Sociaal Plan
Ten behoeve van het afbouwproces
van de Congregatie Zusters van Liefde
te Schijndel
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ARTIKEL 1 DOELSTELLING, HISTORIE EN MISSIE
Artikel 1.1 Doelstelling van de Congregatie Zusters van Liefde
Het primaire doel van de congregatie is het meer conform Gods bedoeling inrichten
van de nabije en verdere wereld. De zusters van de congregatie dragen bij aan het
bereiken van die doelstelling door hun persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, door
hun respectvol en zorgend samenleven en door hun werken in maatschappelijke organisaties. In de ouder wordende zustergemeenschap vindt er een accentverschuiving plaats van de missionair-dienende taak tot het meer tijd en aandacht hebben
voor het vieren, de geloofsverdieping en het zorgen voor elkaar.
Het personeel in loondienst van de congregatie (de werkorganisatie) is belast met
verzorgende en facilitaire taken die ter ondersteuning van de religieuze doelstelling
nodig zijn en die de ouder wordende zustergemeenschap niet meer zelf kan vervullen.
Artikel 1.2 Historie
Vanaf de jaren ’60 is het ledenaantal van de congregatie gedaald van 1156 zusters
tot 125 zusters (04-12-2017). Gaandeweg is de congregatie kleiner geworden en
hebben de zusters het ene na het andere klooster moeten sluiten omdat zij de woonruimte niet langer nodig hadden. De werknemers die in een sluitend klooster werkten
werden intensief begeleid bij het vinden van een baan bij een andere werkgever.
Vanaf het jaar 2000 zijn alle werknemers van de congregatie, door middel van de
bijlage salarisstrook, op de hoogte gehouden van het afbouwproces, ook degenen
die in een klooster werkten waarvan de sluiting (nog) niet aangekondigd was.
Sinds 1 maart 2010 heeft de congregatie nog maar twee kloosters tot haar beschikking waarin nog 139 werknemers in loondienst werkten (77,41 fte). Omdat in de periode daarop leegstand in het St.-Jozefklooster ontstond is het aantal werknemers in
loondienst door natuurlijk verloop afgenomen. 1 december 2017 waren er nog 85
werknemers (48,71 fte) in dienst.
Duidelijk is dat een verdere afbouw nodig is omdat steeds minder zusters ook steeds
minder werknemers in loondienst nodig hebben om hen te ondersteunen. April 2018
sluit Klooster Annahof waarna er nog maar één klooster van de congregatie in gebruik is, het St.-Jozefklooster. Het bestuur heeft op 5 maart 2012 besloten, na positief advies van de ondernemingsraad, dat zij alle werknemers van de werkorganisatie
als één groep wil beschouwen. Daardoor komt er werkgelegenheid te vervallen van
werknemers die thans hoofdzakelijk of geheel in Klooster Annahof werken en van
werknemers die thans hoofdzakelijk of geheel in het St.-Jozefklooster werken.
De afbouw is voor de congregatie een doorlopend proces dat eindigt als de congregatie haar rol als werkgever beëindigt.
Als bijlage I is een overzicht toegevoegd van de sluiting van kloosters vanaf 2000.
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Artikel 1.3 Missie van de werkorganisatie
De werkorganisatie heeft als primair doel het bieden van hoogwaardige ondersteuning aan de Congregatie van de Zusters van Liefde.
Deze ondersteuning wordt gegeven op een wijze die recht doet aan de persoonlijke
omstandigheden van iedere zuster en tegelijkertijd aan het gemeenschapsleven van
de communiteit en de congregatie waarvan zij deel uit maakt en waarvan de basis in
de constituties is vastgelegd.
Daarbij is er aandacht voor lichamelijke, geestelijke, sociale en religieuze aspecten.
De ondersteuning wordt geboden op het terrein van wonen, facilitaire dienstverlening
en het bieden van verzorging en begeleiding aan het dalende aantal zusters van de
