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Bijlage bij Sociaal Plan 
 

Procedure bij organisatiewijziging met rechtspositionele gevolgen  
 
Bij organisatiewijzigingen met rechtspositionele gevolgen worden op basis van een vergelijking tussen de oude 
organisatiestructuur en de nieuwe gewijzigde organisatiestructuur eerst de gevolgen voor de formatie in beeld gebracht. 
Op basis daarvan worden de personele en rechtspositionele gevolgen in beeld gebracht. Afhankelijk van de omvang van 
(de gevolgen van) de organisatiewijziging wordt hiervoor een personeelsplan opgesteld. Daarbij gelden de volgende 
uitgangspunten: 

- Alvorens de gevolgen voor de formatie in beeld worden gebracht is het van belang dat de huidige functies van de 
betrokken medewerkers zijn vastgelegd in actuele functiebeschrijvingen. Het gaat om de feitelijke structurele 
opgedragen taken. Dus om de taken, die de werkgever van de werknemer kan verlangen en niet om de wijze 
waarop een individuele werknemer zijn functie vervult. Indien geen actuele functiebeschrijving beschikbaar is, 
zal die door de werkgever nog moeten worden gemaakt. De basis daarvoor is het UFO-profiel, aangevuld met 
specifieke werkzaamheden, kennis en vaardigheden. Input hiervoor kan worden gevonden in o.a. een schriftelijk 
vastgelegde taak(opdracht), vacaturetekst, schriftelijke afspraken in een jaargesprek, een opgestelde 
beoordeling e.d.  

- Indien functies in kwaliteit en kwantiteit gelijk of nagenoeg gelijk terugkeren in de nieuwe gewijzigde 
organisatie, dan heeft de betreffende werknemer een “hard” recht om op zijn terugkerende functies te 
worden geplaatst (werknemer volgt functie = functievolger). De werknemer wordt hierover schriftelijk 
geïnformeerd. 

- Indien geen sprake is van functievolger dan kan sprake zijn van boventalligheid van de werknemer wegens 
opheffing van de functie of door vermindering van het aantal uitwisselbare functies en na toepassing van het  
afspiegelingsbeginsel. Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en 
vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn (zie in het 
Sociaal Plan onder Definities). De werknemer wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. 

- Indien in de nieuwe gewijzigde organisatie geen vacante functies zijn, wordt de boventallige werknemer 
aangemerkt als herplaatsingskandidaat. 

- Indien in de nieuwe gewijzigde organisatie functies vacant zijn, moeten die zo mogelijk en bij voorrang worden 
ingevuld door een werknemer, die boventallig is geworden. De boventallige werknemer wordt dan ook in de 
gelegenheid gesteld om zijn belangstelling kenbaar te maken voor de vacante functie(s) door middel van een 
belangstellingsregistratieformulier. De boventallige werknemer komt in aanmerking voor een vacante 
(nieuwe) functie indien sprake is van een passende functie en de medewerker geschikt is voor de functie.  

- Ten behoeve van het oordeel of sprake is van een passende functie en/of de boventallige werknemer geschikt 
is (of binnen 12 maanden geschikt te maken) kan een plaatsingsadviescommissie worden ingesteld. Van deze 
commissie maakt in ieder geval geen deel uit degene die een besluit neemt over passendheid en geschiktheid 
(doorgaans decaan of directeur). 

- In het geval geconstateerd wordt dat de functie voor meerdere kandidaten als passend is te beschouwen, 
vindt in de fase van de beoordeling van de geschiktheid de afweging van de meer of mindere geschiktheid 
plaats. Ter beoordeling van de geschiktheid worden heldere criteria benoemd, die in ieder geval voorafgaand 
aan de plaatsingsgesprekken bij de kandidaten bekend zijn. Van de plaatsingsgesprekken worden verslagen 
gemaakt. Uit het advies van een eventuele plaatsingsadviescommissie en uit het besluit van decaan of 
directeur blijkt hoe de afweging om tot de meest geschikte kandidaat te komen, heeft plaatsgevonden.  

