we willen dat de organisatie staat in 
2021: Vanboeijen is in 2021 een sprankelende, robuuste en bestendige organisatie waarop je kunt 
vertrouwen en waar het werken in de driehoek organisatiebreed bij iedereen in de genen zit. De 
inhoudelijke kwaliteit van zorg, de continuïteit van onze organisatie en een cultuur van vakmanschap 
en vertrouwen staan centraal. 
 
Om onze missie zo goed mogelijk te kunnen blijven uitvoeren en onze strategische koers te 
realiseren, zeker in een tijd waarin de veranderingen in de zorg elkaar in hoog tempo opvolgen, de 
cliëntpopulatie verandert en de arbeidsmarkt onder druk staat, werken we ernaar toe om een lerende 
en wendbare organisatie te zijn en worden. Dit verwachten we ook van onze medewerkers, omdat wij 
geloven dat wij ze op die manier duurzaam inzetbaar kunnen houden en dat ze daarmee mooi werk 
hebben en houden. Hierin faciliteren wij onze medewerkers op verschillende manieren, bijvoorbeeld 
middels een uitgebreid aanbod aan opleidingen, coaching en ontwikkelgesprekken. Er is veel 
aandacht voor eigen regie en verantwoordelijkheid van de medewerkers op het gebied van onder 
andere vitaliteit, opleidingen en in- en externe mobiliteit. Welke ondersteuning wij daarin specifiek 
bieden wordt beschreven in dit Sociaal Raamwerk. In hoofdstuk II wordt onze HR-agenda beschreven 
met de doelen en activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers vergroten.  
 
Dit Sociaal Raamwerk voorziet verder in voorzieningen en procedures om de belangen van de 
medewerkers zo goed mogelijk te behartigen op het moment dat zich er een organisatiewijziging 
aandient. De mogelijke gevolgen hiervan voor de medewerkers op het gebied van werkgelegenheid, 
rechtspositie en/of arbeidsvoorwaarden worden in dit Sociaal Raamwerk beschreven, alsmede de 
manieren waarop we proberen die gevolgen zo goed mogelijk op te vangen. Gedwongen ontslagen 
zijn hierbij niet aan de orde. 
 
In dit Sociaal Raamwerk worden 3 fasen van organisatiewijziging beschreven: 
- Fase 1 > er is geen sprake van organisatiewijziging, het HR-beleid wordt weergegeven dat zich ten 
doel stelt om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten 
- Fase 2 > er is sprake van organisatiewijziging zonder nadelige gevolgen voor de medewerkers op 
het gebied van werkgelegenheid, rechtspositie en/of arbeidsvoorwaarden. Het doel is boventalligheid 
in de toekomst te voorkomen door actieve mobiliteit 
- Fase 3 > er is sprake van organisatiewijziging met eventuele nadelige gevolgen voor de 
medewerkers op het gebied van werkgelegenheid, rechtspositie en/of arbeidsvoorwaarden. In deze 
fase is er sprake van boventalligheid. 
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2. Algemene bepalingen 
 
Doel  
Dit Sociaal Raamwerk is bedoeld om een zorgvuldige behandeling van de belangen van medewerkers 
te waarborgen in tijden van organisatieontwikkeling en organisatiewijzigingen. 
 
Looptijd  
Dit Sociaal Raamwerk heeft een looptijd van 24 maanden ingaande 1 januari 2020 en treedt in 
werking op moment van ondertekening. Het Sociaal Raamwerk eindigt op 31 december 2021.  
Dit Sociaal Raamwerk is overeengekomen tussen het bestuur van Vanboeijen en de 
werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU’91.  
 
Werkingssfeer  
Dit Sociaal Raamwerk heeft betrekking op organisatiewijzigingen binnen Vanboeijen. Het Sociaal 
Raamwerk is van toepassing op werkgever en werknemers als bedoeld in de begrippenlijst. Het geldt 
voor medewerkers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben en worden 
geconfronteerd met een organisatieverandering.  
Dit Sociaal Raamwerk is niet van toepassing op:  
- de medewerker van wie om andere redenen dan reorganisatie (zoals ontslag wegens verwijtbare 
tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst, wegens arbeidsongeschiktheid of om 
dringende redenen) de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd cq van rechtswege afloopt binnen 26 
weken na de start van fase 3;  

- de medewerker die vóór of op de inwerkingtreding van dit Sociaal Raamwerk al definitieve afspraken 
heeft met werkgever met betrekking tot de ingangsdatum van zijn pensionering heeft gemaakt;  

- de medewerker van wie het dienstverband eindigt vóór de inwerkingtreding van dit Sociaal 
Raamwerk;  
- de medewerker die voor de inwerkingtreding van dit Sociaal Raamwerk zijn arbeidsovereenkomst 
met werkgever heeft beëindigd, ook al ligt de einddatum van de arbeidsovereenkomst na de 
inwerkingtredingsdatum van het Sociaal Raamwerk.  
 
Afloop Sociaal Raamwerk  
Vanboeijen nodigt betrokken partijen een half jaar voor afloop van dit Sociaal Raamwerk uit voor 
overleg om desgewenst te komen tot een nieuw Sociaal Raamwerk of om een verlenging van het 
voorliggende Sociaal Raamwerk overeen te komen. Mocht er 3 maanden voor afloop van dit Sociaal 
Raamwerk onverhoopt geen overleg geweest zijn dan zal dit Sociaal Raamwerk stilzwijgend verlengd 
worden, tenzij Vanboeijen heeft aangegeven niet tot verlenging te kunnen overgaan. Tevens zal 
gedurende de evaluaties van dit Sociaal Raamwerk een mogelijk vervolg op dit Sociaal Raamwerk 
telkens worden besproken.  
 
Gewijzigde omstandigheden 
Indien de werkgever tijdens de looptijd van dit sociaal plan in een onvoorziene situatie terechtkomt of 
de externe omstandigheden (zoals de financiering) veranderen, waardoor ongewijzigde uitvoering van 
het sociaal plan redelijkerwijs niet kan worden verwacht, treden partijen met elkaar in overleg.  
 
Hardheidsclausule  
In gevallen waarin dit Sociaal Raamwerk leidt tot een onbillijke situatie voor een individuele 
medewerker, zal Vanboeijen, na overleg met de Bezwarencommissie, in gunstige zin van dit Sociaal 
Raamwerk afwijken, zonder dat dit enige precedent kan scheppen voor andere situaties. Een 
individuele medewerker kan in een dergelijke situatie ook zelf contact zoeken met de 
Bezwarencommissie (zie bijlage 1). In die gevallen waarin het Sociaal Raamwerk niet voorziet, zal 
Vanboeijen als goed werkgever handelen in de geest van het Sociaal Raamwerk.  
 
Overleg met werknemersorganisaties  
Vanboeijen zal indien en zolang het Sociaal Raamwerk van toepassing is, ten minste eenmaal per 
jaar, op eigen initiatief, overleg voeren met de werknemersorganisaties over de algemene stand van 
zaken en de afloop van het Sociaal Raamwerk. Bij dit overleg wordt een vertegenwoordiging van de 
medezeggenschapsraad uitgenodigd als toehoorder. Beide partijen kunnen onderwerpen voor het 
overleg agenderen. De werknemersorganisaties kunnen tijdens dit overleg individuele casuïstiek naar 
voren brengen.  
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Zo nodig kan er eerder overleg plaatsvinden met de manager HR over individuele zaken. Een 
belangrijk doel voor dit overleg is om tot verbeteringen te komen voor een eventueel volgend Sociaal 
Raamwerk op inhoud, proces en effect. Vanboeijen wil daarnaast het Sociaal Raamwerk nauwkeurig 
uitvoeren en wil blijven leren binnen het proces van het voorkomen van organisatiewijzigingen en van 
daadwerkelijk reorganiseren. De reactie van de werknemersorganisaties is daarom voor Vanboeijen 
van groot belang.  
 
Beschikbaarstelling  
Vanboeijen draagt er zorg voor dat het Sociaal Raamwerk voor medewerkers beschikbaar is door 
middel van plaatsing op intranet. Daarnaast is het ook altijd op aanvraag beschikbaar. 
 