congregatie. Een beleid dat uitgaat van inkrimping van de werkorganisatie maar gericht is op continuïteit.
De werkorganisatie wil staan voor saamhorigheid tussen zusters en medewerkenden
en optimale samenwerking tussen medewerkenden onderling.
De werkorganisatie streeft een gezamenlijke beleidsontwikkeling binnen de congregatie na, met respect voor de diversiteit van de zustergemeenschap en de eigen cultuur per kloostergemeenschap.
Artikel 1.4 Visie op personeelsbeleid
Vanuit de bovengeschetste historie betekent werken binnen de congregatie dat men
er rekening mee moet houden dat de Manager van de Werkorganisatie, namens het
bestuur, op enig moment aan werknemers moet vragen om elders een baan te gaan
zoeken en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen loopbaan.
In dit proces kan aan niemand werkgarantie gegeven worden. Interne overplaatsingen zijn nauwelijks of niet aan de orde.
Vanuit deze realiteit is het beleid vanaf het jaar 2000 steeds gericht geweest op het
goed begeleiden van werknemers die op zoek gaan naar een andere baan zodat
gedwongen ontslagen beperkt zijn gebleven. Elke werknemer die vanaf het jaar 2000
in dienst getreden is weet dat de congregatie afbouwt en eindigt. Het past binnen
deze visie om onze energie voornamelijk te richten op werk naar werktrajecten (outplacement) en van werknemers te vragen verantwoordelijkheid te nemen voor hun
eigen loopbaan.
Artikel 1.5 Initiatiefnemers Sociaal Plan
Dit Sociaal Plan is tot stand gekomen na overleg tussen de werkgever en de vakbonden, zoals bepaald is in het KNR-rechtspositiereglement. Het afbouwen en (op
termijn) opheffen van de werkorganisatie is een ingrijpend proces, zowel voor zusters
als voor werknemers. Alle betrokkenen achten het dan ook van groot belang dat bij
dit proces recht wordt gedaan aan de doelstelling van de congregatie en de missie
van de werkorganisatie.
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ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER EN GELDIGHEIDSDUUR
Artikel 2.1 Werkingssfeer
1. Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers van de Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
2. De uitgangspunten van het Sociaal Plan zijn het KNR-rechtspositiereglement en
het vastgestelde (sociaal) beleid van de werkgever.
3. De in dit Sociaal Plan opgenomen bepalingen zijn bedoeld ter tegemoetkoming in
de voor de betrokken werknemers mogelijk nadelige gevolgen van de reorganisatie die nodig is in verband met de sluiting van Klooster Annahof en het inrichten
van een efficiënte werkorganisatie in het St.-Jozefklooster.
4. Het Sociaal Plan en de ondernemingsovereenkomst zijn opgenomen in het handboek personeelszaken en door alle werknemers te raadplegen.
Artikel 2.2 Geldigheidsduur
Het Sociaal Plan treedt in werking vanaf het moment van ondertekening en geldt tot
en met 31 december 2018. Vanaf 01-12-2017 wordt er vanuit de geest van dit Sociaal Plan gehandeld.
Artikel 2.3 Inspanningsverplichting
Voor zowel werknemers als werkgever geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid en billijkheid mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan.
Artikel 2.4 Informatieverplichting werknemer
De werknemer die een beroep doet op de (financiële) aanspraken en voorzieningen
in het kader van het Sociaal Plan, is verplicht de werkgever alle relevante informatie
naar waarheid te verstrekken.
Artikel 2.5 Interpretatie Sociaal Plan
Indien er interpretatieverschil is treden partijen in overleg. Indien er verschil van mening is tussen de werkgever en de werknemer over de uitvoering van dit Sociaal
Plan, zal een advies worden gevraagd aan de begeleidingscommissie (zie artikel 8).

