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Definitief principeakkoord Sociaal Plan Bloedbank 2015 
 
1. Preambule 
 
Bloedbank 2015 
In de periode 2012 – 2015 wordt de organisatie van Sanquin Bloedbank 
gewijzigd. Deze wijziging heeft niet alleen gevolgen voor het ‘primaire proces’ 
van de Bloedbank (de units Donorzaken, Productie, Medische Zaken/KCD en 
QRA), maar ook voor ondersteunende diensten (facilitair bedrijf, financiën en 
human resources management) en voor Donorstudies en Transfusiemonitoring 
(Research). 
De wijziging heeft het karakter van een reorganisatie en wordt uitgevoerd onder 
de naam “Bloedbank 2015”. 
De planning voor Bloedbank 2015 is vastgelegd in het document ‘Spoorboek’ 
d.d. 22 december 2011.  
 
Landelijke toepassing 
Sanquin is een landelijk werkende organisatie met de hoofdlocatie in 
Amsterdam. 
De procedures en regelingen van dit Sociaal Plan worden op landelijk niveau 
uitgevoerd. Voor de uitvoering van de plaatsingsprocedure wordt uitgegaan van 
één bedrijfsvestiging conform de criteria van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV.  
 
Plaatsingsprocedure 
Het bezetten van formatieplaatsen na de reorganisatie gebeurt in een 
plaatsingprocedure. 
Deze voorziet erin dat met inachtneming van de daarvoor in dit Sociaal Plan 
vastgelegde regels medewerkers een aanbod van een functie wordt gedaan. 
De procedure en definities zijn in dit plan nader uitgewerkt. 
 
Evaluatie 
Partijen spreken af dat zij mobiliteit en boventalligheid zullen monitoren. 
Uiterlijk 6 maanden nadat de organisatieverandering daadwerkelijk is ingegaan 
vindt een evaluatie plaats. Wanneer uit deze evaluatie naar voren komt dat 
aanvullende regelingen nodig zijn om ‘restboventalligheid’ onder medewerkers te 
beperken, stellen partijen op dat moment de inhoud van aanvullende regelingen 
vast. Deze zijn in elk geval noodzakelijk indien blijkt dat de ‘restboventalligheid’ 
groter is dan op grond van aannames over verloop mag worden verondersteld. 
 
 
2. Uitgangspunten 
 
2.1 Uitgangspunt is dat gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan als gevolg van 

Bloedbank 2015 zoals omschreven in de preambule van dit plan geen 
gedwongen ontslagen zullen vallen. Daarbij is voldoende flexibiliteit en 
veranderbereidheid bij de werknemer een voorwaarde.  
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2.2 De werknemer is verplicht mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal 

Plan. Het door de werknemer niet actief deelnemen en bijdragen aan de 
uitvoering van dit Sociaal Plan zal leiden tot verlies van aanspraken uit 
hoofde van dit Sociaal Plan, na voorgaande (schriftelijke waarschuwing door 
de werkgever en) toetsing door de Adviescommissie Sociale Begeleiding.  

 
2.3 Uitgangspunt is dat werknemers zoveel mogelijk dezelfde functie behouden.  
 
2.4 Uitgangspunt is dat de werknemer het werk volgt, waarbij een reistijd enkele 

reis woon- werkverkeer van 1,5 uur acceptabel wordt geacht bij plaatsing op 
een andere locatie (dan waar de werknemer voorheen werkzaam was)1. Voor 
de werknemer die een werktijd van 4 uur of minder per dag heeft wordt een 
reistijd van 45 minuten enkele reis acceptabel geacht. Voor de werknemer die 
volgens een wisselend rooster werkt (d.w.z. een wisselend aantal uren per 
dag werkt) wordt de werktijd per dag vastgesteld op het gemiddeld aantal 
uren per dag in een rooster. 

 
2.5 Indien het aantal werknemers dat geplaatst kan worden het aantal 
      beschikbare formatieplaatsen overtreft, zal bij het invullen van de personele  
      bezetting het afspiegelingsbeginsel uitgangspunt zijn. 
 
2.6 Noodzakelijke vermindering van formatie zal zoveel mogelijk worden  
      gerealiseerd door natuurlijk verloop. Dit laat onverlet het recht van Sanquin  
      om een ontslagprocedure te starten zoals bedoeld in artikel 5.3.7. van de 

plaatsingsprocedure van dit Plan. Voor de mobiliteitsbevordering van 
werknemers die niet geplaatst kunnen worden wordt zoveel mogelijk interne 
vacatureruimte gereserveerd. 

 
2.7 Voor de individuele werknemer die ondanks maximale inspanningen van 

werkgever en werknemer niet herplaatst kan worden, wordt een 
maatwerkoplossing gezocht.  

 
2.8 Alle in dit Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn bruto. Daar waar de  
      fiscale wetgeving de mogelijkheid biedt vergoedingen onbelast uit te keren,  
      zal Sanquin van deze gelegenheid gebruik maken indien en voor zover dit    
     niet leidt tot extra kosten voor de organisatie. 
 
 
3.   Werkingssfeer en duur 
 
3.1 Dit Sociaal Plan is van toepassing op werknemers met een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geconfronteerd worden met 
sociale gevolgen van de reorganisatie Bloedbank 2015. 

                                                   
1 Indien de werknemer vóór de reorganisatie een reistijd van meer dan 1,5 uur had en de standplaats door 
de reorganisatie niet wijzigt, wordt die reistijd acceptabel geacht.  
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Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden meegenomen in het 
bepalen van de plaatsingsvolgorde op basis van het afspiegelingsbeginsel. 
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege; de 
regelingen uit dit sociaal plan zijn niet van toepassing op werknemers met 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.    

 
3.2 Rechten of aanspraken die door de werknemer worden ontleend aan een 

eerder sociaal plan van Sanquin zullen door dit sociaal plan niet worden 
aangetast. 

 
3.3 Niet onder dit Sociaal Plan vallen: 

• Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst om andere redenen 
dan de reorganisatie Bloedbank 2015 eindigt (bijv. disfunctioneren of 
langdurige arbeidsongeschiktheid). 

• Werknemers die zelf ontslag nemen vooruitlopend op (de 
plaatsingsprocedure van) dit Sociaal Plan.  

• Werknemers die gedetacheerd zijn vanuit bedrijfsonderdelen van 
Sanquin die niet geraakt worden door Bloedbank 2015. 

 
3.4 Dit Sociaal Plan treedt in werking onmiddellijk na ondertekening. 

 
3.5 Dit Sociaal Plan eindigt op 1 juli 2015.  
  
3.6 Individuele rechten die de werknemer ontleent aan dit Sociaal Plan en die 

een langere werkingsduur hebben dan dit Sociaal Plan, blijven ook na 
ommekomst van het Sociaal Plan gehandhaafd. Dit wordt vastgelegd in een 
addendum bij de individuele arbeidsovereenkomst. 

 
3.7 Uiterlijk drie maanden voor de expiratie van dit Sociaal Plan zal Sanquin de 

werknemersorganisaties uitnodigen voor overleg; alsdan kan worden bezien 
of de looptijd van dit Plan of onderdelen daarvan verlengd dienen te worden. 
Gedurende de looptijd van dit Plan vindt tussentijds overleg plaats, telkens 
wanneer één der partijen daarom verzoekt. 

 
 
4.   Begripsbepalingen 
 
4.1 Adviescommissie Sociale Begeleiding (ASB): de commissie die Sanquin 

adviseert over de toepassing van de in dit Sociaal Plan opgenomen 
bepalingen.  

 
4.2 Werkgever: Stichting Sanquin Bloedvoorziening.  
 
4.3 Werknemer: degene die voldoet aan het begrip werknemer in de zin van de   
      CAO en die direct betrokken is bij Bloedbank 2015.  
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4.4 CAO: de CAO Sanquin Bloedvoorziening 2011-2014. 
 
4.5 Formatieplaatsenoverzicht (FPO): een overzicht van functies en  
      formatieplaatsen direct voorafgaand aan de reorganisatie. 
 