Kosten Sociaal Raamwerk 
De kosten van de uitvoering van dit sociaal plan zijn voor rekening van de werkgever en kunnen niet 
op enigerlei wijze voor rekening van de werknemer worden gebracht.  
 
Overige bepalingen  
Redelijkheid en billijkheid  
In alle gevallen dient er te worden gehandeld volgens criteria van redelijkheid en billijkheid zoals die 
zijn neergelegd in artikel 6:248 Burgerlijk Wetboek waar staat: een overeenkomst heeft niet alleen de 
door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke naar de aard van de 
overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.  
 
Advies en instemmingsrecht medezeggenschapsorgaan  
In het kader van het advies- en instemmingsrecht wordt het medezeggenschapsorgaan conform de 
WOR betrokken bij organisatieveranderingen.  
 
Verplichtingen uit de cao  
De bepalingen in dit Sociaal Raamwerk laten onverlet de verplichtingen en uitvoeringsregelingen  
op basis van de cao en de wet. 
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II. Fase 1 Duurzame inzetbaarheid 
 
Op het moment dat er geen organisatiewijziging speelt is er sprake van fase 1. Dit is de fase waar wij 
het meeste in investeren, omdat we geloven dat hier de basis ligt om te kunnen groeien naar een 
lerende en wendbare organisatie die behendig kan omspringen met interne veranderingen en 
veranderingen in de omgeving. Hoe we dit doen beschrijven we in onze strategische koers, zoals 
toegelicht in de inleiding. In deze koers staat beschreven wat de kenmerken zijn van onze cultuur, een 
cultuur die bijdraagt aan de wendbaarheid van onze organisatie: 
1. Wij kennen onze bewoners en cliënten en hun ouders/verwanten. 
2. We denken in oplossingen en werken samen. 
3. We luisteren naar elkaar en gaan met elkaar in gesprek. 
4. We ontwikkelen ons continu en werken aan ons vak en aan professionaliteit. 
 
Een organisatie met een dergelijke cultuur heeft duurzaam inzetbare medewerkers nodig die mee 
kunnen bewegen en daarbij in staat gesteld worden en in staat zijn om te reflecteren op hun eigen 
ontwikkeling en behoeftes, en daar vervolgens verantwoordelijkheid voor nemen. Wij zetten een groot 
deel van onze middelen in deze fase in, met name op instrumenten en trajecten die de inzetbaarheid 
en verantwoordelijkheid vergroten. De keuzes die hierin gemaakt worden komen in overleg met de 
MZR tot stand. Voorbeelden van dergelijke instrumenten en trajecten zijn het vergroten van 
vakmanschap door het project Persoonlijk Begeleider Nieuwe Stijl, onze nieuwe interne opleiding 
Intensieve Zorg en Begeleiding en de Vanboeijen Manier, het ondersteunen in 
leiderschapsontwikkeling door het Leiderschapstraject voor managers, het vergroten van de eigen 
verantwoordelijkheid van onze medewerkers door de invoering van de Ontwikkelgesprekken en de 
invoering van de Reflectieve Praktijk en het ophalen van feedback van onze medewerkers en op basis 
hiervan bijsturen door tweejaarlijks medewerkersonderzoek en doorlopende exit-onderzoeken. 
 
Al deze activiteiten en instrumenten zijn terug te vinden in onze HR-agenda. Door hier veel te 
investeren werken we aan die stevige basis voor een lerende en wendbare organisatie. Binnen een 
dergelijke organisatie kan gedwongen mobiliteit voor een groot deel voorkomen worden en kunnen de 
gevolgen van eventuele organisatiewijzigingen beperkt worden. Hieronder wordt onze HR-visie en 
HR-agenda verder toegelicht en weergegeven welke activiteiten binnen de verschillende onderdelen 
van HR de meeste aandacht krijgen. 
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De visie van HR is gericht op het vormen van de HR driehoek (gebaseerd op de zorg-driehoek waarin 
we de zorg aan de cliënten vormgeven) waarbinnen we streven naar volwassen relaties (vertrouwen, 
reflecteren), een volwassen organisatie (krachtige teams, leiderschap) en volwassen medewerkers 
(vakmanschap en eigenaarschap). De visie is vertaald in een HR-agenda voor de middellange termijn 
met veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en aanverwante thema’s. 

 
 
De huidige HR- agenda kent de volgende HR onderwerpen met bijbehorende activiteiten: 
• Duurzame inzetbaarheid 

- Van verzuim naar inzetbaarheid; programma gericht op het verlegen van de focus van 
verzuim naar duurzame inzet, vanuit het gedragsmodel en minder vanuit het medische model. 

- Ontwikkelgesprekken invoeren i.p.v. ‘functioneringsgesprekken’ 

- Teamcoaching 

- Veel aandacht voor loopbaan- en mobiliteitsadvies 

• Bevoegde en bekwame medewerkers 

- Recent ontwikkelde Training Intensieve Zorg en Begeleiding voor werken met agressie 

- Project persoonlijk begeleider nieuwe stijl 

- Traject zij-instromers en BBL 

- De Vanboeijen Manier; herkenbare manier van werken in de hele organisatie 

• Continuïteit personeel 

- Continue monitoring van vertrekmotieven (exit-onderzoeken) + aanpassing beleid n.a.v. 
uitkomsten 

- Werving & Selectie; een verdere professionalisering van werving en selectie mede door inzet 
van recruiters 

- Warm welkom; beleid t.a.v. introductie en inwerken 

- Arbeidsmarktcampagne 

• Aantrekkelijke werkgever 

- Regelmatig toetsen van behoeftes van medewerkers middels o.a. medewerkersonderzoek en 
uitkomsten vertalen naar beleid 

- Inzet op aantrekken en behouden van professionals door concurrerende arbeidsvoorwaarden, 
volwaardige contracten en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie 

• Lerende en wendbare organisatie  

- Leermanifest 

- Leiderschapstraject 

• Volwassen arbeidsrelaties  
- Voeren van het goede gesprek door de leidinggevende middels het ontwikkelgesprek en 

aspecten uit waarderende gespreksvoering 
- Gelijkwaardige arbeidsrelaties waarin ruimte is voor feedback en reflectie. 
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Middels het uitvoeren van bovenstaande HR activiteiten proberen we onze HR missie te 
verwezenlijken met als uitkomsten tevreden en gemotiveerde medewerkers, die betrokken en 
bevlogen zijn in wat ze doen, een laag verloop, een goed sociaal klimaat en duurzaam inzetbare 
medewerkers. Met deze uitkomsten dragen we bij aan het behalen van de beoogde doelen uit de 
strategische koers van Vanboeijen. Vanuit de strategische koers willen we graag aansluiten bij de 
wensen, dromen, talenten en behoeftes van onze cliënten, een thuis en zinvol werk en/of 
dagbesteding bieden, een ontwikkelingsgerichte (lerende en wendbare) organisatie zijn die kwalitatief 
goede zorg levert en innovatief is, en binnen en buiten verbonden is in de driehoek.  
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III. Fase 2 Actieve mobiliteit 
 
Algemeen 
In deze fase kunnen we binnen Vanboeijen 2 situaties van actieve mobiliteit onderscheiden: 

-  Enerzijds is er de groep medewerkers die door ontwikkelingen binnen de organisatie intern 
naar een andere werkplek begeleid zal worden, bijvoorbeeld in verband met sluiting van een 
locatie of het samenvoegen van groepen cliënten. In deze gevallen is er geen sprake van 
toekomstige boventalligheid.  

- Anderzijds is er de groep medewerkers die werken binnen een afdeling of functiedomein waar 
veranderingen worden verwacht met gevolgen voor de werkgelegenheid. Al ruim voordat een 
voorgenomen of definitief besluit tot reorganisatie genomen wordt zullen in deze fase 
begeleiding en activiteiten aangeboden worden om deze tweede groep medewerkers te 
ondersteunen en te stimuleren om in beweging te komen en hierdoor een andere passende 
werkplek te vinden. Door- en uitstroom van deze groep medewerkers kan toekomstige 
boventalligheid voorkomen. 