ARTIKEL 3 HARDHEIDSCLAUSULE
In gevallen waarin de toepassing van het Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie
voor de individuele werknemer, zal de werkgever, al dan niet op advies van de begeleidingscommissie, van dit Sociaal Plan afwijken in een voor de werknemer gunstige
zin.
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ARTIKEL 4 FORMATIEPLAATSEN AFBOUWTRAJECT
Artikel 4.1 Opstellen en vaststellen reorganisatieplan
In alle gevallen waarbij het afbouwproject leidt tot boventalligheid van werknemers,
vervallen van functies of overweging tot uitbesteden van diensten (waarbij werknemers met ontslag moeten of een andere werkgever krijgen) wordt er door de werkgever een reorganisatieplan opgesteld.
In dit plan wordt de huidige en de gewenste formatie in beeld gebracht waarbij de
ingeschatte situatie van de gewenste toekomstige formatie uitgangspunt is. Ook
wordt de peildatum vastgelegd van waaruit het afspiegelingsbeginsel toegepast
wordt conform wet- en regelgeving en richtlijnen van het UWV.
Het reorganisatieplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur neemt een voorgenomen besluit en het plan wordt voor advies voorgelegd aan
de ondernemingsraad.
Na advies van de ondernemingsraad neemt het bestuur een definitief besluit en stelt
het plan vast.
Artikel 4.2 Uitvoering van het reorganisatieplan
Na definitieve vaststelling van het reorganisatieplan wordt door het bestuur aan de
manager werkorganisatie en het hoofd PMO de opdracht gegeven om het vastgestelde plan uit te voeren. Het vastgestelde plan wordt allereerst gecommuniceerd
met de werknemers die werkzaam zijn in de boventallige functie(s). Er worden een of
meerdere bijeenkomsten gepland, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed
aan:
 het vastgestelde reorganisatieplan;
 de te nemen maatregelen op korte/lange termijn;
 toelichting Sociaal Plan;
 ondersteuningsmogelijkheden voor alle werknemers in een boventallige functie;
 rechten en plichten van de boventallige werknemers;
 procedure van gedwongen ontslag.
Artikel 4.3 Vaststellen boventallige functies
Als binnen een functie boventalligheid ontstaat, worden de werknemers die werkzaam zijn in deze functie hierover geïnformeerd. De gehele groep van werknemers
uit een (groep van uitwisselbare) functie(s) wordt gevraagd om naar een andere
baan uit te zien.
Met alle boventalligen zijn of worden persoonlijke gesprekken gevoerd om hen te
informeren over de faciliteiten om van werk naar werk te komen.
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ARTIKEL 5 MOBILITEITSBEVORDERENDE MAATREGELEN
Artikel 5.1 Handhaving beleid geen vaste contracten tenzij…
In principe worden er binnen de congregatie geen vaste contracten gegeven. Uitzonderingen zijn functies waarbij duidelijk is dat zij uniek zijn en niet door een medewerker die thans een vast contract heeft te vervullen zijn.
Artikel 5.2 Outplacement
Werknemers die boventallig zijn verklaard krijgen hierover schriftelijk bericht. Werknemers die boventallig zijn krijgen een outplacement traject aangeboden door gecertificeerde loopbaancoaches die bij de werkgever in dienst zijn. Outplacement is niet
vrijblijvend. Van de werknemer en de werkgever wordt een actieve opstelling verwacht om in gezamenlijkheid naar ander werk te komen, waarbij maatwerk geboden
wordt. Omdat bij de eigen werkgever nauwelijks tot geen arbeidsplaatsen beschikbaar zijn richt het outplacementtraject zich op werk bij een andere werkgever.
Artikel 5.3 Scholingsbeleid en studiekosten
De werkgever faciliteert geheel of gedeeltelijk de om- en bijscholingen die nodig zijn