4.6 Formatieplaatsenplan (FPP): een overzicht van functies en formatieplaatsen 
 na de reorganisatie. 
 
4.7 Preboventallige: de werknemer aan wie in de plaatsingsprocedure geen  

passende functie kon worden aangeboden en aan wie de boventalligheid met 
vermelding van de datum daadwerkelijke organisatiewijziging is bevestigd.  

 
4.8 Boventallige: de werknemer aan wie in de plaatsingsprocedure geen 

passende functie kon worden aangeboden, aan wie de boventalligheid met 
vermelding van de datum daadwerkelijke organisatiewijziging is bevestigd en 
die op het moment van daadwerkelijke organisatiewijziging (nog) geen 
(andere) functie binnen of buiten Sanquin heeft.  

 
4.9 Plaatsingsprocedure: procedure waarbij voor de werknemer een functie  
 wordt gezocht en waarbij de volgorde van plaatsing wordt bepaald op  
 basis van het afspiegelingsbeginsel.   
 
4.10 Afspiegelingsbeginsel: de methode die Sanquin hanteert om de 

plaatsingsvolgorde te bepalen.  
 De groepen werknemers binnen de functies waar boventalligheid wordt  

vastgesteld, worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: 15 tot 25 jaar, 25 tot 
35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en 55 jaar en ouder. Bij de verdeling 
van de boventalligheid over de leeftijdsgroepen geldt dat de leeftijdsopbouw 
binnen een categorie uitwisselbare functies vóór en na de reorganisatie 
verhoudingsgewijs zo veel mogelijk gelijk moet zijn. Binnen elke 
leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste 
boventallig. Voor de uitwerking van het afspiegelingsbeginsel worden de 
Beleidsregels Ontslagtaak UWV gehanteerd. De afspiegeling wordt gedaan 
op basis van de gegevens op de peildatum. 

 
4.11 Peildatum: 1 mei 2012. 
 
4.12 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer: de reiskostenvergoeding zoals 
 bedoeld in hoofdstuk 12.1 van de CAO. 
 
4.13 Reistijd woon-werkverkeer: de tijd die nodig is te reizen tussen woning en 
 werk en die bepaald wordt aan de hand van de normaal geldende  
 dienstregeling openbaar vervoer, rekening houdend met voor- en  
 natrajecten, volgens de snelste route of –bij gebreke hiervan- aan de hand 
 van door de werkgever vast te stellen algemeen aanvaarde 
 ervaringsgegevens.  
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4.14 Mobiliteitsteam: het onder 6.3. van dit Plan omschreven team. 
 
4.15 Belangstellingsregistratie: de systematische inventarisatie van wensen en   
 mogelijkheden met betrekking tot een andere functie zoals bedoeld in artikel 
 6.1.4. van dit Plan. 
 
Definities van het begrip “functie” 
 
4.16 Huidige functie: de in de voor de werknemer geldende vastgestelde 
 functiebeschrijving omschreven taken en werkzaamheden.  
 
4.17 Dezelfde functie: de in de voor de werknemer binnen de nieuwe 
 organisatiestructuur geldende vastgestelde functiebeschrijving omschreven 
 taken en werkzaamheden, die niet zodanig zijn gewijzigd ten opzichte van 
 de huidige functie dat de functie overwegend een andere inhoud heeft  
 gekregen.  
 
4.18 Uitwisselbare functies: functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en 
 vaardigheden vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn  
        (zie bijlage 2 bij dit sociaal plan).  
 
4.19 Gelijkwaardige functie: de functie die in dezelfde schaal is ingedeeld als de 
 huidige functie, maar waarvan de taken en werkzaamheden (geheel of  
 gedeeltelijk) verschillen van die van de huidige functie.  
 
4.20 Hogere functie: een functie die in een hogere schaal is ingedeeld dan de 
 huidige functie. 
 
4.21 Lagere functie: een functie die in een lagere schaal is ingedeeld dan de 
 huidige functie.  
 
4.22 Passende functie: een functie die is ingedeeld in een schaal die maximaal 1 
 niveau hoger of lager is dan de huidige functie, die redelijkerwijs, gelet op 
 de door de werknemer genoten of binnen afzienbare tijd af te ronden 
 opleiding, zijn werkervaring, capaciteiten of persoonlijke omstandigheden, 
 aan de werknemer kan worden aangeboden. 
 
4.23 Geschikte functie: iedere functie die buiten het begrip passende functie valt, 
 die qua inhoud en verantwoordelijkheden naar de mening van werkgever en 
 werknemer kan worden uitgeoefend en die de werknemer bereid is te  
 accepteren.  
 
Definities van het begrip “aanbod” 
 
4.24 Geschikt aanbod: aanbod van een passende functie waarbij de reistijd 
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 enkele reis woon- werkverkeer maximaal 1,5 uur bedraagt. Voor de 
 werknemer die een werktijd van 4 uur of minder per dag heeft is de reistijd 
 enkele reis maximaal 45 minuten. 
 
4.25 Vrijblijvend aanbod: aanbod van een passende functie waarbij de reistijd 
 enkele reis tussen woning en werk meer dan 1,5 uur bedraagt. Voor de 
 werknemer die een werktijd van 4 uur of minder per dag heeft is de reistijd 
 enkele reis meer dan 45 minuten.  
 
 
5.     Plaatsing:  
 
5.1 FPO en FPP 
 
5.1.1 De bestaande organisatiestructuur en het bijbehorende FPO wordt door 
         Sanquin bekendgemaakt aan de ondernemingsraad en de  
         werknemersorganisaties.  
 
5.1.2 De organisatiestructuur en het FPP na organisatiewijziging worden conform 
         de bepalingen van de WOR voorgelegd aan de ondernemingsraad.  
 
5.1.3 Het (na advies van de ondernemingsraad vastgestelde) FPP wordt 
         bekendgemaakt in de organisatie en aan de werknemersorganisaties.  
 
5.2 Plaatsingsvolgorde 
 
5.2.1 Bij de plaatsing is het afspiegelingsbeginsel zoals bedoeld in de 
         Beleidsregels Ontslagtaak UWV leidend. Deze beleidsregels houden onder 

meer in dat bij een gelijke uitkomst voor twee of meer medewerkers de 
medewerker met het langste dienstverband voorrang geniet. 

 
5.2.2 Werknemers worden geplaatst op basis van het vastgestelde FPP. Daarbij 
         is uitgangspunt dat de werknemer zijn functie volgt. 
 
5.2.3. Bij het aanbieden van passende functies aan werknemers in de nieuwe 
          organisatiestructuur wordt de volgende volgorde aangehouden:  

• dezelfde functie 
• uitwisselbare functie 
• gelijkwaardige functie 
• hogere/lagere functie 

 
5.2.4 Een aanbod van een passende functie is een geschikt aanbod indien de 
         reisafstand binnen het reistijdcriterium valt (1,5 uur enkele reis). Een 
         aanbod van een passende functie is een vrijblijvend aanbod indien de 
         reisafstand niet binnen het reistijdcriterium valt.  
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5.2.5 De werkgever zal zich inspannen zoveel mogelijk hetzelfde arbeidspatroon 
         aan te bieden. Indien een ander arbeidspatroon noodzakelijk is, wordt de 
         werknemer een redelijke termijn geboden om zich hieraan aan te passen. 
 
5.2.6 Bij het aanbieden van een lagere functie wordt ervan uitgegaan dat een  
        werknemer deze functie kan worden aangeboden voor zover hij daardoor 
        niet meer dan één FWG-groep lager wordt geplaatst, tenzij hij zelf instemt 
        met plaatsing in de lagere functie.  
 
5.2.7 Aan de werknemer die als gevolg van een eerdere reorganisatie in een 
         lagere functiegroep is geplaatst, zal niet opnieuw een functie in een lagere 
         functiegroep worden aangeboden, tenzij de werknemer daarmee instemt. 
 
5.2.8 Indien tegelijkertijd plaatsing in een lagere functie en in een hogere functie 
         mogelijk is en de werknemer direct aan de functie-eisen van de hogere 
         functie voldoet, wordt eerst de hogere functie aangeboden.  
 