 
Besluitvorming en rol medezeggenschap 
Fase 2 gaat van start wanneer een formeel besluit is genomen door de bestuurder. Vanboeijen legt 
voorgenomen besluiten tot organisatiewijzigingen in fase 2 voor aan de medezeggenschapsraad, dit 
geldt voor beide situaties van actieve mobiliteit. Na het ontvangen van het advies door de 
medezeggenschapsraad neemt de bestuurder een formeel besluit. Met dit formele besluit gaat fase 2 
van start. 
 
Voor deze fase zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd die gelden in die situaties waarbij er 
dus (nog) géén sprake is van organisatiewijzigingen met nadelige gevolgen voor medewerkers op het 
gebied van werkgelegenheid, rechtspositie en/of arbeidsvoorwaarden.  
 
Mens volgt werk  
Binnen Vanboeijen zal voor wat betreft het primaire proces de medewerker zoveel mogelijk de cliënten 
volgen die hij/zij voor de wijziging ook begeleidde, mits de functie inhoudelijk niet wijzigt en er op een 
eventuele nieuwe locatie voldoende formatieruimte is. In die gevallen wordt de functie toegekend aan 
die medewerker die de betreffende functie voor de organisatiewijziging ook al uitoefende.  
 
Uitgangspunten  
Indien niet alle medewerkers mee kunnen naar een nieuwe locatie of er binnen een bepaalde functie 
wijzigingen optreden heeft Vanboeijen in het kader van modern werkgeverschap aansluiting gezocht 
bij het principe dat gehanteerd wordt door het UWV. Om dergelijke processen zo eerlijk en transparant 
mogelijk te laten verlopen kiest Vanboeijen ervoor om voor de betreffende eenheid het 
afspiegelingsbeginsel toe te passen. De groep medewerkers die hiervoor aangewezen wordt zal 
duidelijk afgebakend worden op basis van bijvoorbeeld locatie, team, of functie. Het UWV hanteert de 
volgende uitgangspunten m.b.t. leeftijdsopbouw bij dit soort situaties.  
 
Dit houdt in dat de leeftijdsopbouw binnen de functie voor en na de wijziging zo veel mogelijk gelijk 
blijft. Het aantal medewerkers binnen een groep uitwisselbare functies worden verdeeld over 5 
leeftijdscategorieën: 
  

 15 tot en met 24 jaar;  

 25 tot en met 34 jaar;  

 35 tot en met 44 jaar;  

 45 tot en met 54 jaar;  

 55 jaar en ouder.  
 
Per leeftijdscategorie wordt de medewerker met het kortste dienstverband in onze situatie als 
mobiliteitskandidaat voorgedragen. De leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies 
moet zo veel mogelijk gelijk blijven. Daarbij gelden de volgende stappen:  
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1. Per categorie uitwisselbare functies worden de medewerkers in vijf leeftijdsgroepen ingedeeld.  

 

2. Uitgegaan wordt van de verlaging die gerealiseerd dient te worden binnen alle medewerkers die op 
de personeelslijst zijn vermeld van de betreffende locatie. (Medewerkers reeds uit dienst op de 
peildatum worden in mindering gebracht op de gewenste verlaging)  

 

3. De mobiliteitskandidaten worden evenredig over alle leeftijdsgroepen verdeeld. Per leeftijdsgroep 
komt de medewerker met het kortste dienstverband als eerste in aanmerking om mobiliteitskandidaat 
te worden.  

4. AOW-gerechtigden, oproepkrachten en tijdelijke medewerkers worden apart gemarkeerd. Op het 
moment dat hun dienstverband binnen afzienbare termijn eindigt zal er in onderling overleg gekeken 
worden naar invulling van de functie voor de resterende termijn.  
 
Uitwisselbaarheid van functies  
De medewerkers worden verdeeld in groepen met uitwisselbare functies. Uitwisselbare functies zijn 
vergelijkbaar wat betreft functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en niveau en 
beloning.  
 
Mobiliteitsstatus 
De medewerkers die niet mee kunnen met de cliënt of niet binnen het functiedomein kunnen blijven 
werken (al dan niet via afspiegeling) zullen de mobiliteitsstatus krijgen. De medewerkers die worden 
aangemerkt als mobiliteitskandidaat zullen elders een werkplek binnen Vanboeijen krijgen. Zij hebben 
een baangarantie. Er is een gezamenlijke inspanningsverplichting om voor deze mobiliteitskandidaten 
een nieuwe werkplek binnen Vanboeijen te vinden. Dit houdt in dat van zowel de leidinggevende als 
van de mobiliteitskandidaten zelf wordt verwacht dat zij zich inzetten voor het vinden van een nieuwe 
werkplek. De medewerkers kunnen gebruik maken van de ontwikkelfaciliteiten zoals beschreven in 
hoofdstuk V.  
 
De leidinggevende neemt, zodra bekend is dat er binnen zijn of haar team(s) een wijziging plaats zal 
vinden, contact op met de mobiliteitsadviseur om met alle medewerkers van het team in gesprek te 
gaan. Tevens initieert de leidinggevende gesprekken met collega-leidinggevenden om te kijken naar 
de mogelijkheden binnen andere teams. De mobiliteitskandidaat houdt o.a. de vacatures in de gaten, 
reageert op passende vacatures, neemt een kijkje bij mogelijk passende locaties, onderhoudt het 
interne netwerk en houdt contact met de mobiliteitsadviseur. Mocht er binnen Vanboeijen een 
vacature ontstaan dan wordt deze intern uitgezet. Mobiliteitskandidaten hebben bij gelijke 
geschiktheid voorrang op andere kandidaten in de procedure. Onder gelijke geschiktheid wordt 
verstaan dat de mobiliteitskandidaat geschikt is, of binnen een half jaar geschikt te maken is voor de 
vacature middels bijvoorbeeld coaching of om- of bijscholing.  
 
De uitgangspunten bieden hiermee duidelijkheid welke medewerkers als eerste voorgedragen dienen 
te worden als mobiliteitskandidaat. Medewerkers zijn overigens altijd vrij om (vanuit hun eigen 
perspectief) de keuze te maken zelf een andere werkplek binnen Vanboeijen te vinden. Mocht een 
medewerker voor doorvoering van de organisatiewijziging nog geen plek gevonden hebben dan wordt 
de medewerker in onderling overleg tijdelijk (tenzij het de medewerker goed bevalt, dan definitief) 
overgeplaatst naar Plan&Flex of een andere locatie met vacatureruimte.  
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Mobiliteitsadviseur  
Vanboeijen heeft een mobiliteitsadviseur in dienst, die de medewerker professioneel begeleidt bij het 
zoeken naar een passende werkplek. De rol van mobiliteitsadviseur is door Vanboeijen ondergebracht 
in een afzonderlijke functie en maakt onderdeel uit van de afdeling HR.  
De mobiliteitsadviseur is verantwoordelijk voor:  

 het adviseren en zo nodig begeleiden van medewerkers in fase 1, 2 en 3 bij het in kaart 
brengen van de eigen talenten, oriënteren op mogelijkheden en concreet zoeken naar werk;  

 het afstemmen van vraag en aanbod binnen Vanboeijen;  

 het actief aanbieden van vacatures binnen Vanboeijen; 

 het opbouwen van een netwerk of het inzetten van een bestaand netwerk met contacten met 
werkgevers in de regio zowel binnen als buiten de branche om voortdurend mogelijkheden tot 
uitwisseling van medewerkers in kaart te brengen en bij zich voordoende 
organisatiewijzigingen met reductie van medewerkers deze medewerkers zo mogelijk te 
begeleiden naar vacatures bij een van deze werkgevers;  

 het onderhouden van de contacten intern (medewerker - leidinggevende – HR) en extern (met 
UWV en externe bureaus voor loopbaanbegeleiding).  
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IV. Fase 3 Boventalligheid 
 
Algemeen  
Vanboeijen streeft naar Mooi Werk voor onze medewerkers. In samenspraak met de 
medezeggenschapsraad proberen we hier zo goed mogelijk invulling aan te geven om zo de 
duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te vergroten. Middels de activiteiten vanuit onze HR-
agenda geven we dit streven vorm. De medewerkers hebben hierin zelf ook hun verantwoordelijkheid 
te nemen en we stimuleren hen in beweging te komen op het moment dat hun werkplek om wat voor 
reden dan ook niet meer passend is of er veranderingen verwacht worden met gevolg voor de 
werkgelegenheid. Door hier tijdig op in te spelen hopen we voldoende doorstroom van medewerkers 
te creëren, zoals ook beschreven in het vorige hoofdstuk, waardoor boventalligheid kan worden 
voorkomen. Als toch blijkt dat er andere maatregelen genomen moeten worden kan de fase van 
boventalligheid van toepassing worden. 
 