- Indien meerdere herplaatsingskandidaten gelijk geschikt zijn, dan wordt de kandidaat, van wie het 
herplaatsingsonderzoek als eerste zou eindigen, herplaatst 

- In de situatie waarin een categorie uitwisselbare functies wordt opgeheven en een deel van de 
werkzaamheden wordt voortgezet in een andere (niet met de vervallen functie uitwisselbare) functie, wordt  
de werknemer die hiervoor geschikt is en op grond van het afspiegelingsbeginsel als laatste voor ontslag in 
aanmerking zou komen, als eerste in de gelegenheid gesteld deze functie te aanvaarden (omgekeerde 
afspiegelingsbeginsel, zie voorbeeld pagina 2). In andere gevallen als meerdere kandidaten gelijk geschikt zijn, 
dan wordt eveneens het  omgekeerde afspiegelingsbeginsel gehanteerd.  

- Indien de boventallige werknemer niet wordt geplaatst in een vacante functie binnen de nieuwe gewijzigde 
organisatie, dan wordt dit met redenen omkleed en wordt de betrokken werknemer aangemerkt als 
herplaatsingskandidaat. De werknemer wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. 
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- In geval van een organisatiewijziging of reorganisatie kan een functievolger – na toestemming van de 
werkgever - vrijwillig met ontslag gaan en daarmee plaats maken voor een boventallige werknemer.  
In dat geval wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin wordt opgenomen dat het initiatief bij de 
werkgever ligt. De functievolger heeft dan aanspraak op WW en BWNU voor zover aan de eisen in die 
betreffende wet- en regelgeving wordt voldaan.   
De functievolger heeft recht op de in het Sociaal Plan opgenomen mobiliteitspremie indien hij voldoet aan de 
voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het Sociaal Plan (zelf ontslag nemen en afzien van 
aanspraken op WW/BWNU).  

- Over de personele en individuele rechtspositionele gevolgen wordt door het bevoegde gezag niet beslist dan 
nadat elke in het personeelsplan genoemde werknemer schriftelijk in de gelegenheid is gesteld op het ten 
aanzien van hem in het plan vermelde een reactie kenbaar te maken.  

 
 
Invulling van sleutelfuncties 
Bepaalde (leidinggevende) functies kunnen dusdanig van belang zijn voor de nieuwe gewijzigde organisatie, dat die in 
de herplaatsingsprocedure als eerste worden ingevuld, zodat deze functionarissen bij de verdere implementatie van 
de organisatiewijziging een rol kunnen spelen. De invulling van deze sleutelfuncties vindt plaats voorafgaand aan het 
in beeld brengen van de personele en rechtspositionele gevolgen. Dit gebeurt met inachtneming van de 
uitgangspunten, zoals hiervoor beschreven. De voorrangsregels uit de Regeling Herplaatsing en Vacaturevervulling 
Radboud Universiteit Nijmegen zijn eveneens van toepassing. 
 
 
Voorbeeld omgekeerde afspiegelingsbeginsel als deel van de werkzaamheden wordt voortgezet in een andere  
functie  Binnen een bedrijf vervallen binnen de functie technisch tekenaar drie van de vijf arbeidsplaatsen. De functie 
projectleider (met vijf arbeidsplaatsen) vervalt geheel, waardoor alle werknemers boventallig worden. Het bedrijf 
creëert daarnaast een nieuwe functie van projectcoördinator, met drie arbeidsplaatsen. Deze nieuwe functie is niet 
uitwisselbaar met de functie van technisch tekenaar en projectleider. Wel worden in deze nieuwe functie van 
projectcoördinator werkzaamheden van de vervallen functie projectleider voortgezet. Eén boventallige technisch 
tekenaar en vier van de vijf projectleiders blijken geschikt voor de nieuwe functie van projectcoördinator. De vraag is 
vervolgens aan wie de werkgever de nieuwe functie van projectcoördinator moet aanbieden. 