om zodoende de positie van de werknemers op de externe arbeidsmarkt te verbeteren. Daarbij wordt de regeling studiefaciliteiten toegepast. Een boventallige werknemer hoeft de scholingskosten niet terug te betalen bij het verlaten van de organisatie.
Indien een boventallige werknemer bij beëindiging van het dienstverband nog een
opleiding volgt of toestemming heeft om nog een opleiding te gaan volgen komen de
afgesproken kosten voor de werkgever tenzij in de studieovereenkomst anders is
bepaald.
Artikel 5.4 Voorstel op eigen initiatief
Werknemer kan met voorstellen komen die leiden tot verbetering van het eigen toekomstperspectief.
Artikel 5.5 Oriëntering
De werkgever spant zich in om werknemers in een boventallige functie, indien passend binnen het loopbaantraject, de mogelijkheid te bieden voor een in- of externe
oriëntering. Het salaris wordt daarbij doorbetaald. .
Artikel 5.6 Detachering bij andere organisatie
Werknemers die in een boventallige functie werken kunnen worden gedetacheerd bij,
of via, externe organisaties met als doel een nieuwe baan. Detachering is altijd met
instemming van de werknemer. Afspraken worden vastgelegd in een detacheringsovereenkomst.
Indien detachering leidt tot een dienstverband bij de nieuwe organisatie, neemt de
werknemer ontslag. De werknemer heeft recht op de toepassing van de artikelen
5.10, 5.12 (indien van toepassing) of 5.16.
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Artikel 5.7 Overbrugging van de proeftijd
Indien een werknemer een functie aanvaardt bij een andere werkgever kan deze een
verzoek indienen om, indien de proeftijd bij de nieuwe werkgever mislukt, terug te
mogen keren bij de werkgever. In dat geval zal de werknemer gedurende de proeftijd
onbetaald verlof krijgen. Indien de proeftijd succesvol afgerond is en de werknemer
een contract krijgt bij de nieuwe werkgever, dan neemt hij/zij ontslag. Uitzondering op
deze regel is de werknemer voor wie toestemming is gekregen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De reeds bepaalde ontslagdatum blijft in dat geval ongewijzigd.
Artikel 5.8 Sollicitatie
Aan alle werknemers, ook degenen die voor bepaalde tijd zijn aangesteld, wordt
desgevraagd doorbetaald verlof verleend ten behoeve van een sollicitatie die op een
werkdag plaatsvindt. Op verzoek dient de werknemer de uitnodiging voor het gesprek te overhandigen.
Artikel 5.9 Opzegtermijn
Indien de werknemer daarom verzoekt kan de werkgever besluiten af te zien van de
opzegtermijn, dan wel de opzegtermijn verkorten.
Artikel 5.10 Jubilea
De werknemer die vrijwillig ontslag neemt en binnen 12 maanden na beëindiging van
het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een gratificatie, krijgt deze bij vertrek uitbetaald.
Artikel 5.11 Personeelszorg
De werkgever draagt zorg voor adequate begeleiding van werknemers tijdens het
afbouwproces. In voorkomende gevallen kan doorverwijzing plaatsvinden naar professionele hulpverleners.
Artikel 5.12 Aanvulling salaris bij een andere werkgever
Indien een werknemer die werkzaam is in een boventallige functie buiten de congregatie een functie aanvaardt en deze functie een lager bruto maandsalaris genereert
dan de huidige functie, dan ontvangt de werknemer een aanvulling tot 100% voor
een periode van 6 maanden.
De aanvulling is een bruto aanvulling op het totale bruto maandsalaris op het moment van uitdiensttreding vergeleken met het nieuwe bruto maandsalaris. Het nieuwe
bruto salaris wordt aangevuld tot het oude bruto salaris bij uitdiensttreding, ongeacht
de omvang van het dienstverband, gemaximeerd tot 30% van het bruto maandsalaris
bij uitdiensttreding.
Als onregelmatigheidstoeslag (ORT) onderdeel is van het salaris, dan wordt ter vaststelling van de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag een referteperiode van een half