Onder boventalligheid verstaan we het volgende: een boventallige medewerker is een medewerker 
van wie de functie is vervallen of die op basis van het afspiegelingsbeginsel niet in de overblijvende 
formatie van zijn/haar functie kan worden geplaatst, een medewerker die niet kan worden geplaatst in 
een gewijzigde of nieuwe functie of een medewerker die op basis van bovenstaande wordt begeleid 
naar ander werk.  
 
Besluitvorming en rol medezeggenschap 
Fase 3 gaat van start wanneer een formeel besluit is genomen door de bestuurder. Vanboeijen legt 
voorgenomen besluiten tot organisatiewijziging voor aan de medezeggenschapsraad. Conform de 
Wet op de Ondernemingsraden wordt de medezeggenschapsraad om advies gevraagd. Een 
organisatiewijziging heeft betrekking op een wijziging van het functiehuis, de formatie of de functiemix 
(definitie WOR). De datum waarop de reorganisatie ingaat maakt deel uit van de adviesaanvraag aan 
de medezeggenschapsraad.  
Na het ontvangen van het advies door de medezeggenschapsraad neemt de bestuurder een formeel 
besluit. Met dit formele besluit gaat fase 3 van start. 
 
Doelgroep  
In deze fase gelden de maatregelen en faciliteiten voor het mobiliteitstraject gedurende het 
dienstverband voor:  
- medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of met een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd met een resterende looptijd van meer dan 26 weken na de start van fase 3, die 
boventallig zijn verklaard als gevolg van de aankomende organisatiewijziging;  

- medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of met een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd met een resterende looptijd van meer dan 12 maanden na de start van fase 3, die 
op basis van vrijwilligheid uit hun functie willen vertrekken naar een andere functie binnen of buiten 
Vanboeijen (conform plaatsmakersregeling).  
 
Proces 
In het bepalen van de groep medewerkers die boventallig wordt en de te nemen stappen in het daarop 
volgende proces hanteert Vanboeijen de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Dit betekent dat het 
proces er in grote lijnen als volgt uitziet: 
 
Reorganisatieplan en formatieplaatsenplan  
Er wordt een reorganisatieplan opgesteld waarin onder andere de aanleiding tot de 
organisatiewijziging en het onderdeel waarbinnen de organisatiewijziging plaatsvindt beschreven 
worden. Het reorganisatieplan wordt voor advies aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. 
Onderdeel van het reorganisatieplan is een formatieplaatsenplan. In het formatieplaatsenplan worden 
de personele effecten van de organisatiewijziging zichtbaar gemaakt. Hierin wordt in ieder geval 
beschreven wat het aantal te reduceren medewerkers is, hoeveel medewerkers kunnen worden 
geplaatst en hoeveel medewerkers naar verwachting niet kunnen worden geplaatst en die als gevolg 
daarvan boventallig worden en binnen of buiten Vanboeijen herplaatst moeten worden.  
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Het formatieplaatsenplan bevat:  
- de actuele personeelsbezetting van het onderdeel/de onderdelen waar de organisatiewijziging op 
van toepassing is in functies, formatie en functie-indeling per functie (peildatum: formele start fase 3);  

- de beoogde personeelsbezetting van het onderdeel/de onderdelen waar de organisatiewijziging op 
van toepassing is in functies, formatie en functie-indeling per functie. Hierbij wordt specifiek vermeld  
welke functies ongewijzigd zijn gebleven en terugkeren in de beoogde personeelssamenstelling en 
welke functies gewijzigd of nieuw zijn.  
 
De volgende situaties zijn hierbij mogelijk:  
1. Een functie wordt opgeheven:  
- de opgeheven functie wordt vergeleken met andere functies om te zien of ze onderling uitwisselbaar 
zijn;  

- als er geen uitwisselbare functie is worden alle medewerkers in de functie boventallig;  

- zijn er wel uitwisselbare functies dan wordt op basis van afspiegeling de afvloeiings- en 
plaatsingsvolgorde vastgesteld.  
 
2. De formatie binnen een functie wordt teruggebracht:  
- de functie blijft bestaan;  
- een deel van de medewerkers in de functie is boventallig. Boventalligheid wordt bepaald op basis 
van afspiegeling. 
 
Plaatsingsvolgorde  
Vanboeijen hanteert bij het nemen van besluiten ten aanzien van medewerkers die betrokken zijn bij 
de organisatiewijziging de volgende plaatsingsvolgorde:  
a. werknemer volgt functie in de voor hem geldende groep uitwisselbare functies;  
b. plaatsing in een andere passende functie die gelijkwaardig is;  
c. plaatsing in een andere passende functie.  
d. plaatsing in een andere geschikte functie.  
 
Bij functies genoemd onder b en c moet worden voldaan aan de functie-eisen. Functies zijn ook 
passend als de medewerker binnen een scholingsperiode van een redelijke termijn geschikt te maken 
is voor een dergelijke functie en er geen werkervaring in betreffende functie noodzakelijk is. Indien 
meerdere medewerkers opteren voor dezelfde functie en hun geschiktheid voor die functie is 
vastgesteld wordt herplaatsing gerealiseerd volgens het beginsel van omgekeerde afspiegeling. Bij 
nieuwe functies wordt eerst gekeken of dit een passende functie is voor de groep medewerkers die 
betrokken is bij de organisatiewijziging. Mocht dit niet het geval zijn dan zal een selectieprocedure 
gehanteerd waarbij gekeken wordt naar de objectieve functiecriteria.  
Een (her)plaatsing is volledig wanneer de werknemer wordt geplaatst in een functie met een gelijke 
contractomvang of met ten hoogste vijf contracturen minder dan in de oude functie.  
 
Plaatsingsvolgorde in een passende functie  
Indien het niet mogelijk is plaatsing te realiseren in de oude functie of in een uitwisselbare functie, dan 
wordt geprobeerd de medewerker een passende functie aan te bieden. Hierbij wordt de volgende 
volgorde aangehouden:  
a. een gelijk ingedeelde functie;  
b. een hogere functie maximaal 1 functieniveau hoger;  
c. een lagere functie maximaal 1 functieniveau lager. Voor leidinggevenden geldt 2 functieniveaus 
lager. 
 
Wijziging standplaats  
Medewerkers die geplaatst kunnen worden in een functie met een andere standplaats, zijn niet 
verplicht de functie te aanvaarden wanneer de reistijd tussen woonplaats en standplaats toeneemt 
met meer dan een uur, enkele reis, waarbij de maximale reistijd niet meer bedraagt dan 1,5 uur. Bij 
medewerkers met een arbeidsduur van korter dan 8 uur per week bedraagt de totale reistijd nooit 
meer dan 50% van de werktijd per dag.  
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Plaatsmakersregeling  
Vanboeijen kan met een medewerker een plaatsmakersregeling overeenkomen als deze medewerker 
daarmee zijn/haar functie beschikbaar stelt aan een boventallige medewerker, mits de boventallige 
medewerker direct inzetbaar is op de functie of na de gebruikelijke inwerkperiode. De medewerker die 
daarmee de status van boventallige medewerker heeft verworven, heeft alle rechten en plichten die in 
dit Sociaal Raamwerk beschreven zijn voor de fase van boventalligheid.  
 