5.2.9 Sanquin streeft naar voorkoming van het verdringingseffect. Dit betekent  
         dat een gelijkwaardige, lagere of hogere functie pas zal worden  
         aangeboden wanneer deze functie niet bezet kan worden door een 
         werknemer voor wie deze functie kan worden aangemerkt als dezelfde of  
         een uitwisselbare functie. 
 
5.2.10 De werknemer die een functie aanvaardt die op een lager salarisniveau is  
         ingedeeld dan de huidige functie, behoudt aanspraak op het bruto salaris 
         en de salarisuitloop van de huidige functie, inclusief de in de CAO 
         genoemde toeslagen voor zover op de werknemer van toepassing.  

 
5.2.11 Bij het aanvaarden van een functie die op een hoger niveau is ingedeeld 
         dan de huidige functie, ontvangt de werknemer vanaf het moment van de  
         daadwerkelijke uitoefening van deze functie het salaris inclusief het  
         uitloopperspectief behorende bij deze functie. Er is geen sprake van  
         bevordering als bedoeld in de CAO. 
 
5.3 Procedure aanbieding functie 
 
5.3.1 Sanquin biedt –indien mogelijk- met een gemotiveerd voorlopig besluit tot  
         plaatsing de werknemer een functie aan volgens de plaatsingsvolgorde als  
         beschreven onder 5.2.  
 

De plaatsingsprocedure start voor de werknemer met het voorlopig 
plaatsingsbesluit dat door de werkgever schriftelijk aan de werknemer wordt 
meegedeeld.  
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De werknemer heeft vervolgens 10 werkdagen2 (behoudens reeds 
toegekend(e) verlof en vakantie) bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd kan de 
werknemer nader overleg voeren met de werkgever, dan wel het voorlopig 
besluit voorleggen aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding (ASB). 
Behandeling door de ASB schort de definitieve besluitvorming door Sanquin 
op, totdat de ASB haar advies heeft uitgebracht. 

 
5.3.2 Een geschikt aanbod van dezelfde of een passende uitwisselbare functie 

kan door de werknemer niet worden geweigerd. Over de redelijkheid van 
het aanbod kan de werknemer advies inwinnen van de ASB. Indien de ASB 
gemotiveerd van mening is dat het aanbod niet redelijk is, zal de werkgever 
–voor zover mogelijk- opnieuw een geschikt aanbod doen.  

 
5.3.3 De werknemer kan een geschikt aanbod van een gelijkwaardige, hogere of 

lagere functie gemotiveerd afwijzen. Deze afwijzing dient schriftelijk aan 
Sanquin te worden bekendgemaakt binnen de in deze paragraaf genoemde 
bedenktijd, dan wel onmiddellijk nadat de ASB het advies als bedoeld onder 
artikel 5.3.1 van dit hoofdstuk heeft uitgebracht. 

 
5.3.4 Indien de ASB adviseert ten gunste van de werknemer, wordt de 

plaatsingsprocedure opnieuw doorlopen.  
 
5.3.5 Indien de werkgever van mening is dat de werknemer geen goede grond 

heeft voor de afwijzing van het geschikte aanbod, verzoekt hij de ASB 
hierover advies uit te brengen.  

 
5.3.6 Indien de ASB ten gunste van de werknemer adviseert volgt – 

indien mogelijk- opnieuw een geschikt aanbod. Hierbij wordt dezelfde 
aanbiedingsprocedure gevolgd als bij het eerste aanbod. Indien de ASB ten 
nadele van de werknemer adviseert, heeft de werknemer nog 5 werkdagen 
de tijd (behoudens reeds toegekend(e) verlof en vakantie) om het aanbod te 
heroverwegen. 

 
5.3.7 Indien de werknemer het aanbod niet alsnog aanvaardt, wordt hij als niet 

plaatsbaar beschouwd. De werkgever start voor hem een ontslagprocedure. 
Het besluit hiertoe wordt door de werkgever schriftelijk aan de werknemer 
meegedeeld. 

 
5.3.8 Sanquin kan vrijblijvende aanbiedingen doen. Hierbij wordt dezelfde 

bedenktermijn gehanteerd als bij geschikte aanbiedingen. Vrijblijvende 
aanbiedingen kan de werknemer zonder nadere motivering afwijzen, zonder 
dat dit leidt tot het starten van een ontslagprocedure.  

 
 

                                                   
2 Met ‘werkdagen’ wordt bedoeld maandag t/m vrijdag, ongeacht de daadwerkelijk gewerkte / te werken 
dagen van de betrokken werknemer.  
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5.3.9 Indien de werknemer een geschikt dan wel vrijblijvend aanbod aanvaardt, 
neemt Sanquin een definitief besluit tot plaatsing. De werknemer ontvangt 
een schriftelijke bevestiging van dit besluit. Hiermee is de 
plaatsingsprocedure voor deze werknemer afgerond. De werknemer 
ontvangt geen geschikt of vrijblijvend aanbod meer.  

 
5.3.10 De plaatsingsprocedure binnen Sanquin is afgerond indien de 

formatieplaatsen van het formatieplaatsenplan niet meer vervuld kunnen 
worden door middel van de plaatsingsprocedure.  

 
5.4 Functie, verworven rechten 
 
5.4.1 Bij plaatsing ontvangt de werknemer de functiebeschrijving dan wel het 

functieprofiel. Sanquin zal de werknemer in de betreffende functie zoveel 
mogelijk begeleiden. Aan de werknemer wordt zonodig een inwerkperiode 
geboden, met een duur die gebruikelijk is voor de betreffende functie. 

 
5.4.2 Indien de werknemer een functie aanvaardt en binnen vier maanden na de 

gebruikelijke inwerkperiode voor die functie blijkt dat betrokkene - buiten zijn 
schuld - daarvoor niet geschikt is, wordt de werknemer op dat moment en 
voor zover dat dit mogelijk is nog éénmaal een functie aangeboden op 
dezelfde wijze als hiervoor beschreven.  

 
5.4.3 Het bovenstaande is eveneens het geval indien de werknemer binnen de 

termijn van vier maanden nadat de plaatsing geëffectueerd is gemotiveerd 
te kennen geeft de functie niet te ambiëren. Deze termijn kan met maximaal 
twee maanden worden verlengd, indien de specifieke omstandigheden van 
een functie daartoe noodzaken. 

 
5.4.4 Indien en voor zover voor het vervullen van een functie waarop de 

werknemer geplaatst wordt naar het oordeel van Sanquin her-, om- of bij-
scholing noodzakelijk is, zal hierin worden voorzien. De kosten die hieraan 
verbonden zijn, inclusief de extra reiskosten (op basis van tweede klasse 
openbaar vervoer), zijn voor rekening van Sanquin. Lessen worden bij 
voorkeur buiten werktijd gevolgd, in welk geval reistijd en lestijd als werktijd 
worden beschouwd. De werknemer geeft aan of hij compensatie in geld of 
in tijd wenst te ontvangen. De werkgever gaat met deze keuze akkoord, 
tenzij het belang van Sanquin zich daartegen verzet. Indien een werknemer 
kiest voor compensatie in tijd en de werkgever daarmee akkoord gaat, vindt 
het opnemen van deze tijd plaats in overleg. Voor lessen die niet anders 
dan tijdens werktijd worden gegeven, wordt aan de betrokken werknemer 
verlof met behoud van salaris gegeven. De betrokken werknemer is 
verplicht van de aangeboden mogelijkheid tot om-, her- of bijscholing 
gebruik te maken. 
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5.4.5 Alle afspraken over plaatsing en begeleiding worden door de werkgever 
schriftelijk aan de werknemer bevestigd.  

 
 
6. Mobiliteit (pre-)boventalligen 
 
6.1 (Pre-)boventalligheid  en mobiliteitsplan 
 
6.1.1 Indien de plaatsingsprocedure is afgerond en de werknemer niet geplaatst 

is, wordt hij beschouwd als preboventallige. Hij wordt aangemeld bij het 
mobiliteitsteam. Hij kan gebruik maken van de mobiliteitsbevorderende 
maatregelen vanaf 6 maanden voordat de functie daadwerkelijk vervalt, de 
locatie daadwerkelijk wordt opgeheven, de formatiereductie daadwerkelijk 
plaatsvindt of de functie daadwerkelijk wordt verplaatst. 

