
Een half jaar na ons plan van 
afspiegelen per unit, is de wet 

aangepast. Nu mag elke 
organisatie zo afspiegelen

Bij zo’n omvangrijke reorganisatie als die van 
Philadelphia heb je mensen nodig die niet al-
leen de juridische spelregels kennen, maar ook 
creatief kunnen denken binnen die regels.  
Advocate Anouk Talitsch bleek zo iemand. 
“Toen ik erbij werd gehaald stond al vast dat 
er 900 fte uit moest. Vervolgens zocht ik uit 
hoe de organisatie in elkaar stak. Zoiets dient 
zeer zorgvuldig te gebeuren, je wil niet dat er 
ook maar één persoon ten onrechte wordt 
ontslagen. Bij een reorganisatie geldt het 
afspiegelingsprincipe. Hoelang is iemand al in 
dienst en wat is zijn of haar leeftijd. Het grote 
probleem was dat het UWV de stichting Phila-
delphia Zorg als één groot rechtspersoon zag.  

Maar als je over de organisatie als één geheel 
het afspiegelingsprincipe zou hanteren, kon dat 
betekenen dat er bijvoorbeeld in Groningen 
wel tien mensen zouden moeten vertrek-
ken binnen één team, terwijl er minimaal vijf 
mensen nodig bleven om het daar draaiende te 
houden. We bedachten dat we per locatie, per 
team zouden afspiegelen. Als we Philadelphia in 
units zouden opknippen, snapten de medewer-
kers bovendien veel beter wat er eigenlijk ging 
gebeuren.’’  

Inventief
“Ik heb uiteraard meegedacht, het plan helpen 
uitschrijven, vormgeven en uitvoeren, maar wat 

me echt trof was de enorme kracht van HR, 
Eelke Pol, Raad van Bestuur, de afdeling Finan-
ciën en Control en de juristen Annelies IJff en 
Marieke Uipkes met wie ik nauw samenwerkte. 
Iedereen dacht mee. Het idee om binnen een 
team af te spiegelen is inventief, bij mijn weten 
hebben wij dat als eersten binnen de zorg zo 
bedacht en uitgeschreven. Een uiterst precies 
werkje, ook nu stond zorgvuldigheid uiteraard 
voorop.” 
Het UWV bleek niet direct gebouwd op 
zoveel inventiviteit. “Dat snap ik ook wel, 
het UWV is er beducht op dat mensen niet 
onterecht ontslagen worden en het was 
zo’n groot traject. Ze keken raar op van ons 

idee, maar alles klopte en we waren ervan 
overtuigd dat het gewoon ging lukken. We 
konden alle vragen onderbouwen. We hadden 
de cijfers van hoe de organisatie er financieel 
voor stond, welke gevolgen de nieuwe wet 
en regelgeving zou hebben en ook de vragen 
over individuele aanzeggingen hebben we goed 
kunnen begeleiden. Het was enorm intensief.’’

Opsteker
“Als zoveel mensen worden aangezegd, is 
trots misschien niet het juiste woord om in de 
mond te nemen, maar toch ben ik trots op het 
sociaal plan dat na zoveel moeite tot stand is 
gebracht. Het hele proces is op een duidelijke 

en realistische manier opgeschreven en qua 
inhoud is vooral de employability een huzaren-
stukje. Loopbaanbegeleiding is de enige manier 
om mensen echt te helpen bij het vinden van 
nieuw perspectief. Mijn persoonlijke opsteker 
is dat een half jaar na ons plan van afspiegelen 
per unit in plaats van per rechtspersoon, de 
wet is aangepast. Nu mag elke organisatie zo 
afspiegelen. Creatief denken binnen de regels 
loont.’’  

Creatief kleuren binnen de lijntjes

Hoogtepunt van de reis: Het afsluiten 
van het sociaal plan. De routekaart 
werd duidelijk vastgelegd. En natuurlijk 
dat we het voor elkaar kregen onze 
plannen zo uit te voeren als bedacht.
 
Dieptepunt: De mensen voor wie 
we in de eerste ontslagronde geen 
ontslagvergunning kregen. Dat gaf veel 
stress voor alle partijen en die mensen 
worden nu alsnog aangezegd.
 
Obstakels op de weg: De laatste ronde 
ontslagaanvragen bij het UWV. 
 
Wie neem je mee op reis: In elk geval 
de Raad van Bestuur. Ze hebben echt 
visie, zijn niet bang, maar wel hartelijk.
 
Mooiste uitzicht: De routekaart.
 
Eindbestemming: Een nieuw Phila-
delphia dat klaar is voor de toekomst 
in het zich steeds veranderende 
zorglandschap. Met betrokken mede-
werkers.
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