Gesprek medewerker 
Met elke medewerker van wie de functie betrokken is in de organisatiewijziging vindt een individueel 
gesprek plaats. Tijdens dit gesprek krijgt de medewerker te horen of hij op basis van het 
formatieplaatsenplan en onder toepassing van het afspiegelingsbeginsel geplaatst wordt in een 
uitwisselbare functie of boventallig is. Het gesprek vindt plaats na de peildatum waarop de 
boventalligheid wordt bepaald. Dit gesprek wordt schriftelijk bevestigd. Medewerkers die binnen de 
mogelijkheden van het formatieplaatsenplan binnen hun eigen functie kunnen worden ingezet 
(mogelijk met een andere standplaats) of direct kunnen instromen in een daarmee uitwisselbare of 
andere passende functie, worden geplaatst. Wanneer er geen formatieruimte (vacatures) beschikbaar 
is wordt de medewerker boventallig en wordt hij gedurende de mobiliteitsperiode begeleid naar 
herplaatsing binnen of buiten Vanboeijen, waarbij de inspanningen voornamelijk gericht zullen zijn op 
herplaatsing binnen de eigen organisatie. 
 
Belangstellingsregistratie  
Met elke werknemer betrokken bij organisatiewijziging die niet in de eigen of in een uitwisselbare 
functie kan worden geplaatst, wordt een belangstellingsgesprek gevoerd. Het doel van een 
belangstellingsgesprek is om te verkennen welke wensen en interesses de medewerker heeft ten 
aanzien van plaatsing of herplaatsing van functies in de organisatie. Dit gesprek wordt door middel 
van een belangstellingsregistratieformulier vastgelegd. Wanneer er geen vacatures in de door de 
medewerker uitgesproken belangstelling of geen passende vacatures beschikbaar zijn, dan kan in dit 
gesprek een start worden gemaakt met het mobiliteitstraject en een aanzet worden gemaakt tot het 
invullen van het mobiliteitsplan.  
 
Mobiliteitstraject  
 
Duur van de mobiliteitsperiode  
Vanaf het moment waarop medewerkers de brief ontvangen waarin staat bevestigd dat zij boventallig 
zijn verklaard, start de formele mobiliteitsperiode in fase 3. De duur van de formele mobiliteitsfase is 
maximaal 10 maanden, waarbinnen er een inspanningsverplichting is voor zowel medewerker als 
Vanboeijen (zie volgende alinea). Tussentijds, maar in ieder geval ongeveer twee maanden voor het 
einde van fase 3, dit verschilt per individuele medewerker, wordt met elke individuele medewerker een 
evaluatie uitgevoerd. Mocht tijdens deze evaluatie onverhoopt blijken dat voor beide partijen de 
verwachting is dat het mobiliteitstraject niet succesvol afgerond zal worden, dan kan er met deze 
individuele medewerker in onderling overleg naar een maatwerkoplossing worden gekeken.  
 
Binnen fase 3 heeft de medewerker een inspanningsverplichting, er wordt een actieve deelname aan 
het mobiliteitstraject verwacht en er wordt verwacht dat men zich houdt aan de afspraken die binnen 
het mobiliteitstraject gemaakt worden. Op het moment dat Vanboeijen de indruk heeft dat de 
medewerker zich niet aan deze inspanningsverplichting houdt of een aangeboden passende functie 
weigert zal de medewerker hierop aangesproken worden. Indien, nadat de medewerker in de 
gelegenheid is gesteld zich alsnog aan de inspanningsverplichting te houden, er geen verbetering 
optreedt, dan kan Vanboeijen zich tot de bezwarencommissie (bijlage 1) richten. De medewerker kan, 
indien deze van mening is dat hij/zij zich wel aan de inspanningsverplichting heeft gehouden, zich ook 
wenden tot de bezwarencommissie.  
 
Wanneer Vanboeijen door de bezwarencommissie in het gelijk wordt gesteld kan zij ervoor kiezen de 
mobiliteitsperiode per direct te stoppen en de arbeidsovereenkomst te beëindigen, zo nodig via de 
kantonrechter. Wanneer de medewerker door de bezwarencommissie in het gelijk wordt gesteld, 
wordt het mobiliteitstraject hervat. 
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De medewerker kan zich ook richten tot de bezwarencommissie wanneer hij van mening is dat 
Vanboeijen onvoldoende facilitering of ondersteuning biedt bij het realiseren van het mobiliteitstraject. 
Voordat deze stap genomen wordt zal de medewerker zijn onvrede eerst bij de leidinggevende of bij 
de mobiliteitsadviseur aangegeven moeten hebben. De medewerker kan op elk moment een gesprek 
aanvragen bij de manager HR wanneer een aangekaart probleem bij de leidinggevende of 
mobiliteitsadviseur niet naar tevredenheid is opgelost. 
 
Binnen 2 weken na datum boventalligheid nodigt de mobiliteitsadviseur de medewerker uit voor een 
gesprek om zo snel mogelijk te kunnen starten met het mobiliteitstraject. In deze fase is het mogelijk 
dat de mobiliteitsadviseur enkele mobiliteitsactiviteiten verplicht kan stellen op basis van een 
inschatting van de employability van de medewerker, dit zal maatwerk zijn en per medewerker 
verschillen. De mobiliteitsadviseur en de medewerker stellen gezamenlijk een mobiliteitsplan op 
waarin de afspraken ten aanzien van de activiteiten en de inspanningsverplichting over en weer 
worden vastgelegd. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de ontwikkelfaciliteiten zoals beschreven in 
hoofdstuk 5. 
 
Gedurende de mobiliteitsperiode kan Vanboeijen de medewerker inzetten op tijdelijk passende 
werkzaamheden. Gedurende deze periode heeft het verwerven van een andere baan de hoogste 
prioriteit. Samen worden er afspraken gemaakt over de benodigde tijdsinvestering voor het volgen van 
het mobiliteitsplan.  
 
Beoordeling vervolgtraject  
Vanboeijen en de medewerker kunnen overeenkomen fase 3 te verlengen met 1 tot 3 maanden 
wanneer:  
- het er naar uitziet dat betreffende medewerker binnen die periode een andere functie aanvaard;  

- er sprake is van opschorting als gevolg van detachering korter dan 6 maanden;  

- er sprake is van opschorting als gevolg van overeengekomen scholing die de duur van fase 3 
overschrijdt en de scholing voorwaardelijk is voor succesvolle plaatsing;  

- er bijzondere omstandigheden zijn.  
 
Rapportage  
Vanboeijen stelt een keer per kwartaal in fase 3 en aan het eind van fase 3 een geanonimiseerde 
rapportage op ten behoeve van de vakorganisaties, waarin de ondernomen activiteiten en de 
resultaten worden teruggekoppeld. Een afschrift van de rapportage wordt aan de 
medezeggenschapsraad gezonden. 
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V. Maatregelen/faciliteiten  
 
1. Ontwikkelfaciliteiten 
De ontwikkelfaciliteiten die hier beschreven worden zijn beschikbaar voor medewerkers in zowel fase 
2 als fase 3. Op het moment dat medewerkers gebruik willen maken van deze faciliteiten of als door 
de mobiliteitsadviseur is vastgesteld dat bepaalde activiteiten in het kader van de employability van de 
medewerker verplicht gesteld worden (zoals in het vorige hoofdstuk beschreven) zal in een 
mobiliteitsplan vastgelegd worden welke faciliteiten de betreffende medewerker kunnen ondersteunen 
in het vinden van een nieuwe werkplek, in- of extern. 
 
In het eerste gesprek tussen de mobiliteitsadviseur en de medewerker zal besproken worden wat de 
mogelijkheden zijn qua ontwikkelfaciliteiten. Het samen komen tot een passend mobiliteitsplan zal 
altijd maatwerk zijn en hierin heeft de mobiliteitsadviseur de mogelijkheid om breed te kijken naar het 
aanbieden van geschikte faciliteiten en activiteiten, zolang deze bijdragen aan het vergroten van de 
inzetbaarheid van de medewerker en ondersteunen in het zicht krijgen op het 
arbeidsmarktperspectief. Zoals in het vorige hoofdstuk besproken is zullen er samen afspraken 
gemaakt worden over de benodigde tijdsinvestering om het mobiliteitsplan te kunnen uitvoeren. 
 