 
6.1.2 Een werknemer is preboventallig als de werkgever de status van  

boventallige met vermelding van de datum daadwerkelijke 
organisatiewijziging schriftelijk aan de werknemer heeft bevestigd en de 
organisatiewijziging nog niet is geëffectueerd. 

 
6.1.3 De werknemer stelt samen met het mobiliteitsteam een persoonlijk  

mobiliteitsplan (PMP) op waarin mogelijk te ondernemen stappen worden 
benoemd die in de mobiliteitsbevordering een rol moeten spelen.  

 
6.1.4 Onderdeel van het PMP is de belangstellingsregistratie. Met de uitkomsten 

van de belangstellingsregistratie wordt zo veel mogelijk rekening gehouden 
bij de mobiliteitsbevordering. Mede op basis van het PMP wordt bezien of er 
op korte of langere termijn geschikte functies binnen Sanquin beschikbaar 
zijn waarvoor de werknemer opgeleid zou kunnen worden.  

 
6.1.5 Wanneer duidelijk is dat de kans klein is dat de werknemer binnen Sanquin  

een plek zal krijgen, wordt de mobiliteitsbevordering als beschreven in dit 
Plan met name gericht op het vinden van een functie buiten Sanquin. 

 
6.1.6 Indien gedurende de periode van mobiliteitsbevordering een passende 

functie beschikbaar komt, wordt deze de werknemer aangeboden conform 
de procedure zoals beschreven onder 5.3 van dit Plan.  

 
6.2 Mobiliteitsbevorderende maatregelen 
 
6.2.1 Sanquin is verantwoordelijk voor de continuïteit van de bloedvoorziening in 

Nederland. 
Met inachtneming daarvan streeft Sanquin ernaar de mobiliteit bij de 
werknemer te verhogen. Het is in het belang van Sanquin en van de 
werknemer om flexibel te kunnen inspelen op veranderingen. 
Mobiliteitsbevorderende regelingen worden gezien als instrumenten om 
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boventalligheid op te heffen door werknemers te stimuleren tot flexibiliteit en 
innovatie. Daarbij is voldoende flexibiliteit en veranderbereidheid bij de 
werknemer een voorwaarde.  

 
6.2.2 Bij het ontwikkelen en toepassen van mobiliteitsbevorderende regelingen 

zal naar maatwerk worden gestreefd. Dit brengt met zich mee dat indivi-
duele voorstellen die daadwerkelijk leiden tot vermindering van 
boventalligheid bespreekbaar zijn. Zowel werknemer als Sanquin kan 
voorstellen doen. 

 
6.2.3 De werknemer is verplicht deel te nemen aan mobiliteitsbevordering. 
 
6.2.4 De eigen verantwoordelijkheid van de werknemer speelt een belangrijke 

rol. De werknemer wordt geacht proactief en met volledige inzet te werken 
aan blijvende participatie in het arbeidsproces. Daarbij wordt zowel gedacht 
aan de acceptatie van beschikbare functies als het verkrijgen van de 
benodigde kwalificaties om deze functies succesvol te kunnen vervullen. 
Werknemer en werkgever zijn gerechtigd elkaar aan te spreken op hun 
inzet en betrokkenheid in dit proces. 

 
6.2.5 Indien Sanquin van mening is dat de werknemer niet of onvoldoende aan 

de mobiliteitsbevordering deelneemt, waarschuwt hij de werknemer 
schriftelijk, waarbij hij hem wijst op de mogelijke consequenties.  

 
6.2.6 Indien de werknemer naar het oordeel van Sanquin volhardt in zijn niet-

meewerken, zal Sanquin de ASB vragen te adviseren. Indien het advies van 
de ASB de mening van Sanquin ondersteunt, leidt dit tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst en een afspraak over finale kwijting. De werknemer 
kan dan geen beroep meer doen op maatregelen van dit Sociaal Plan.  
Alvorens de werkgever met de ontbindingsprocedure start, heeft de 
werknemer nog 5 werkdagen de tijd (behoudens reeds toegekend(e) verlof 
en vakantie) om aan te tonen dat hij alsnog pro-actief en met volledige inzet 
zal werken aan blijvende participatie in het arbeidsproces. 

 
6.2.7 Het mobiliteitsbudget bedraagt (voor interne en/of externe mobiliteit) 

maximaal € 3.000,- per werknemer. Indien een opleidingswens uit de 
belangstellingsregistratie naar het oordeel van de werkgever in redelijkheid 
bijdraagt aan de mogelijkheden voor interne of externe plaatsing, zal deze 
wens worden gehonoreerd.  
Indien de werknemer beargumenteerd meent dat in zijn specifieke geval er 
ontoereikende financiële middelen voor mobiliteitsbevordering beschikbaar 
zijn, kan hij daarover advies vragen bij het mobiliteitsteam. 
Het mobiliteitsteam adviseert de werkgever over aanpassing van het voor 
de individuele werknemer, gezien zijn PMP, benodigde aanvullende budget. 
Indien werkgever en werknemer geen overeenstemming bereiken, vragen 
zij de ASB te adviseren. 
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6.2.8 Op basis van het PMP en de vrijvallende vacatureruimte binnen Sanquin 

wordt door het mobiliteitsteam vastgesteld of de werknemer in aanmerking 
komt voor vervulling van een vacature. Tevens wordt bezien of hij 
opleidingen dient te volgen waardoor hij binnen redelijke tijd geschikt is voor 
het vervullen van de vacature. Indien dit het geval is, wordt de vacature 
gereserveerd voor de werknemer en worden afspraken over de 
opleiding(en) gemaakt. Zodra de vacature daadwerkelijk door de 
werknemer vervuld wordt, is er geen sprake meer van boventalligheid.  

 
6.2.9 De werknemer kan gebruik maken van de mobiliteitsbevorderende 

maatregelen vanaf 6 maanden voordat de functie daadwerkelijk vervalt, de 
locatie daadwerkelijk wordt opgeheven, de formatiereductie daadwerkelijk 
plaatsvindt of de functie daadwerkelijk wordt verplaatst.  

 
6.2.10 De werknemer die via mobiliteitsbevordering de organisatie van 

werkgever heeft verlaten en binnen een jaar nadien te kennen geeft voor 
een vacature bij Sanquin in aanmerking te willen komen, wordt beschouwd 
als interne kandidaat. 

 
6.2.11 De werknemer is binnen de grenzen van redelijkheid gehouden 

werkzaamheden van tijdelijke aard te verrichten; deze tijdelijke 
werkzaamheden mogen het zoeken naar een definitieve oplossing niet in de 
weg staan. 

 
6.3 Mobiliteitsteams 
 
6.3.1 Sanquin richt bij het begin van de plaatsingsprocedure in Groningen, 

Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam een mobiliteitsteam in. De 
preboventallige werknemer wordt door Sanquin bij het mobiliteitsteam 
aangemeld. 

 
6.3.2 Het mobiliteitsteam bestaat uit adviseurs van HRM, waar nodig aangevuld 

met in- of externe deskundigen. Het mobiliteitsteam rapporteert aan de 
directeur P&O. De directeur P&O draagt zorg voor rapportages aan de 
Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de werknemersorganisaties 
die partij zijn bij het Sociaal Plan.  

 
6.3.3 Het mobiliteitsteam levert ondersteuning bij de mobiliteitsbevordering 

binnen Sanquin en in de regio van de werknemer met als doel deze te 
ondersteunen in het traject “van werk naar werk”. 

 
6.3.4 Het mobiliteitsteam werkt ten behoeve van de externe 

mobiliteitsbevordering zoveel mogelijk samen met werkgevers en instanties 
in de regio en biedt ondersteuning/faciliteiten op het gebied van: 

• loopbaan- en arbeidsmarktoriëntatie; 
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• sollicitatietraining; 
• opleidingsadvies en opleiding/training; 
• detachering; 
• EVC-erkenning; 
• coaching; 
• assessment en outplacement. 