jaar genomen. De werknemer kan verzoeken om een referteperiode van één jaar als
deze representatiever is.
De aanvulling wordt drie maandelijks vastgesteld aan de hand van de door de betreffende werknemer in te leveren loonstro(o)ken van de nieuwe werkgever. Bij verhoging van het salaris bij de nieuwe werkgever wordt derhalve de hoogte van de aanvulling verlaagd. Bij een vrijwillige verlaging van het dienstverbandpercentage bij de
nieuwe werkgever vervalt de aanvulling. De aanvulling vervalt tevens wanneer de
werknemer de loonstroken van de nieuwe werkgever niet binnen vier weken na afloop van het kwartaal inlevert.
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Artikel 5.13 Referenties en getuigschriften
Desgevraagd zal de werkgever referenties verstrekken over het functioneren van de
werknemer. Op verzoek ontvangt de vertrekkende werknemer een getuigschrift van
de werkgever.
Artikel 5.14 Vaststellingsovereenkomst
Werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg en binnen de kaders van weten regelgeving, de arbeidsovereenkomst beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst. Zowel werkgever als werknemer kunnen hiertoe het initiatief nemen. De beëindigingsdatum is inclusief de fictieve opzegtermijn.
Artikel 5.15 Plaatsmakersregeling
De werknemer die werkt in een functie waarin boventalligheid is maar die zelf niet
boventallig is verklaard kan aanspraak maken op de plaatsmakersregeling. Voorwaarde is dat de werknemer plaats maakt voor een boventallige werknemer die alsdan in dienst kan blijven. De werknemer die gebruik wenst te maken van de plaatsmakersregeling, dient daartoe een verzoek in bij de Manager van de Werkorganisatie.
Het verzoek kan worden gehonoreerd indien:
1. Er geen zwaarwegend bedrijfsbelang bestaat dat maakt dat de plaatsmakende werknemer behouden moet blijven voor de organisatie;
2. Een boventallige werknemer daadwerkelijk is geplaatst waardoor zijn boventalligheid wordt opgeheven;
3. De boventallige werknemer direct inzetbaar is zonder aanvullende scholing.
4. In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingevolge de plaatsmakersregeling heeft de werknemer recht op een vergoeding. Deze vergoeding is
conform de vergoedingen in artikel 5.16.
Artikel 5.16 Premie vrijwillig vertrek
Bij vrijwillig vertrek na het besluit tot boventallig verklaring ontvangt de werknemer
een mobiliteitspremie:
 bij een dienstverband tot 10 jaren, een premie van 1 maandsalaris;
 bij een dienstverband tussen de 10 en 15 jaren, een premie van 2 maandsalarissen;
 bij een dienstverband tussen de 15 en 20 jaren, een premie van 3 maandsalarissen;
 bij een dienstverband vanaf 20 jaren, een premie van 4 maandsalarissen.
Een werknemer die gebruik wil maken van de premie vrijwillig vertrek kan geen beroep doen op artikel 5.12.
Maandsalaris is brutosalaris incl. gemiddelde ORT en vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
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Artikel 5.17 Overige maatregelen
Voor de werknemer die in een boventallige functie werkt kan de werkgever besluiten
drempelverlagende en mobiliteit verhogende maatregelen te nemen om persoonlijke
belemmeringen te verlagen, die zich kunnen voordoen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever. Indien en voor zover mogelijk zal de
werkgever, tot aan de datum uitdiensttreding mogelijkheden onderzoeken en initiatieven nemen welke kunnen leiden tot behoud van de werkgelegenheid van de werknemers, zoals:
 netwerkcontacten uitbouwen met andere werkgevers in de regio;
 indien nodig: aanbieden van sollicitatietrainingen;