Mobiliteitsactiviteiten kunnen zijn:  
- sollicitatieondersteuning;  

- beschikbaarstelling interne vacatures;  

- ondersteuning door loopbaanbegeleidingsbureaus;  

- om-, her- of bijscholingsactiviteiten. Toekenning van scholingsverzoeken worden beoordeeld op 
arbeidsmarktrelevantie, match qua niveau en affiniteit, kosten, duur en de termijn waarbinnen gestart 
kan worden;  

- loopbaanonderzoek;  

- detachering of tijdelijke inzet op externe vacatures;  

- erkenning verworven competenties;  

- jobhunting;  
- interne proefplaatsing van maximaal 3 maanden;  
- coaching bij een nieuwe functie; 
- voorstellen door medewerkers 

 
2. Financiële faciliteiten 
Naast de ontwikkelfaciliteiten biedt Vanboeijen ook financiële faciliteiten. Deze faciliteiten zijn 
beschikbaar voor boventallige medewerkers in fase 3. 
 
Behoud van rechten  
De medewerker behoudt zijn rechten (inclusief aantoonbare verworven rechten) voor zover schriftelijk 
vastgelegd in het kader van de bestaande arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor de schriftelijk 
vastgelegde rechten die voor de organisatiewijziging tussen medewerker en Vanboeijen zijn 
overeengekomen. De inventarisatie hiervan vindt plaats tijdens het gesprek waarin medewerker wordt 
gemeld dat hij boventallig is.  
 
Salarisgarantie bij herplaatsing binnen Vanboeijen 
De medewerker behoudt zijn rechten voor zover schriftelijk vastgelegd in het kader van de  
bestaande arbeidsovereenkomst wanneer hij wordt geplaatst binnen Vanboeijen met dien verstande:  
 
Herplaatsing in een functie in een hogere schaal:  
Als de medewerker in een functie wordt herplaatst die op een hoger niveau is ingedeeld dan de 
huidige functie, ontvangt de medewerker het salaris behorende bij de nieuwe functie. Op het moment 
van ingaan van deze nieuwe functie wordt hij ingeschaald conform de inschalingsregeling van de cao. 
Als de mobiliteit voortijds eindigt, omdat de medewerker buiten zijn schuld niet in staat is de functie te 
vervullen, wordt het salaris weer aangepast aan het oorspronkelijke niveau zoals gold op het moment 
van voor de mobiliteit.  
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Herplaatsing in een functie in een lagere schaal:  
Als de medewerker in een functie wordt herplaatst die op een lager niveau is ingedeeld dan de huidige 
functie dan behoudt de medewerker het recht op het salaris en het salarisperspectief in de oude 
salarisschaal behorende bij het FWG-niveau dat hij voor de plaatsing bekleedde, alsmede de cao-
verhogingen. Er wordt van Vanboeijen en de medewerker verwacht dat zij zich actief inspannen om 
intern een functie te vinden die past bij het niveau van de oude salarisschaal. Wanneer deze functie 
gevonden wordt dan dient de medewerker deze functie te aanvaarden, tenzij zwaarwegende belangen 
van de medewerker zich hiertegen verzetten. Op het moment dat de medewerker ervoor kiest (zonder 
dat er sprake is van zwaarwegende belangen) deze functie niet te aanvaarden dan verliest de 
medewerker de salarisgarantie en wordt de medewerker ineens ingeschaald op het lagere FWG-
niveau.  
 
De medewerker geeft binnen twee maanden na her/plaatsing aan of hij/zij gebruik wil maken van het 
een aanbod terug te keren naar het oorspronkelijke FWG niveau. Kiest de medewerker niet voor een 
mogelijke her/plaatsing naar het oorspronkelijke FWG-niveau, dan wordt de medewerker ineens 
ingeschaald op het lagere FWG-niveau.  
 
Zes maanden na herplaatsing in een functie die op een lager niveau is ingedeeld wordt een eerste 
gesprek tussen de medewerker en de mobiliteitsadviseur ingepland. Doel hiervan is om te beoordelen 
of Vanboeijen en de medewerker zich hebben gehouden aan de inspanningsverplichting, zowel 
procesmatig alsook ten aanzien van het resultaat.  
 
Zolang er geen interne passende alternatieve functie wordt gevonden dan zal dit gesprek telkens na 6 
maanden opnieuw ingepland worden. De mobiliteitsadviseur ondersteunt de medewerker actief door 
goede begeleiding en signalering, hierbij eventueel gebruikmakend van de ontwikkelfaciliteiten zoals 
hierboven beschreven. Het doel is ten alle tijd om arbeid en loon weer met elkaar in balans te 
brengen. Hierbij kan ook gekeken worden naar het uitvoeren van extra interne passende taken of 
werkzaamheden, binnen de bestaande arbeidsomvang. 
 
Loonsuppletie bij aanvaarding van een functie met een lager salaris bij een andere werkgever 
Medewerkers die buiten Vanboeijen een functie vinden met een lager salaris (bij een vergelijkbare 
arbeidsomvang) ontvangen hierop een aanvulling. 
 
Deze aanvulling ziet er als volgt uit: 
 

De eerste 3 maanden 100% 

De volgende 3 maanden 75% 

De volgende 6 maanden 50% 

De volgende 6 maanden 25% 

 
De aanvulling is een aanvulling op het totale bruto maandsalaris inclusief onregelmatigheidstoeslag op 
het moment van uitdiensttreding, vergeleken met het nieuwe bruto maandsalaris inclusief 
onregelmatigheidstoeslag, bij een vergelijkbare arbeidsomvang. De duur van de aanvulling is 
maximaal 18 maanden en wordt in alle gevallen gemaximeerd tot het aantal maanden dat de 
medewerker bij Vanboeijen in dienst is geweest. De aanvulling geldt ook voor de eindejaarsuitkering 
op het moment dat deze bij de nieuwe werkgever lager is dan bij Vanboeijen. 
 
De aanvulling wordt maandelijks bepaald op basis van de loonstroken van de nieuwe werkgever. Als 
hieruit blijkt dat het salaris bij de nieuwe werkgever verhoogd is of de arbeidsomvang op verzoek van 
de medewerker verlaagd is dan zal de aanvulling vanuit Vanboeijen verlaagd worden. 
 
Vroegvertrekregeling  
Medewerkers die boventallig zijn kunnen met Vanboeijen een vroegvertrekregeling overeenkomen. In 
dat geval heeft de medewerker recht op een vergoeding en wordt een vaststellingsovereenkomst 
gesloten met ingang van de eerste dag van de volgende maand. Mochten medewerkers kiezen voor 
deelname aan de vroegvertrekregeling dan kunnen zij aanspraak maken op onderstaande bruto 
vergoeding, maar niet op de wettelijke transitievergoeding. 
 
 
 



 

18 
Vanboeijen 2020-2021 
 
 

De vertrekregeling is van toepassing in fase 3 en loopt door in deze fase tot maximaal 30 dagen na 
boventalligheidsverklaring. De medewerker kan op eigen verzoek een verkennend gesprek voeren 
over de vroegvertrekregeling.  
 

Vertrekpremie 
dienstjaren:  

Vergoeding (naar rato 
dienstverband) 

< dan 5 jaar  3 maandsalarissen  

5 tot 10 jaar 5 maandsalarissen 

10 tot 15 jaar 8 maandsalarissen 

15 jaar tot 20 jaar 10 maandsalarissen 

20 jaar of langer 12 maandsalarissen 

 
De regeling stopt wanneer de formatieve doelstelling van de organisatiewijziging is gerealiseerd. De 
aanmeldingen gelden in volgorde van binnenkomst (per e-mail bij de afdeling HR). 
 
Contractomvang  
Wanneer de medewerker wordt geplaatst in een functie waarvan de contractomvang maximaal 5 uur 
(op basis 36 uur, of naar rato) kleiner is dan de oorspronkelijke functie, kan de medewerker worden 
ingezet op andere werkzaamheden voor maximaal 5 uur. Wanneer een medewerker in een functie 
met een lagere contractomvang is her/geplaatst, kan Vanboeijen de medewerker gedurende zijn 
dienstverband alsnog een functie op de oorspronkelijke contractomvang aanbieden, tenzij de 
medewerker besluit zijn contractduur naar beneden bij te stellen of er formatieruimte beschikbaar komt 
in de nieuwe functie en de medewerker terugkeert naar de oorspronkelijke contractomvang. 
 