 
6.3.5 Binnen vier weken na schriftelijke bevestiging van de (pre)boventalligheid 

door de werkgever heeft de werknemer een gesprek met het mobiliteitsteam 
om hem nader te informeren en het PMP op te stellen (zie ook art. 6.1.3 en 
6.1.4). In dit plan wordt in elk geval aandacht besteed aan: 

1. de belangstellingsregistratie, met name welke functies voor de 
werknemer geschikt zouden zijn en hoe daarop goed zicht kan 
worden verkregen; 

2. de ondersteuning van de werknemer bij het zoeken naar een 
functie; 

3. de wijze en frequentie van afstemming met degene die hem 
ondersteunt bij het zoeken van een functie; 

4. de te ondernemen acties voor het vinden van een functie en 
eventuele aanvullende externe ondersteuning daarbij; 

5. eventuele aanvullende scholing/training die het vinden van een 
functie vergemakkelijkt/versnelt; 

6. werkzaamheden die de werknemer tijdelijk zou kunnen verrichten 
zolang hij nog geen nieuwe functie heeft. 

 
6.3.6  Het mobiliteitsteam organiseert (een) workshop(s) voor preboventallige 

werknemers, waarin aandacht wordt gegeven aan de impact die de status 
van boventallige met zich meebrengt, wat zij van de werkgever kunnen 
verwachten en wat van henzelf wordt verwacht. Sanquin draagt er zorg voor 
dat de toegang tot het mobiliteitsteam laagdrempelig is. 

 
6.3.7 Deelname aan mobiliteitsbevorderende maatregelen is verplicht en vindt  

zoveel mogelijk plaats in werktijd. 
 
6.3.8 De werknemer kan daarnaast gebruik maken van de volgende regelingen:  
 

• Opzegtermijn: indien de werknemer daarom verzoekt zal Sanquin 
bij vrijwillige uitdiensttreding afzien van de geldende opzegtermijn.  

 
• Sollicitatie: de werknemer wordt op diens verzoek verlof met 

behoud van salaris toegekend voor het voeren van 
sollicitatiegesprekken. Desgevraagd zal de werknemer een 
oproep voor het sollicitatiegesprek overleggen. 

 
• Detachering: Sanquin kan de werknemer, na zijn instemming, 

detacheren bij een andere werkgever. Deze detachering wordt 



 14 

vastgelegd in een detacheringsovereenkomst. De bestaande 
arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden blijven gedurende 
de detachering ongewijzigd van kracht. Indien de werknemer 
wordt gedetacheerd in een hoger gesalarieerde functie, ontvangt 
hij gedurende de detachering dit hogere salaris.  

 
• Loonsuppletie: indien de werknemer elders een naar het oordeel 

van Sanquin passende functie aanvaardt tegen een lager salaris, 
is Sanquin bereid dit salaris aan te vullen: 
o de eerste 6 maanden tot 100% van het laatstverdiende salaris 

bij Sanquin; 
o vervolgens 3 maanden 75% daarvan; 
o vervolgens 3 maanden 50% daarvan; 
o vervolgens 3 maanden 25% daarvan.  

  Werknemer en werkgever kunnen afkoop overeenkomen. Dit artikel 
  wordt uitsluitend toegepast als er geen toepassing is gegeven aan  
  de mobiliteitspremie als bedoeld in artikel 6.4. 

 
• Jubilea: aan de werknemer die binnen 12 maanden na 

beëindiging, als gevolg van de organisatiewijziging, van zijn 
arbeidsovereenkomst recht zou hebben gehad op een uitkering op 
grond van artikel 7.1.11 Dienstjaren gratificatie van de CAO, wordt 
deze uitkering bij zijn vertrek uitbetaald. 

 
• Verhuiskosten: aan de werknemer waarvan de 

arbeidsovereenkomst wordt beëindigd worden door Sanquin 
eventueel terug te betalen verhuiskosten kwijtgescholden. 

 
• Studiekosten: aan de werknemer waarvan de 

arbeidsovereenkomst wordt beëindigd worden door Sanquin 
eventueel terug te betalen studiekosten kwijtgescholden. 
 

Deze regelingen zijn ook beschikbaar voor de werknemer die vrijwillig 
vertrekt en daardoor een functie vrijmaakt die naar het oordeel van de 
werkgever voor een (pre)boventallige als geschikt aanbod kan worden 
beschouwd.  

 
6.4 Mobiliteitspremie 
 
6.4.1 Het streven is om de mobiliteit van werknemers en de continuïteit van de  

activiteiten van Sanquin optimaal te combineren. 
 
6.4.2. De boventallige werknemer voor wie naar verwachting geen functie 

beschikbaar zal komen, komt vanaf 6 maanden voor de daadwerkelijke 
sluiting van de vestiging of opheffing van zijn functie in aanmerking voor een 
mobiliteitspremie.  
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De mobiliteitspremie wordt berekend aan de hand van de 
kantonrechtersformule 2009 (zie ook bijlage 3) waarbij de volgende C-factor 
wordt gehanteerd: 

• Indien het vertrek plaatsvindt binnen 4 tot 6 maanden voor sluiting/opheffing:  
 C = 0,6; 
• Indien het vertrek plaatsvindt binnen 3 maanden voor sluiting/opheffing:  
 C = 0,8; 
• Indien het vertrek plaatsvindt binnen 2 maanden voor sluiting/opheffing:  
 C = 1,0; 
• Indien het vertrek plaatsvindt vanaf 1 maand voor sluiting/opheffing, per 

datum opheffing/sluiting of tot 6 maanden daarna: C = 1,35; 
• Indien het vertrek plaatsvindt 6 tot 9 maanden na sluiting/opheffing: C = 0,6. 

 
Indien beëindiging van het dienstverband op basis van dit artikel plaatsvindt 
na de daadwerkelijke opheffing van de functie wordt op de mobiliteitspremie 
in mindering gebracht het salaris, inclusief vakantietoeslag en 
eindejaarsuitkering dat is genoten na de datum van daadwerkelijke sluiting 
van de vestiging/opheffing van de functie/formatiereductie.  
De mobiliteitspremie bedraagt niet meer dan het salaris dat de werknemer 
zou hebben genoten tot datum pensionering. 
 

 Acceptatie door werknemer van de mobiliteitspremie leidt tot beëindiging  
van de arbeidsovereenkomst en een afspraak over finale kwijting. De 
werknemer kan dan geen beroep meer doen op maatregelen van dit Sociaal 
Plan. 

 
 De mobiliteitspremie wordt niet toegekend aan de werknemer die volledig 

gebruikmaakt van de pensioen-, OBU- of Flexregeling. 
 

 Eventuele resterende vakantieuren worden bij beëindiging van het  
dienstverband aan de werknemer uitbetaald. 
 

6.4.3 Met de werknemer die 9 maanden nadat de organisatieverandering  
daadwerkelijk is ingegaan geen andere functie heeft gevonden worden 
individuele maatwerkafspraken gemaakt met betrekking tot zijn mobiliteit. 
Een vaststellingsovereenkomst kan daarvan deel uitmaken. 
Op individuele basis wordt daarin aandacht geschonken aan de 
arbeidsmarktpositie van de werknemer, zijn pensioenopbouw en het 
veiligstellen van rechten uit sociale zekerheid en een afspraak over finale 
kwijting. 

 
6.4.4 De werknemer kan zich in het gesprek als bedoeld in artikel 6.4.4 laten 

bijstaan door een gekwalificeerde rechtshulpverlener. De hiermee gepaard 
gaande kosten worden op basis van deugdelijk gespecificeerde en op naam 
van Sanquin gestelde rekeningen tot een bedrag van €1.500,- vergoed.  
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6.4.5 In het gesprek als bedoeld in artikel 6.4.4 kan gebruik worden gemaakt van 
een fiscaal deskundige en/of een deskundige op pensioengebied. De 
hiermee gepaard gaande kosten worden op basis van deugdelijk 
gespecificeerde en op naam van Sanquin gestelde rekeningen tot een 
bedrag van €1.500,- vergoed. 