 vacatures onder de aandacht brengen van werknemers, zowel collectief als
individueel;
 begeleiding van werknemers die een eigen bedrijf willen starten.
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ARTIKEL 6 ARBEIDSVOORWAARDEN
Artikel 6.1 Algemeen
De arbeidsvoorwaarden van werknemers liggen vast in de wet- en regelgeving, het
KNR-rechtspositiereglement en in de arbeidsovereenkomst die afgesloten is.
Uitgangspunt is dat de overeengekomen arbeidsvoorwaarden gehandhaafd blijven.
De werkgever kan, binnen de uitwisselbare functies, aanpassingen verrichten in bijvoorbeeld werktijden en diensten. Ook bij niet uitwisselbare functies kunnen wijzigingen plaatsvinden als het verminderd aantal zusters dit nodig maakt.
Wijzigingen dienen te voldoen aan de criteria van redelijkheid en billijkheid.
Artikel 6.2 Vacatures en tijdelijke dienstverbanden
Indien er een tijdelijke vacature is ontstaan en degene die aangenomen wordt komt
uit dezelfde uitwisselbare groep dan blijven de arbeidsvoorwaarden gegarandeerd.
Indien de werkgever een werknemer vraagt van functie te veranderen dan blijven de
arbeidsvoorwaarden gegarandeerd.
Indien er een tijdelijke vacature is ontstaan en degene die aangenomen wordt komt
niet uit de uitwisselbare groep dan wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd aangeboden onder de voorwaarden van de vacature.
Als een werknemer die in een boventallige functie werkt aangesteld wordt op een
tijdelijke vacature in een andere functie dan blijft zijn/haar anciënniteit ongewijzigd.
Re-integratiekandidaten krijgen bij herplaatsing voorrang op werknemers in een boventallige functie indien dit binnen de Wet- en regelgeving zo bepaald is.
Artikel 6.3 Salarisverhoging en inschaling
Bij benoeming in een functie op hoger niveau dan de huidige functie, ontvangt de
werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van die passende
functie het salaris behorende bij deze functie. De inschaling vindt plaats volgens het
KNR-rechtspositiereglement.
Artikel 6.4 Salarisgarantie
Indien een werknemer op verzoek van de werkgever een passende functie aanvaardt
die op gelijk of lager niveau is ingedeeld dan de huidige functie, dan blijft het salaris
van de aanvankelijk beklede functie van kracht, exclusief toeslagen, inclusief de
KNR-verhogingen en inclusief de uitloopperiodieken. Dit over ten hoogste de omvang
van het dienstverband in de aanvankelijk beklede functie in de maand voorafgaand
aan de herplaatsing. Reeds eerder overeengekomen salarisgaranties blijven van
kracht.
Artikel 6.5 Onregelmatigheidstoeslag
De werknemer die ten gevolge van de organisatie-afbouw niet meer in aanmerking
komt voor onregelmatigheidstoeslag dan wel een vermindering van genoemde toeslag krijgt, heeft recht op toepassing van de afbouwregeling conform het KNRrechtspositiereglement.
Artikel 6.6 Vakantie-uren
De vakantie-uren worden, in overleg tussen werkgever en werknemer, vóór het beeindigen van de arbeidsovereenkomst opgenomen. Indien dit niet mogelijk is wordt
een eventueel restant vakantie-uren aan de werknemer uitbetaald. Extra gespaarde
uren (PLB-uren) worden in overleg opgenomen of uitbetaald.
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Artikel 6.7 Fiscale afwikkeling
Alle in het Sociaal Plan genoemde bedragen en vergoedingen zijn bruto bedragen en
vergoedingen. Op deze bedragen worden de daarvoor geldende wettelijke inhoudingen gepleegd. Indien de fiscale en/of de sociale wetgeving zich daar niet tegen verzet, wordt de vergoeding onbelast uitgekeerd.
Wijzigingen in sociale verzekerings- en fiscale wetgeving na de datum van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan kunnen tot wijzigingen in de uitvoering leiden.