Afbouwregeling ORT  
Indien de onregelmatige dienst van de medewerker wordt beëindigd of verminderd, komt de 
medewerker voor een tijdelijke afbouwregeling voor de vergoeding van de onregelmatige dienst in 
aanmerking.  
De tegemoetkoming bedraagt, conform het vigerende beleid binnen Vanboeijen: 
 

Jaar Vergoeding Van het gemiddelde per maand in de 12 maanden 
voorafgaand aan boventalligheid genoten 
vergoeding voor onregelmatige diensten 

1e jaar 75% 

2e jaar 50% 

3e jaar 25% 

 
Wanneer de medewerker gedurende de afbouwregeling door middel van een wijziging in de 
arbeidsovereenkomst weer recht heeft op de feitelijke ORT wordt de tegemoetkoming ORT in 
mindering gebracht op de ORT die de medewerker verdient. Indien de medewerker een functie 
aanvaardt waarvan de som van het salaris en de toeslag hoger is dan de som van het salaris en de 
toeslagen bij de oorspronkelijke functie, vervalt de afbouwregeling.  
 
Reiskosten woon-werk  
Als de medewerker als gevolg van de organisatiewijziging te maken krijgt met een verandering in de 
standplaats in een functie binnen Vanboeijen en daardoor extra reiskosten moet maken, krijgt de 
medewerker deze extra reiskosten voor 100% vergoed gedurende een periode van 12 maanden. Na 
deze periode vindt er een afbouw in drie jaar plaats en heeft de medewerker recht op het eerste jaar 
75%, het tweede jaar 50%, en het derde jaar 25% vergoeding van de extra reiskosten. 
 
Voor de berekening van de afstand wordt gebruikgemaakt van de routeplanner van de ANWB (snelste 
route). Na afloop van de totale overeengekomen periode valt de medewerker terug op de gebruikelijke 
vergoeding op basis van de van toepassing verklaarde cao.  
De medewerker en Vanboeijen kunnen ook afspraken maken over de afkoop van de vergoeding.  
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Onder extra kosten wordt verstaan de vergoeding van de meerkilometers tussen het woonadres en de 
nieuwe standplaats ten opzichte van de kilometers tussen het woonadres en de oude standplaats. De 
vergoeding wordt gebaseerd op de werkelijke reiskosten woon-werkverkeer op basis van het laagste 
tarief openbaar vervoer onder aftrek van de tegemoetkoming in kosten conform de reiskostenregeling 
van de cao.  
Als de bedrijfsregeling van Vanboeijen bij gebruikmaking van openbaar vervoer dekkend is voor de 
eventueel te maken meerkilometers, vindt geen toepassing van deze bepaling plaats. Wanneer de 
medewerker verhuist tijdens de compensatieperiode, dan vervalt het recht op vergoeding van de extra 
reiskosten.  
 
Reistijd  
Indien de medewerker als gevolg van de organisatiewijziging te maken krijgt met een verandering van 
standplaats, dan voeren de medewerker en Vanboeijen overleg over consequenties van de wijziging 
van de standplaats. Als blijkt dat de reistijd voor woon-werkverkeer toeneemt met meer dan 50% tot 
minimaal drie kwartier, dan kan medewerker deze 50% extra reistijd gedurende 12 maanden 
aanmerken als werktijd. Deze reistijd/werktijd wordt daadwerkelijk ingezet op de werkdagen en kan 
niet worden uitbetaald of opgespaard tot extra verlof.  
 
Opzegtermijn  
Indien de medewerker daarom verzoekt, ziet Vanboeijen bij vrijwillige uitdiensttreding af van de 
geldende opzegtermijn. In goed overleg wordt de datum van uitdiensttreding bepaalt.  
 
Sollicitatie  
Aan de medewerker wordt desgevraagd betaald verlof verleend ten behoeve van sollicitaties. 
Wanneer de potentiële nieuwe werkgever de reiskosten voor het sollicitatiebezoek niet vergoedt, dan 
vergoedt Vanboeijen dit desgevraagd op basis van het tarief openbaar vervoer laagste klasse. 
 
Detachering en tijdelijke inzet  
Vanboeijen en de medewerker kunnen detachering en tijdelijke inzet bij een andere werkgever 
overeenkomen. De detachering en tijdelijke inzet worden vastgelegd in een 
(detacherings)overeenkomst. De arbeidsovereenkomst met Vanboeijen blijft in dit geval van kracht. 
Wanneer het verzoek tot detachering van Vanboeijen komt en de medewerker stemt niet in, dan meldt 
de medewerker dit schriftelijk met redenen omkleed.  
Wanneer de detachering langer duurt dan 6 maanden, maken Vanboeijen en de medewerker 
afspraken over het vervolg en de fase waarin de medewerker terugkeert.  
 
Om-, her-, en bijscholing  
De medewerker die een studie volgt in verband met de uitoefening van zijn oorspronkelijke functie, die 
hij als gevolg van de verandering niet meer vervult, wordt in de gelegenheid gesteld deze studie af te 
ronden conform de vergoedingsafspraken die daarvoor bij aanvang van de studie zijn 
overeengekomen. Op de medewerker rust geen terugbetalingsverplichting indien hij besluit te stoppen 
met de studie, omdat het gezien de functiewijziging niet noodzakelijk is de studie verder te volgen.  
 
Verhuiskostenvergoeding  
Een verandering van standplaats van de medewerker kan met zich meebrengen dat het voor de 
uitoefening van de functie voor de medewerker wenselijk is om te verhuizen. In dat geval heeft de 
medewerker recht op de bepalingen rondom verhuiskostenvergoedingen als genoemd in de cao. De 
voorwaarde die gekoppeld wordt aan dit recht op vergoeding is dat na verhuizing de medewerker 
maximaal 25 kilometer van de standplaats gaat wonen.  
De medewerker bij wie, als gevolg van de wijziging van de standplaats, de dagelijkse reistijd woon-
werkverkeer enkele reis meer dan anderhalf uur bedraagt, zal op zijn verzoek een 
verhuiskostenvergoeding worden aangeboden conform de geldende cao. In dat geval is de 
voorwaarde die aan dit recht gekoppeld is dat na de verhuizing de medewerker maximaal 25 kilometer 
van de standplaats gaat wonen. Van de medewerker wordt, in het geval van bovenstaande, verwacht 
dat hij binnen een jaar na de standplaatswijziging verhuist. Aan de medewerker kan tegen zijn wens 
geen verhuisverplichting opgelegd worden.  
 
 
 
 



 

20 
Vanboeijen 2020-2021 
 
 

Vervallen terugbetalingsverplichtingen  
Indien een boventallige medewerker ontslag neemt is het de bedoeling dat de medewerker een 
eventuele terugbetalingsverplichting op grond van de regeling studiefaciliteiten of verhuizing aanbiedt 
aan de nieuwe werkgever. Mocht deze niet bereid of in staat zijn deze kosten aan de medewerker of 
Vanboeijen te betalen dan zullen deze door Vanboeijen kwijtgescholden worden. Eventuele nog 
bestaande studieverplichtingen worden tevens door Vanboeijen vergoed wanneer de nieuwe 
werkgever de verplichtingen niet overneemt.  
 
Jubilea  
De medewerker die als gevolg van organisatieveranderingen zelf ontslag neemt en binnen 12 
maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben op een 
jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij zijn vertrek uitbetaald. Deze uitkering wordt niet betaald als 
de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij vorige werkgevers 
meerekent bij de bepaling van de diensttijd.  
 
Contractuitbreiding  
De medewerker die in overwegende mate (meer dan 50% van zijn arbeidsduur) werkzaam is in de 
nachtdienst en als gevolg van de organisatiewijziging niet als zodanig kan blijven werken, wordt in de 
gelegenheid gesteld de contractuele arbeidsduur uit te breiden om zijn inkomen op peil te houden 
wanneer er formatieruimte beschikbaar is. 
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VI. Begripsbepalingen 
 
Afspiegelingsbeginsel 
Het bepalen van de boventalligheid volgens de Uitvoeringsregels van het UWV.  
 
Boventallig  
Een werknemer is boventallig als definitief is vastgesteld en schriftelijk is meegedeeld dat zijn functie 
vervalt, of zodanig wijzigt dat niet verwacht kan worden dat hij de gewijzigde functie uitoefent, of dat hij 
niet in aanmerking komt omdat het aantal vergelijkbare functies gereduceerd wordt. Boventalligheid 
wordt vastgesteld aan de hand van het afspiegelingsbeginsel.  
 