 
7.  Vrijstelling van het verrichten van werkzaamheden 
 
7.1 De werknemer voor wie een beëindigingsprocedure in gang is gezet en voor 

wie tot de ingang van het ontslag geen werk voorhanden is, kan door Sanquin 
tot het moment van de feitelijke ingang van het ontslag met behoud van 
salaris worden vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden. 

 
7.2 De werkgever kan de werknemer, voor wie (tijdelijk) geen werk voorhanden 

 is, gedurende deze periode vrijstellen van het verrichten van 
werkzaamheden. De werkgever levert een uiterste inspanning om deze 
maatregel te voorkomen. 

 
7.3 De werknemer die op grond van het bovenstaande van het verrichten van 

werkzaamheden is vrijgesteld, behoudt alle rechten voortvloeiende uit dit 
Sociaal Plan en de CAO. 

 
 
8. Interne vacaturemelding en voorrangspositie 
 
8.1 Alle vacatures worden binnen Sanquin bekendgemaakt. De (pre)boventallige 

werknemer die voldoet aan de functie-eisen of daaraan binnen redelijke 
termijn kan voldoen heeft voorrang op andere kandidaten. 

 
8.2 Het mobiliteitsteam bevordert waar mogelijk de interne mobiliteit door 

matching van vacatures en werknemers. 
 
8.3 Een werknemer die voor een vacature wordt afgewezen ontvangt daarvan 

van de leidinggevende bij wie hij heeft gesolliciteerd schriftelijk bericht met 
vermelding van de gronden van afwijzing.  

 
 

9. Regelingen woon- werkverkeer 
 
9.1 Reiskosten 
 
9.1.1 De werknemer die als gevolg van een plaatsing dagelijks een kortere 

reisafstand woon-werkverkeer moet afleggen, ontvangt een 
reiskostenvergoeding op basis van de nieuwe afstand overeenkomstig de 
CAO. 
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9.1.2 De werknemer die ten gevolge van een plaatsing dagelijks een langere 
reisafstand woon-werkverkeer moet afleggen, ontvangt een 
reiskostenvergoeding op basis van de nieuwe afstand overeenkomstig de 
CAO. 

 
9.1.3 De werknemer die ten gevolge van een plaatsing dagelijks een langere 

reisafstand woon-werkverkeer moet afleggen en voor wie de nieuwe 
reisafstand woon-werkverkeer langer is dan de maximale reisafstand die 
conform CAO wordt vergoed, ontvangt voor het verschil tussen maximum 
CAO en daadwerkelijke reiskosten de volgende aanvullende tegemoetkoming 
in de reiskosten aan de hand van de KPN-routeplanner en de NS-tabel: 
gedurende de eerste drie jaar na plaatsing:  100%; 
gedurende het vierde jaar na plaatsing:   80%; 
gedurende het vijfde jaar na plaatsing:   40%. 

 
9.2 Reistijd 
 
9.2.1 Indien en voor zover de werknemer als gevolg van de verplaatsing van zijn  

functie een langere reistijd woon/werkverkeer krijgt, wordt deze toename (= 
nieuwe reistijd minus oude reistijd) tot een maximum van 1,5 uur enkele reis 
als volgt gecompenseerd: 
gedurende het eerste jaar na plaatsing:   100%;  
gedurende het tweede jaar na plaatsing:    75%;  
gedurende het derde jaar na plaatsing:     50%;  
gedurende het vierde jaar na plaatsing:     25%;  
gedurende het vijfde jaar na plaatsing:   20%. 

 
9.2.2 In plaats van de regeling onder 9.2.1 kan de werkgever georganiseerd  

vervoer tussen de oude en de nieuwe standplaats aanbieden. Het reizen 
geschiedt in dat geval als volgt in werktijd: 
gedurende het eerste jaar na plaatsing:   100%;  
gedurende het tweede jaar na plaatsing:    75%;  
gedurende het derde jaar na plaatsing:     50%;  
gedurende het vierde jaar na plaatsing:     25%.  

 
9.2.3 De reistijd wordt bepaald aan de hand van de normaal geldende 

dienstregeling openbaar vervoer, rekening houdend met voor- en natrajecten, 
volgens de snelste route, of -  bij gebreke hiervan -  aan de hand van door de 
werkgever vast te stellen algemeen aanvaarde ervaringsgegevens. 
De reistijd georganiseerd vervoer wordt door de werkgever bepaald aan de 
hand van de gebruikelijke route volgens de KPN-routeplanner. 

 
9.2.4 De werknemer geeft aan in hoeverre hij compensatie in geld of tijd wil  

ontvangen. De werkgever gaat met deze keuze akkoord tenzij het belang van 
Sanquin Bloedvoorziening zich daartegen verzet. Indien een werknemer kiest 
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voor compensatie in tijd en de werkgever daarmee akkoord gaat, vindt het 
opnemen van de compensatietijd plaats in overleg. 
Indien als gevolg van deze compensatieregeling, gelet op de continuïteit van 
de bedrijfsvoering, werknemers onvoldoende op de werkplek beschikbaar 
zijn, is de werkgever gerechtigd tot uitbetaling in geld te besluiten. 

 
9.2.5 De reistijdcompensatie vindt plaats op basis van het aantal gewerkte  

dagen. Toename van reistijd als gevolg van een verhuizing van de 
werknemer anders dan bedoeld in hoofdstuk 10 dit Plan valt niet onder deze 
regeling. 
Toename van reistijd door verkeersvertragingen en dergelijke valt niet onder 
deze regeling.  

 
 

10 Verhuizing 
 
10.1 De werknemer die als gevolg van de organisatiewijziging door plaatsing op 

een andere locatie in verband met reistijd/bereikbaarheid genoodzaakt is te 
verhuizen en zijn besluit daartoe binnen één jaar na bevestiging van de 
plaatsing aan Sanquin bekendmaakt, komt in aanmerking voor vergoeding 
van verhuiskosten volgens hoofdstuk 12.4 van de CAO. 

 
10.2 De noodzaak tot verhuizing doet zich voor indien de werknemer als gevolg 

van de organisatieverandering langer moet reizen dan vastgelegd in het 
reistijdcriterium om zijn standplaats te bereiken.  

 
10.3 Voor de regelingen van dit artikel komt ook in aanmerking de werknemer die 

in verband met de organisatieverandering verhuist en zijn reistijd woon-
werkverkeer daardoor met ten minste 45 minuten (enkele reis) bekort. 

 
10.4 a van huurhuis naar huurhuis 
 
De onder lid 1 van dit artikel bedoelde werknemer die verhuist van de ene 
huurwoning naar de andere huurwoning heeft in aanvulling op de CAO recht op 
een compensatie indien de huurkosten voor de nieuwe woning hoger zijn dan de 
huurkosten voor de oude woning. De grondslag voor deze compensatie bedraagt 
75% het  verschil tussen nieuwe en oude huur (‘kale huur’) op het moment van 
verhuizing met een maximum van € 200,- per maand. De compensatie wordt 
volgens de navolgende aflopende reeks gegeven: 
• gedurende de eerste 12 maanden 100% van de grondslag; 
• gedurende de daarop volgende 12 maanden 80% van de grondslag; 
• gedurende de daarop volgende 12 maanden 60% van de grondslag; 
• gedurende de daarop volgende 12 maanden 40% van de grondslag. 

 
Ingeval van dubbele huur vergoedt Sanquin conform CAO gedurende ten 
hoogste twee maanden de huur van de oude woning. 
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10.4 b van koophuis naar koophuis 
 
De onder lid 1 van dit artikel bedoelde werknemer die verhuist van de ene 
koopwoning naar de andere koopwoning ontvangt in aanvulling op de CAO 
éénmalig een tegemoetkoming in de aantoonbare kosten die direct 
samenhangen met aan- en verkoop tot een maximum van € 5.000,-. 