De werkgever mag in de geschetste situatie niet de meest geschikte kandidaten selecteren, maar hij moet de 
vacatures allereerst aanbieden aan de geschikte projectleiders (omdat in de nieuwe functie projectcoördinator deels 
de werkzaamheden van de vervallen functie projectleider worden voortgezet). Omdat er meer geschikte 
projectleiders zijn dan arbeidsplaatsen, moet de werkgever de nieuwe functie aanbieden aan de drie projectleiders die 
op basis van het afspiegelingsbeginsel (berekend over de vier geschikte projectleiders) de hoogste 
afspiegelingsrechten hebben. De geschikte technisch tekenaar zou slechts voor de nieuwe functie van 
projectcoördinator in aanmerking komen als er, na herplaatsing van alle geschikte projectleiders, nog een vacature 
zou zijn. 
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Schematisch

 
 
Tijdslijn en fasen voor de herplaatsingskandidaat en na ontslag  
 
X   Werknemer wordt schriftelijk geïnformeerd over zijn status als herplaatsingskandidaat 
X + 3 weken  Binnen 3 weken een intake gesprek bij personeelsadviseur en mobiliteitscoördinator 
X + 13 maanden Periode van ontslagbescherming en herplaatsingsonderzoek 
X + 9 maanden  Indien onverhoopt geen herplaatsing heeft plaatsgevonden, wordt bij het UWV de  
    ontslagvergunning aangevraagd (duur circa 4 weken) 
X + 10 + 3 maanden Na ontvangst ontslagvergunning zegt de Radboud Universiteit de arbeidsovereenkomst op 
X + 13 maanden Ingangsdatum WW/BWNU, indien van toepassing en aan gestelde eisen wordt voldaan 
X + 13 + duur BWNU Ex-werknemer blijft aangemerkt als interne kandidaat en wordt op zijn verzoek geïnformeerd  
    over vacatures binnen de Radboud Universiteit. De begeleiding van de door de  ex-werknemer  
    te verrichten re-integratieactiviteiten worden gedurende de periode van WW/BWNU door de  
    Radboud Universiteit voortgezet.  
 
 
 

Vaststelling organisatie- of reorganisatieplan 

Is sprake van vacante (nieuwe) functie(s) in de gewijzigde organisatie? 
 

        ja 

nee 
 

ja 

Maakt werknemer belangstelling kenbaar voor vacante nieuwe functie? 

nee         ja 

      nee 

Werknemer wordt  wegens 
boventalligheid 

herplaatsingskandidaat 

Werknemer wordt  wegens 
boventalligheid 

herplaatsingskandidaat 
 

Werknemer wordt 
uitgenodigd voor 

plaatsingsgesprek 
 

Is sprake van passende 
functie en geschiktheid van 

de werknemer 

 
Werknemer wordt  

wegens boventalligheid 
herplaatsingskandidaat 

 

 
Werknemer wordt 

geplaatst in vacante 
(nieuwe) functie 

Werknemer behoudt zijn 
eigen functie 

(mens volgt functie) 

Is sprake van opheffing van de functie of vermindering uitwisselbare functies 

nee ja 

        Werknemer is boventallig 
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Voorbeeld herplaatsing passende functie van tijdelijke aard 
 
Onder 3.7 van het Sociaal Plan is de volgende bepaling opgenomen: 
Indien sprake is van een passende tijdelijke functie en de tijdelijke werkzaamheden hebben een duur van langer dan 6 
maanden doch maximaal 12 maanden, dan wordt de herplaatsingskandidaat op die tijdelijke functie geplaatst. Indien 
de plaatsing na een periode van maximaal 12 maanden niet wordt voortgezet, wordt de ontslagbeschermingstermijn 
respectievelijk de duur van het herplaatsingsonderzoek verlengd met de duur van de werkzaamheden, rekening 
houdend met het aantal uren dat de tijdelijke functie is verricht. De verlenging bedraagt maximaal 12 maanden 
 
 
 
               Start       Einde              
     Herplaatsingsonderzoek 10 maanden     Herplaatsingsonderzoek    
               
         1-1-2020      1-11-2020           
    |-----------------------------------------------------------------| 

 
 
  Plaatsing tijdelijke       Einde 
            functie       plaatsing 
                 
          1-3-2020                 1-1-2021 

    |---------------------------------------------| 
 
     
 
        Vervolg    Einde  
       Herplaatsingsonderzoek            Herplaatsingsonderzoek 
 
        1-1-2021           1-11-2021 
          
              | -----------------------------------------------| 


