
     

Kern Handreiking Gezonde Organisatie

Voor werkgevers in de sectoren Zorg en Welzijn die reorganiseren om een gezonde 
organisatie te zijn, blijven of worden.

Voorbereidende fase

Reorganisatiefases

Planfase

Ontwikkelfase

Overlegfase

Uitvoeringsfase

Onderdelen fases Highlights en praktische tips

Visievorming
Stakeholders
Communicatie

§ Breng goed in kaart waarom voorgenomen veranderingen 
nodig zijn.

§ Beschrijf waar de organisatie vandaan komt en naartoe wil.
§ Maak een stakeholderanalyse: welke stakeholders zijn er in het 

proces en wanneer en hoe moeten zij worden betrokken?
§ Maak een goed en doorlopend communicatieplan. Essentieel 

hierbij zijn: transparantie, tijdige, oprechte zorg en aandacht 
voor medewerkers. 

Reorganisatieplan
Bedrijfseconomische redenen
Bedrijfsvestiging
Uitwisselbare functies
Passende functies
Geschikte of alternatieve 
functies
Nieuwe functies
Afspiegeling/bepalen 
ontslagvolgorde
Afwijkende regelingen zorg

§ Een reorganisatieplan is veelal niet verplicht. Het helpt echter 
om het proces te structureren en plannen in kaart te brengen.

§ Zoek goed uit welke van de door UWV genoemde 
bedrijfseconomische redenen van toepassing zijn; deze 
bepalen de noodzakelijke onderbouwing van de 
ontslagaanvraag.

§ Weeg zorgvuldig de keuze voor bedrijfsvesting af bij afwijking 
van de hoofdregel. Let op: deze keuze is van grote invloed op 

eventuele latere reorganisaties. 
§ Raadpleeg de Ontslagregeling en Uitvoeringsregels van UWV 

om gelijke begrippen te hanteren voor uitwisselbare, passende, 
geschikte en nieuwe functies. 

Premobiliteit
Vrijwillige vertrekregelingen en 
plaatsmakersregelingen
RVU-risico
Overige thema’s in een Sociaal 
Plan

§ Er kan een premobiliteitsfase worden ingesteld; een informele 
fase waarin medewerkers vrijwillig (begeleid) op zoek gaan 
naar een andere baan.

§ Deelname aan vrijwillige vertrek- en plaatsmakersregelingen 
leiden in beginsel niet tot het verlies van het recht op een WW-
uitkering.

§ Ga bij ontslag van werknemers van 55 jaar na of er kans is op 
een fiscale boete (RVU-risico).

§ Het sociaal plan is juridisch bindend en organisatiespecifiek. 
Zorg voor goede begeleiding bij het opstellen ervan.

Overleg met de OR
Overleg met de vakbonden
SER Fusiegedragsregels
Vakbonden en OR: verschillen 
en verbinding
Sociaal plan
Ontslagvergoedingen

§ Een definitief reorganisatiebesluit moet schriftelijk aan de OR 
bekend worden gemaakt, nadat de OR advies heeft gegeven 
(Wet op Ondernemingsraden).

§ Onderzoek bij ontslag van 20 medewerkers of meer binnen 3 
maanden of de ontslagen vallen onder de Wet melding 
collectief ontslag.

§ Sinds oktober 2015 zijn de SER-Fusiegedragregels van 
toepassing voor Zorg en Welzijn. Hierin wordt bij fusies en 
overnames betrokkenheid van de vakbonden geregeld.

§ Eenvoudig de transitievergoeding berekenen kan via http://
transitievergoeding.awvn.nl/#/ 

Functiebeschrijving, -
waardering en onderzoek naar 
uitwisselbaarheid functies
Herplaatsing
Afscheid nemen van 
werknemers
De nieuwe organisatie

§ Blijf zorgvuldig en tijdig communiceren naar stakeholders en 
(vertrekkende) medewerkers.

§ Om zorgvuldig de boventalligheid te kunnen bepalen, kan een 
onafhankelijke rapportage over uitwisselbaarheid van functies 
behulpzaam zijn.

§ Sinds 1 juli 2015 moet de werkgever voor bedrijfseconomische 
ontslagen naar UWV.

§ Er kan ook een vaststellingovereenkomst wordt afgesloten. De 
verschillende aspecten van beide opties staan schematisch 
weergegeven in de handreiking.
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