 
10.4 c van huurhuis naar koophuis 
 
De onder lid 1 van dit artikel bedoelde werknemer die verhuist van een huurhuis 
naar een koophuis ontvangt in aanvulling op de CAO éénmalig een 
tegemoetkoming in de aantoonbare kosten die direct samenhangen met aankoop 
tot een maximum van € 5.000,-. 
 
10.4 d van koophuis naar huurhuis 
 
De onder lid 1 van dit artikel bedoelde werknemer die verhuist van een koophuis 
naar een huurhuis heeft in aanvulling op de CAO recht op een compensatie 
indien de huurkosten voor de nieuwe woning hoger zijn dan de huurwaarde 
(zoals omschreven door de Belastingdienst) van de oude woning. De grondslag 
voor deze compensatie bedraagt 75% van het verschil tussen nieuwe huur en 
oude huurwaarde (‘kale huur’) op het moment van verhuizing met een maximum 
van € 200,- per maand. De compensatie wordt volgens de navolgende aflopende 
reeks gegeven: 
• gedurende de eerste 12 maanden 100% van de grondslag; 
• gedurende de daarop volgende 12 maanden 80% van de grondslag; 
• gedurende de daarop volgende 12 maanden 60% van de grondslag; 
• gedurende de daarop volgende 12 maanden 40% van de grondslag. 

 
10.4 e extra tegemoetkoming 
 
De werknemer die als gevolg van de organisatiewijziging gedwongen is te 
verhuizen en die in een periode van 60 maanden voorafgaand aan de voor hem 
geldende organisatiewijziging volgens het Spoorboek als gevolg van een eerdere 
organisatiewijziging gedwongen is geweest te verhuizen, ontvangt in aanvulling 
op de hierboven genoemde vergoedingen een eenmalige uitkering van € 5.000,-. 
 
11 Overige regelingen 
 
Wanneer een werknemer ten gevolge van de organisatiewijziging niet meer in 
aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag, of minder onregelmatige 
diensten verricht, heeft hij recht op een compensatie conform artikel 10.5 
Afbouwregeling onregelmatigheidstoeslag van de CAO. Hetzelfde geldt, in 
aanvulling op de CAO, voor toeslagen wegens bereikbaarheidsdienst of 
aanwezigheidsdienst. 
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12 Adviescommissie sociale begeleiding (ASB) 
 
12.1 Sanquin stelt zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van dit Sociaal Plan 

een Adviescommissie Sociale Begeleiding in. De taak van de commissie is 
Sanquin advies te geven over de toepassing van de in dit Sociaal Plan 
opgenomen bepalingen. 

 
12.2 Zowel Sanquin als de werknemer kan zich in de gevallen waarin dit Sociaal  

Plan voorziet tot de commissie wenden.  
 
12.3 Het advies van de commissie is zwaarwegend. Van het gegeven advies kan 

door Sanquin slechts op zwaarwegende gronden worden afgeweken. Dit 
laat het eventueel beroep op de kantonrechter onverlet. 

 
12.4 De Adviescommissie Sociale Begeleiding wordt samengesteld uit drie leden 

en twee plaatsvervangende leden te weten: één lid en één 
plaatsvervangend lid aangewezen door de werknemersorganisaties 
betrokken bij het Sociaal Plan en één lid en één plaatsvervangend lid 
aangewezen door Sanquin, alsmede een derde lid, tevens voorzitter, 
gekozen door de beide andere leden. Het reglement van de commissie is bij 
dit Sociaal Plan opgenomen. 

 
12.5 Sanquin informeert de werknemer binnen 10 werkdagen na ontvangst van 

het advies - schriftelijk en beargumenteerd - of het advies van de commissie 
zal worden gevolgd. 

 
 
13 Onvoorziene omstandigheden 
Bij de toepassing van dit Sociaal Plan gelden de uitgangspunten van het Sociaal 
Statuut uit de CAO. Hoewel partijen zo goed mogelijk hebben willen inspelen op 
zich mogelijk voordoende situaties, is het niet uitgesloten dat zich collectieve 
omstandigheden blijken voor te doen waarin dit Plan niet voorziet. In die situatie 
zullen partijen terstond in overleg treden teneinde tot een oplossing te komen. 
Tot dit overleg kan ieder der partijen verzoeken. 
 
 
14 Hardheidsclausule 
In gevallen, waarin toepassing van dit Sociaal Plan zou leiden tot een onbillijke 
situatie voor een individuele werknemer zal Sanquin, zonodig gehoord het advies 
van de ASB, in een voor werknemer gunstige zin van het Sociaal Plan afwijken. 
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                  BIJLAGE 1 

 

Adviescommissie Sociale Begeleiding Sociaal Plan Bloedbank 2015 

 
Reglement 
 
Met het oog op een zorgvuldige uitvoering van het Sociaal Plan is een 
Adviescommissie Sociale Begeleiding ingesteld. De taak van de commissie is 
Sanquin advies te geven over de toepassing van de in het Sociaal Statuut van de 
CAO en in dit Sociaal Plan opgenomen bepalingen. 
 
Om de doelstelling te verwezenlijken heeft de commissie de volgende taken en 
bevoegdheden: 
- adviseren aan werknemers en Sanquin over de toepassing van de in het 

Sociaal Plan opgenomen bepalingen;  
- uitbrengen van advies aan Sanquin bij geschillen tussen werknemers en 

Sanquin inzake de uitvoering van het Sociaal Plan; 
- horen van bij geschillen betrokken partijen en deskundigen. 
De kosten van de commissie komen voor rekening van Sanquin, voor zover zij 
daarmee heeft ingestemd. 
 
De commissie bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden: twee 
leden (lid en plaatsvervangend lid) worden benoemd door de werkgever en twee 
leden (lid en plaatsvervangend lid) door de werknemersorganisaties betrokken bij 
het Sociaal Plan. Deze leden benoemen gezamenlijk een onafhankelijk (extern) 
derde lid, dat als voorzitter optreedt. De secretariële ondersteuning (secretariaat) 
van de commissie wordt verzorgd door Sanquin. Bij de installatie van de 
commissie draagt Sanquin er zorg voor dat aan de leden van de commissie ter 
beschikking wordt gesteld: 
- besluit organisatiewijziging; 
- organisatiestructuur oud en nieuw; 
- formatieplaatsenplan oud en nieuw; 
- tijdpad en/of stappenplan; 
- CAO Sanquin Bloedvoorziening 2011-2014; 
- Sociaal Plan. 
 
Werkwijze 
 
1. In die gevallen waarin ingevolge de bepalingen van dit Sociaal Plan en/of de 

CAO de commissie dient te worden gehoord, geschiedt voorlegging van de 
desbetreffende kwestie door Sanquin en/of de werknemer. De voorlegging 
heeft een opschortende werking ten aanzien van het voor te leggen besluit, 
doch laat onverlet de mogelijkheden tot tijdelijke plaatsing of wijziging van 
taken. Voorlegging schort verdere uitvoering van het Sociaal Plan niet op. 

2. Een beroep op de commissie wordt schriftelijk en gemotiveerd bij het 
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secretariaat van de commissie ingediend, maximaal 10 werkdagen na een 
door de werkgever ter zake genomen (voorlopig) besluit. Bij het beroep 
worden alle relevante stukken bijgevoegd. Het secretariaat stelt de 
commissieleden direct van het beroep in kennis. Het secretariaat is bevoegd 
aanvullende relevante stukken op te vragen. Daarbij stelt de commissie eerst 
de ontvankelijkheid van de voorlegging vast. 

3. Indien ontvankelijk, komt de commissie binnen 14 dagen na ontvangst van de 
stukken bijeen ter behandeling van de voorgelegde kwestie.  

4. In bijzondere omstandigheden kan na overleg met de betrokken partijen 
hiervan worden afgeweken.  

5. De commissie hoort betrokken partijen, waarbij Sanquin zich tijdens de 
behandeling van het beroep kan laten vertegenwoordigen door een 
deskundige. De werkgever meldt dit vooraf aan het secretariaat. De 
betrokken partijen worden vooraf door het secretariaat schriftelijk 
geïnformeerd over de datum en plaats van de bijeenkomst. Zij zijn aan deze 
oproep gehouden. 

