
Procedure vaststellen ontslagvolgorde (SBK) 
 
De procedure bestaat uit 7 stappen: 
 

1. Afspiegelen 
2. Anciënniteit vaststellen 
3. Vaststellen ontslagvolgorde 
4. Bepalen of zich onder boventallige medewerkers sleutelfunctionarissen 

bevinden 
5. Bepalen of er remplaçanten zijn 
6. Afwijken van ontslagvolgorde 
7. Opnieuw bepalen van de ontslagvolgorde indien nodig 
 
 
Ad 1. Afspiegelen 
Afspiegeling vindt plaats overeenkomstig artikel 9 van het SBK. 
 
Ad 2. Anciënniteit vaststellen 
De anciënniteit wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 9 van 
het SBK. 
 
Ad 3. Vaststellen ontslagvolgorde 
In overeenstemming met artikel 9 van het SBK wordt de ontslagvolgorde 
vastgesteld. 
 
Ad 4. Bepalen of zich onder medewerkers op de ontslaglijst 
sleutelfunctionarissen bevinden 
Sleutelfunctionarissen kunnen worden uitgezonderd van ontslag tot een 
maximum van 15% van de formatie per bedrijfsvestiging of directie van het 
hoofdkantoor.  

 
Binnen de SVB zal periodiek een vlootschouw worden georganiseerd voor 
management en medewerkers. In deze vlootschouw worden 
sleutelfunctionarissen aangewezen voor een bepaalde periode en 
passend bij een bepaalde fase waarin de SVB c.q. de directie c.q. de 
afdeling zich bevindt. De Raad van Bestuur voert de vlootschouw uit voor 
de directeuren. De directeur voert de vlootschouw uit voor de 
medewerkers binnen zijn directie met twee collega directeuren, waaronder 
de directeur Human Services.  
 
Een sleutelfunctionaris is een werknemer die een zodanige positie binnen 
de organisatie inneemt dat de kwaliteiten en persoonlijke eigenschappen 
van de functionaris bepalend zijn voor het succes van de SVB c.q. de 
directie c.q. de afdeling. De meerwaarde van de sleutelfunctionaris wordt 
breed herkend en gedeeld.  
 
Het uitzonderen van sleutelfunctionarissen van ontslag is geen doel op 
zich.  
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Indien een sleutelfunctionaris wordt uitgezonderd van ontslag, wordt dit 
besproken met de medezeggenschap op basis van de personele 
paragraaf bij het inrichtingsplan, dan wel op een later moment als de 
toepassing van het afspiegelingsbeginsel nog moet plaatsvinden. 
 
Ad 5. Bepalen of er remplaçanten zijn 
In overeenstemming met artikel 23 wordt bekeken of medewerkers die 
geen herplaatsingskandidaat zijn, vrijwillig willen plaats maken voor een 
herplaatsingskandidaat.  
 
De remplaçant wordt herplaatsingskandidaat en maakt aanspraak op de 
voorzieningen conform SBK. Als er een vrijwilliger is die wil remplaçeren 
dan wordt de boventalligheid van de (aanvankelijke) herplaatsings-
kandidaat door de remplaçant opgeheven. De herplaatsingskandidaat blijft 
dan in functie en verliest zijn status als herplaatsingskandidaat. 
Het proces eindigt dan hier. 
 
Als geen remplaçant beschikbaar is dan dient er met uitzondering van de 
sleutelfunctionaris die de SVB wil behouden, een nieuwe ontslagvolgorde 
te worden vastgesteld onder de overgebleven medewerkers op de 
ontslaglijst. 
De procedure herstart dan bij stap 4.  
 
Ad 6. Afwijken van de ontslagvolgorde 
Sleutelfunctionarissen die op de lijst staan om te worden ontslagen, 
mogen worden uitgezonderd van ontslag, als de boventalligheid niet door 
een remplaçant wordt opgeheven. In dat geval mag een directeur afwijken 
van de hierboven vastgestelde ontslagvolgorde. De directeur mag dit doen 
tot een maximum van 15% van de formatie per bedrijfsvestiging of directie 
van het hoofdkantoor. 
 
Ad 7. Opnieuw vaststellen van de ontslagvolgorde 
Als de directeur op basis van ad 6 is afgeweken van de ontslagvolgorde, 
dient met uitzondering van de van ontslag uitgezonderde 
sleutelfunctionaris een nieuwe ontslagvolgorde te worden bepaald. Het 
proces start dan opnieuw bij stap 4.      
 
 
 