ARTIKEL 7 TEN SLOTTE
Artikel 7.1 Proces
Al vanaf 2010 is er binnen de Congregatie open gecommuniceerd over de aanstaande sluiting van Klooster Annahof. Er is structureel loopbaancoaching aangeboden
waarvan door 10-tallen werknemers gebruik gemaakt is. Vanaf 2010 tot 2017 is er
uitsluitend door natuurlijk verloop afgebouwd. Ongeveer 50 werknemers hebben in
die periode een andere baan gevonden of hun arbeidsovereenkomst is van rechtswege geëindigd. Op het moment van overleg met de vakbonden over dit Sociaal
Plan hebben er gesprekken plaatsgevonden met alle boventalligen, loopbaancoaching is opnieuw aangeboden. Deze inspanningen zijn er op gericht om voor deze
gevallen te komen tot oplossing van de boventalligheid in 2018.
In februari 2018 zal er een afspraak gepland worden met de vakbonden met wie dit
Sociaal Plan overeengekomen is om de resultaten van alle inspanningen te bespreken.
Artikel 7.2 Rechten en plichten werknemer
De betrokken werknemer dient in voorkomende gevallen een beroep te doen op wettelijke aanspraken en voorzieningen die, voor zover het aanspraken en voorzieningen betreffen die in het Sociaal Plan zijn opgenomen, in de plaats komen van, respectievelijk in mindering gebracht worden op, de verplichtingen terzake van de werkgever.
De werknemer is gehouden om zo kort mogelijk van de voorzieningen van dit Sociaal
Plan gebruik te maken.
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ARTIKEL 8 BEGELEIDINGSCOMMISSIE
Artikel 8.1 Doel
De werkgever stelt een begeleidingscommissie in om de belangen van de werknemers zo goed mogelijk te behartigen in de geest van dit Sociaal Plan.
Artikel 8.2 Samenstelling
De werkgever stelt een begeleidingscommissie in, hierna te noemen, de commissie.
De onkosten van de commissie worden vergoed door de werkgever.
De commissie bestaat- afgezien van de voorzitter- uit twee leden van de werkorganisatie, niet zijnde bestuurslid/manager. Het ene lid wordt aangewezen door de werkgever, het andere lid door de ondernemingsraad. Beide leden wijzen tezamen een
onafhankelijke derde als voorzitter van de commissie aan.
Artikel 8.3 Taak en werkwijze
De taak van de commissie is uitsluitend het op verzoek van werkgever danwel werknemer adviseren over de toepassing van de in het Sociaal Plan neergelegde bepalingen.
Werkgever en werknemer zijn bevoegd vraagstukken aan de commissie voor te leggen.
De commissie stelt de werknemer in de gelegenheid persoonlijk zijn/haar belangen
te bepleiten en/of zich door een derde te laten bijstaan.
De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier weken na inschakeling,
schriftelijk advies aan zowel de werkgever als de betrokken werknemer over de
voorgelegde kwestie. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd.
De werkgever kan slechts op grond van zwaarwegende argumenten afwijken van het
door de commissie afgegeven advies. Indien de werkgever van dit advies afwijkt,
doet hij hiervan gemotiveerd schriftelijke mededeling aan zowel de commissie als
aan de betrokken werknemer.
De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de
werkgever en geanonimiseerd aan de ondernemingsraad.
Ten aanzien van de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een
geheimhoudingsplicht.
Artikel 8.4 Adviesaanvragen en informatievoorziening
Werkgever is verplicht de commissie om advies te vragen wanneer hij voornemens
is:
a. een besluit te nemen met betrekking tot een functiewijziging indien er geen overeenstemming met de werknemer is;
b. de werknemer te verplichten tot om- of bijscholing in verband met een functiewijziging en de werknemer het hiermee niet eens is.
De werkgever is verplicht om de commissie te voorzien van de volgende informatie:
a. de vastgestelde formatieplaatsenplannen die de kaders van afbouw bepalen;
b. de verantwoording over de uitgevoerde formatieplaatsenplannen zoals die ook
aan de OR verstrekt wordt.
Artikel 8.5 Bevoegdheden commissie
De commissie is bevoegd tot:
a. het horen van de betrokken werknemers en de manager werkorganisatie.
b. het horen van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden
gedragen door de werkgever voor zover deze daarmee heeft ingestemd.
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Artikel 8.6 Reglement
De commissie stelt ten spoedigste na haar aantreden een reglement op dat haar
werkwijze adequaat regelt. Het reglement van de commissie bevat in elk geval voorschriften omtrent:
a. de gevallen waarin de commissie ten behoeve van de uitoefening van haar taak
bijeenkomt;
b de wijze van bijeenroeping van de commissie;
c. het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden,
alsmede een voorziening hoe te handelen als er geen voltallige commissie aanwezig is;
d de uitoefening van het stemrecht in de vergaderingen;
e. de voorziening in het secretariaat.