6. De commissie stelt de werknemer op diens verzoek in de gelegenheid zich 
door een derde te laten bijstaan. De werknemer meldt dit vooraf aan het 
secretariaat. 

7. De zittingen van de commissie zijn niet openbaar. 
8. Uiterlijk 14 dagen na behandeling van de voorlegging maakt de commissie 

zijn advies bekend aan Sanquin en betrokken werknemer. Het advies wordt 
bij meerderheid van stemmen vastgesteld. Het advies en de motivering 
waarop het berust worden schriftelijk medegedeeld aan de werknemer en aan 
Sanquin. 

9. Van de vergaderingen van de commissie wordt verslag gemaakt. Verslagen 
van vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar en blijven binnen de 
commissie. Alleen eindconclusies en overwegingen die tot een bepaald 
standpunt hebben geleid, worden aan partijen bekendgemaakt. 

10. Om tot een advies te komen, dienen minimaal twee leden van de commissie, 
plaatsvervangend leden daaronder begrepen, aanwezig te zijn. 

11. De leden van de commissie zijn niet individueel aanspreekbaar met 
betrekking tot hetgeen de commissie behandelt of heeft behandeld. 

12. Het secretariaat verstrekt uitsluitend informatie over het tijdstip en de plaats 
van behandeling. 

13. De adviezen van de commissie worden door de voorzitter ondertekend. 
14. De commissie doet regelmatig verslag van haar werkzaamheden aan de 

werknemersorganisaties, betrokken bij het Sociaal Plan, de 
Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur. In dit verslag worden geen tot 
individuele zaken of personen herleidbare gegevens opgenomen. 

15. De leden van de adviescommissie zijn gehouden geheimhouding te 
betrachten ten aanzien van hen verstrekte of bekende persoonlijke gegevens. 
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BIJLAGE 2 
 
 
Uitwisselbaarheid van functies 
overeenkomstig Hoofdstuk 12 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. 
 
Om in het kader van Bloedbank 2015 de volgorde van plaatsing van 
medewerkers te kunnen bepalen worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
 

� afspiegeling; 
� per categorie uitwisselbare functies; 
� geen afzonderlijke bedrijfsvestigingen (‘landelijke’ plaatsing i.p.v. 

locale/regionale plaatsing). 
 
Om te kunnen afspiegelen, dient vastgesteld te worden welke functies 
uitwisselbaar zijn.  
Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en 
vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning 
gelijkwaardig zijn. De factoren voor de vaststelling van de uitwisselbaarheid van 
functies moeten in onderlinge samenhang worden beoordeeld. Het gaat om de 
uitwisselbaarheid van functies, niet om de uitwisselbaarheid van medewerkers. 
 
In hoofdstuk 12 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV staat een verdere 
uitwerking van het begrip ‘uitwisselbare functies’. De volgende factoren zijn van 
belang voor het bepalen van de uitwisselbaarheid van functies: 
 
Functie-inhoud (dient vergelijkbaar te zijn): 

� taken (wat moet de werknemer daadwerkelijk doen); 
� resultaten (wat moet de werknemer realiseren). 

 
Kennis en vaardigheden (dienen vergelijkbaar te zijn): 

� welk niveau kennis en vaardigheden is vereist (expertiseniveau, opleiding, 
ervaring). 

 
Competenties (dienen vergelijkbaar te zijn): 

� waarneembaar effectief gedrag; n.v.t., Sanquin werkt niet met 
competenties/competentieprofielen. 

 
Omstandigheden (kunnen speciale eisen stellen aan functie-inhoud, kennis 
en vaardigheden en compententies): 

� omstandigheden waaronder de te vergelijken functies dienen te worden 
uitgeoefend (in koelcel, dag/nacht, alleen of in team, geografische 
aspecten, gevaarlijke stoffen etc.). 
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Niveau en beloning (dienen gelijkwaardig te zijn): 
� salarisschaal die aan de functie gekoppeld is, is uitgangspunt voor het 

bepalen van de uitwisselbaarheid; 
� positie van de functie in de organisatie (plek in organogram) kan gevolgen 

hebben voor niveau (secretaresse RvB vs afdelingssecretaresse -> ander 
afbreukrisico etc.).  

 
Relevant begrip: overdrachtsperiode 
Als functies niet in alle opzichten vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn, kunnen zij 
desalniettemin naar inhoud, benodigde kennis etc. zo dicht tegen elkaar 
aanliggen (nagenoeg vergelijkbaar/gelijkwaardig) dat het redelijk is deze functies 
uitwisselbaar te achten. Om die reden hanteert UWV bij de toetsing 
(uitwisselbaar of niet) een zogeheten ‘overdrachtsperiode’.  
Een medewerker moet vrijwel direct inzetbaar zijn in de andere –uitwisselbare- 
functie. In de praktijk wordt een redelijke overdrachtsperiode geacht: 

� enkele dagen tot enkele weken voor de bepalende, essentiële functie-
eisen; aan deze functie-eisen moet ten minste worden voldaan om in de 
functie inzetbaar te zijn; 

� drie tot zes maanden voor de minder bepalende functie-eisen. 
Naarmate de benodigde overdrachtsperiode langer is, zal eerder dienen te 
worden geconcludeerd dat de functies niet uitwisselbaar zijn. 
 
Nieuwe functie 
Als een functie komt te vervallen, maar Sanquin een nieuwe functie creëert die 
duidelijke overeenkomsten vertoont met de vervallen functie, dient te worden 
bezien of de vervallen en de nieuwe functie uitwisselbaar zijn. In dat geval dient 
toetsing plaats te vinden aan de hand van de bovengenoemde factoren voor 
uitwisselbaarheid. De factoren dienen steeds in onderlinge samenhang te 
worden beoordeeld.  
 
 
UITWERKING VOOR SANQUIN BLOEDVOORZIENING 
 
Stap 1: uitwisselbaarheid op basis van niveau en beloning 
Selecteer de (groepen) functies: 

� binnen dezelfde unit/hetzelfde organisatieonderdeel  
� die geraakt worden door de reorganisatie  
� die zich op een gelijkwaardig niveau binnen de organisatie bevinden 
� met dezelfde beloning (FWG-schaal).    

 
 
Stap 2: uitwisselbaarheid op basis van functie-inhoud, kennis en vaardigheden, 
omstandigheden 
Vergelijk de functiebeschrijvingen (resultaatgebieden, gezichtspunten en de 
functiebeschrijvingen als geheel) van de functies die in stap 1 zijn ‘geclusterd’.  

� Vergelijkbaar -> stap 4: functies uitwisselbaar. 
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� Niet vergelijkbaar -> stap 3.  
 
 
Stap 3: overdrachtsperiode 
Voor de bepalende/essentiële functie-eisen wordt de inwerkperiode op maximaal 
2 weken gesteld.  

� Inwerkperiode bepalende/ essentiële functie-eisen maximaal 2 weken -> 
stap 4: functies uitwisselbaar. 

� Inwerkperiode bepalende / essentiële functie-eisen meer dan 2 weken -
>stap 4: functies niet uitwisselbaar.    

 
 
Stap 4: conclusie 
Op basis van de bevindingen uit stap 1 en 2 (en eventueel stap 3) wordt bepaald 
of er sprake is van uitwisselbaarheid van functies.  
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            BIJLAGE 3 
 
 
Kantonrechtersformule 2009: 
 
De formule waarmee de vertrekpremie wordt berekend. Hiervoor worden de 
volgende factoren ABC met elkaar vermenigvuldigd:  

• het aantal gewogen dienstjaren (A),  
o Elk dienstjaar tot en met het 34e levensjaar = 0,5  
o Elk dienstjaar vanaf het 35e tot en met het 44e levensjaar = 1  
o Elk dienstjaar vanaf het 45e tot en met het 54e levensjaar = 1,5  
o Elk dienstjaar vanaf het 55e levensjaar = 2  

• het voor de werknemer geldende bruto maandsalaris inclusief 
vakantiegeld, eindejaarsuitkering en eventuele andere structurele 
toeslagen (B) 

 
• de correctiefactor (C) 

 