Datum boventalligheid  
De dag waarop aan de medewerker schriftelijk het bericht van zijn boventalligheid is gestuurd.  
 
Gelijke functie  
Een functie die niet onderhevig is aan verandering als gevolg van het organisatiebesluit.  
 
Gelijkwaardige functie  
Een functie binnen of buiten Vanboeijen op hetzelfde niveau die qua inhoud en taken verschilt van de 
huidige functie, maar waarvoor eenzelfde opleidingsniveau en ervaring vereist is.  
 
Geschikte functie  
Een functie die buiten het domein van een dezelfde, gelijkwaardige of passende functie valt, die qua 
inhoud en verantwoordelijkheden naar de mening van de werkgever door de medewerker kan worden 
uitgeoefend en die de medewerker bereid is te accepteren.  
 
Gewijzigde functie  
Een functie waarvan het takenpakket zodanig aanmerkelijk is gewijzigd, dat de functie onder dezelfde 
functienaam overwegend een andere inhoud heeft gekregen.  
 
Herplaatsing  
De realisatie van mobiliteit bij een medewerker die boventallig is geworden nadat is gebleken dat hij/zij 
niet kon worden geplaatst.  
 
Mobiliteitsadviseur  
Een rol bij werkgever, vastgelegd in een afzonderlijke functie of in een bestaande functie zoals 
leidinggevende of HR adviseur, in het adviseren en zo nodig ondersteunen, begeleiden en faciliteren 
van medewerkers in het verkrijgen van een andere functie of een andere baan.  
 
Mobiliteitskandidaat  
Een medewerker die als gevolg van een organisatiewijziging waarop dit sociaal plan van toepassing is 
niet meer werkzaam is of kan zijn in de eigen functie en waarvoor Vanboeijen een 
inspanningsverplichting heeft binnen of buiten de organisatie een andere functie te zoeken.  
 
Nieuwe functie  
Van een nieuwe functie is sprake indien bij de samenstelling van taken de functie werkelijk anders is 
dan enige functie die voorkwam in het oude formatieplaatsenplan van voor de reorganisatie. Hierbij 
spelen één of meer van de volgende aspecten een rol: de organisatorische context waarin de functie 
moet worden uitgeoefend, een belangrijke wijziging in verantwoordelijkheden en bevoegdheden, span 
of control, verandering van de aandachtsvelden en/of de breedte van het takenpakket.  
 
Partijen  
Partijen bij dit sociaal plan, te weten:  
- Stichting Vanboeijen, gevestigd te Assen  

- FNV Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht  

- CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief, gevestigd te Utrecht  

- NU’91, gevestigd te Utrecht  
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Passende functie  
Een functie die, gelet op opleiding en ervaring en persoonlijke omstandigheden van de medewerker, 
redelijkerwijs kan worden opgedragen en die maximaal 1 functieniveau hoger of 1 functieniveaus lager 
is. Voor leidinggevenden geldt 2 functieniveaus lager. 
 
Peildatum  
De peildatum is de dag van het definitieve besluit na advisering van de MZR conform de WOR, 
waarop de boventalligheid wordt bepaald. De start van de mobiliteitsfase 3 én de boventallig 
verklaring is de dag waarop de medewerkers de brief ontvangen.  
 
Plaatsing  
De realisatie van plaatsing van de medewerker die betrokken is bij een organisatiewijziging en die 
direct kan instromen in een zelfde functie met een andere standplaats of bij een andere organisatie, in 
een gewijzigde, nieuwe, passende of gelijkwaardige functie zoals genoemd in het 
formatieplaatsenplan.  
 
Uitwisselbare functies  
Functies die naar aard, inhoud, functieniveau, beloning en omstandigheden wederkerig vergelijkbaar 
en gelijkwaardig zijn. Een en ander zoals bedoeld in de Uitvoeringsregels van het UWV.  
 
Werkgever  
Stichting Vanboeijen.  
 
Werknemer/ medewerker  
De persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met Stichting Vanboeijen, met uitzondering 
van de persoon die: 

- ambtenaar is in de zin van de Wet Privatisering ABP; 
- de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt; 
- alleen dan wel tezamen met één of meer anderen eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse 

leiding van deze (zorg en/of jeugdhulp) aanbieder; 
- incidenteel gedurende een korte periode in de schoolvakanties werkzaam is voor een periode 

niet langer dan maximaal 6 weken achtereen; 
- uurdocent is; 
- werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage. 
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Bijlage 1 Bezwarencommissie 
 
Vanboeijen stelt een Bezwarencommissie in.  
 
1. De taak van de commissie is uitsluitend het op schriftelijk verzoek van Vanboeijen of de 
medewerker adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Raamwerk neergelegde bepalingen. 
De medewerker dient zijn bezwaar in bij Vanboeijen, die het bezwaarschrift ter advisering voorlegt aan 
de Bezwarencommissie. De commissie brengt jaarlijks over de verrichte werkzaamheden verslag uit 
aan Vanboeijen en geanonimiseerd aan de centrale medezeggenschapsraad.  
De kosten die de bezwarencommissie maakt in verband met de uitoefening van haar taak, komen 
voor rekening van de werkgever. 
 
2. De commissie bestaat uit 3 externe leden:  

- 1 lid op voorstel van Vanboeijen;  

- 1 lid op voorstel van de werknemersorganisaties  

- 1 lid door de andere leden te kiezen tevens onafhankelijke voorzitter.  
 
3. De commissie heeft het recht:  

- tot het horen van de betrokken medewerker(s) en de leidinggevende(n);  

- tot het horen van deskundigen.  
 
4. De commissie stelt ten spoedigste na haar aantreden een reglement op dat haar werkwijze 
adequaat regelt. Direct na de vaststelling van haar reglement verstrekt de commissie een exemplaar 
hiervan aan Vanboeijen en aan de medezeggenschapsraad.  
 
5. De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na inschakeling, een 
zwaarwegend advies over de voorgelegde kwestie. Alvorens te adviseren, hoort de commissie de 
medewerker en Vanboeijen.  
 
6. De adviezen van de commissie worden schriftelijk ter hand gesteld aan beide partijen.  
 
7. Van het advies van de commissie kan worden afgeweken. Indien Vanboeijen dan wel de 
medewerker afwijkt van het advies, dan doet hij hiervan gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de 
commissie en aan de medewerker dan wel Vanboeijen.  
 
8. Ten aanzien van de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een 
geheimhoudingsplicht.  
 
9. Onverminderd het recht van de medewerker persoonlijk zijn belangen met betrekking tot de 
toepassing van het bepaalde in dit Sociaal Raamwerk bij de commissie te bepleiten, heeft de 
medewerker de gelegenheid zich door een derde te laten bijstaan.  
 
10. Vanboeijen beslist binnen twee weken na ontvangst van het advies van de commissie.  
 
11. Vanboeijen draagt zorg voor de noodzakelijke secretariaatsondersteuning voor de commissie.  
 
12. De Bezwarencommissie Begeleiding zal worden ingesteld na ontvangst van het eerste bezwaar en 
zal ontbonden worden op datum van een halfjaar na de einddatum van de looptijd van het Sociaal 
Raamwerk.  
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Afsluitingsovereenkomst 
 
Hierbij verklaren  
 
Stichting Vanboeijen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door  
mw. J.M. Imhof 
 
FNV Zorg en Welzijn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door  
mw. C. v.d. Spoel 
 
CNV Zorg en Welzijn, onderdeel van Connectief, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door dhr. H. Aardema 
 
Nu ’91, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. R.Wisman 
 
 
het Sociaal Raamwerk Vanboeijen 2020-2021 te zijn overeengekomen. 
 
 
 
Aldus overeengekomen te Assen 
Datum: 
 
 
 
 
 
…………………….   …………………... 
J.M. Imhof    C. v.d. Spoel 
Vanboeijen    FNV Zorg en Welzijn 
 
 
 
 
 
 
…………………….   …………………… 
H. Aardema    R. Wisman 
CNV Zorg en Welzijn  Nu ’91  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