Direct na de vaststelling van haar reglement verstrekt de commissie een exemplaar
hiervan aan de werkgever en aan de ondernemingsraad.
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ARTIKEL 9 BEGRIPSBEPALING
Afspiegelingsbeginsel: het principe waarbij per categorie uitwisselbare functies de
benodigde formatie wordt verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën conform
een afspiegeling van de opbouw van het personeelsbestand in de betreffende categorie uitwisselbare functies. Per leeftijdscategorie (15 t/m 24; 25 t/m 34; 35 t/m 44;
45 t/m 54; 55 jaar en ouder) zal het anciënniteitprincipe worden toegepast.
Reorganisatieplan: een overzicht van de functies en de huidige vastgestelde formatie in vergelijking met de gewenste toekomstige formatie. Aangevuld met een toelichting op de keuzes die ten grondslag liggen aan de voorgestelde formatievermindering.
Anciënniteitprincipe: het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een
onderscheid gemaakt wordt tussen werknemers die een gelijke aanspraak hebben.
Begeleidingscommissie: een door de werkgever en ondernemingsraad ingestelde
adviescommissie die uitsluitend op verzoek van de werkgever of een werknemer adviseert over de toepassing van dit Sociaal Plan.
Bruto salaris: het op de laatste dag van de arbeidsovereenkomst verdiende bruto
maandsalaris, vermeerderd met vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, gemiddeld
meerwerk/overwerk en gemiddelde ORT. Niet tot het bruto salaris wordt gerekend,
voor zover van toepassing: eventueel onkostenvergoedingen, waskostenvergoeding
en pensioenpremie.
Dienstjaren (anciënniteit): de aaneengesloten periode dat de werknemer in dienst
is bij een of meerdere van de kloosters van de Congregatie Zusters van Liefde. Hierbij worden de daaraan voorafgaande aaneengesloten uitzendperioden meegerekend
indien deze afgesloten waren voor hetzelfde werk en minder dan drie maanden onderbroken zijn geweest. Een periode van onbetaald verlof geldt ook als diensttijd.
Functie: het geheel van werkzaamheden die de werknemer volgens zijn of haar
functiebeschrijving verricht met de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Hogere functie: een functie die in een hogere functiegroep is ingedeeld.
Lagere functie: een functie die in een lagere functiegroep is ingedeeld.
Outplacement: coaching van de werknemer bij het zoeken naar een andere functie
buiten de Congregatie.
Passende functie: een functie die, gelet op het niveau van de huidige functie, de
genoten of binnen afzienbare tijd af te ronden opleiding, werkervaring, persoonlijke
capaciteiten en omstandigheden alsmede de omvang van het huidige dienstverband,
redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen. Een passende functie kan
een hoger, een gelijk alsook een lager, maar dan maximaal één FWG-niveau lager,
salarisniveau hebben.
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Uitwisselbare functies: functies die vergelijkbaar zijn voor zover het betreft de inhoud van de functie, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties. De tijdelijke of structurele aard van de functie moet gelijkwaardig zijn. Het niveau
van de functie en de bij de functie behorende beloning moet gelijkwaardig zijn.
Vervallen functie: een functie die in het nieuwe formatieplaatsenplan niet meer
voorkomt.
Werkgever: het rechtspersoonlijkheid bezittende religieus instituut Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Het hoogste gezag van de Congregatie wordt bekleed
door het bestuur. Zij kan zich in de uitvoering van dit Sociaal Plan laten vertegenwoordigen door daartoe aangewezen functionarissen in loondienst. Een groot deel
van de taken/verantwoordelijkheden van het bestuur in het kader van dit Sociaal Plan
zijn gedelegeerd naar de manager van de werkorganisatie.
Werknemer: de persoon die een arbeidsovereenkomst met de werkgever is aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd is uitsluitend artikel 5.8 van toepassing.
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BIJLAGE 1 KLOOSTERS/HUIZEN OPGEHEVEN VANAF HET JAAR 2000

Kloosters die opgeheven zijn:
begin datum
naam

07-05-1895

Overgedragen aan:

Sint-Johannesklooster

Opgeheven
vertrek zusters
15-04-2000

te Borne
18-10-1880

H.Hartklooster
te Eindhoven (Woensel)

26-05-1964

Herman Jozefklooster

vanaf 10-07-1980
28-03-2002
Huize Kloosterdreef.
30-10-2002

te Kaatsheuvel
15-11-1936

Sint-Liduinaklooster

28-03-2003

te Tilburg
29-08-1929

Zoete Moeder

29-04-2004

te Den Bosch
15-12-1896

Sint Antoniusklooster

30-05-2005

te Sint-Anthonis
19-01-1965

Mariaklooster

05-09-2006

te Geldrop
28-11-1910
April 2018

Sint-Ignatiusklooster te
Eindhoven
Klooster Annahof

01-02-2010
Laverhof
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