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Sociaal plan bij Optimaliseren organisatie en dienstverlening UWOON
in lijn met actualiteit en het Ondernemingsplan20lS-2018

Stichting UWOON , gevestigd te Harden¡vijk aan de Deventenrueg 5, ingeschreven in het
handelsregister Oost-Nederland onder nummer 08012356, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
mevrouw M.C.F. van Balen-Uijen, directeur-bestuurder, hierna te noemen werkgever of
UWOON

en de vertegenwoordigers van:
. FNV Woondiensten
. CNV Vakmensen
. De Unie

nader te noemen 'de vakbonden',

hebben besloten een sociaal plan op te stellen dat de rechtspositionele gevolgen regelt van de
medewerkers van UWOON die direct of indirect betrokken zijn bij de reorganisaties als gevolg
van de notitie : Optimaliseren organisatie en dienstverlening UWOON in lijn met actualiteit en
het Ondernemingsplan 2O15-2018. Verder te noemen "de reorganisatie".

De betrokken partijen (werkgever en de vakbonden), hierna te noemen 'partijen', zijn hierbij het
volgende overeengekomen.

l. Doelstelling

Dit sociaal plan heeft tot doel voor werknemers gelijkwaardige kaders te bieden met betrekking
tot eventuele arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de reorganisatie.

2. Werkingssfeer en geschillen

2.1. Werkingssfeer
Het sociaal plan is uitsluitend van toepassing op de werknemer van stichting UWOON met een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die gedurende de looptijd van dit sociaal plan door
de reorganisatie zoals omschreven in (volgend uit) de notities:
Optimaliseren organisatie en dienstverlening UWOON in lijn met actualiteit en het
Ondernemingsplan 201 5-201 8,
te maken krijgt met:

1. Wijziging van arbeidsvoorwaarden en/of,
2. wisseling van standplaats en/of
3. functiewijzigingen en/of
4. zijn functie verliest en/of
5. geheel of gedeeltelijk boventallig wordt verklaard.

Het Sociaal Plan laat de mogelijkheid van toepassing van de normale ontslagprocedures
onverlet; bijvoorbeeld op grond van disfunctioneren, ontslag op staande voet of wegens
langdurige arbeidsongeschiktheid.
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Dit sociaal plan is daarom niet van toepassing op de werknemer van stichting UWOON die :

1. gedurende de proeftijd ontslagen wordt, en/of;
2. op eigen initiatief om andere redenen dan "plaatsmaken" (zoals bedoeld in dit sociaat

p I a n) d e arb e i d soveree n ko m st (wil ) b e ë i nd ig e n/o p zegt, e n/of ,
3. die ontslagen wordt wegens zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de

werknemer die ten gevolge hadden dat van de werkgever, redelijkerwijze niet kon
worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, en/of .

4. die ontslagen wordt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Bij de beëindiging .¡an het dienst,,erband met rruerkger,,er zijn de.;ergoedingen en faciliteiten uit
hoofdstuk 5 van dit sociaal plan van toepassing . Deze vergoedingen en faciliteiten gelden niet
indien de boventallige werknemer op grond van de Wet Werk en Zekerheid aanspraak wenst te
maken op een transitievergoeding. ln dat geval dient de boventallige werknemer afstand te doen
van de rechten van artikel 5 in dit sociaal plan.

2.2 Werkingsduur
Het sociaal plan treedt in werking na ondedekening door alle partijen en heeft een looptijd tot '1

januari 2019. lndien één van de partijen dit nodig acht, kan in onderling overleg en na
wederzijdse goedkeuring, worden besloten de looptijd van het sociaal plan te wijzigen.

Door werkgever wordt beoogd dat dit sociaal plan ook van toepassing is voor de medewerkers
die eventueel geraakt worden door de strategie cq besluiten van werkgever - die voor 1 januari
2019 genomen worden, inzake 'uitgangspunten huisvesting' en'opdrachtgeverschap
Planmatig Onderhoud en nieuwbouw' ;zoals respectievelijk omschreven in paragraaf 2.4 en 4.3.
van de Notitie Optimaliseren organisatie en dienstverlening UWOON in lijn met actualiteit en het
Ondernem ingsplan 201 5-201 8

2.3. Wijzigingen
Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen voor werkgever of werknemer leiden tot
belemmeringen in de uitvoering van dit sociaal plan. Wanneer de inhoud van dit sociaal plan om
die reden aanpassing nodig heeft, dan zullen partijen hiertoe tussentijds met elkaar in overleg en
onderhandeling treden om zo spoedig mogelijk overeenstemming te bereiken over de inhoud
van de te wijzigen en of aan te vullen artikelen.

. Van dit overleg gaat GEEN opschortende werking uit voor de looptijd van dit sociaal
plan.

. Rechten van werknemer voortvloeiende uit dit (eventueel gewijzigde) sociaal plan,
ontstaan (opgebouwd) gedurende de looptijd van dit sociaal plan kunnen worden
geëffectueerd nadat de werkingsduur van dit sociaal plan is verstreken.

2.4 Overleg
De werkgever en vakbonden verklaren zich bereid zo vaak als één van hen dit nodig acht
overleg te plegen over de uitvoering van het sociaal plan.

2.5 Geschillen
lndien tussen de werkgever en de werknemer verschil van mening ontstaat over de toepassing
van het Sociaal Plan doen partijen hun uiterste best, het geschil door overleg bij te leggen.
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lndien er in het overleg tussen medewerker en management geen oplossing wordt gevonden,
wordt het geschil in eerste instantie voorgelegd aan de Begeleidingscommissie (zie Bijlage 2).
Wanneer dit niet tot een geaccepteerde oplossing leidt kan het geschil worden voorgelegd aan
de Geschillencommissie (zie B'rjlage 3).

2.6 Hardheidsclausule
ln die gevallen waarin het sociaal plan niet vooziet, zal werkgever handelen in de geest van het
sociaal plan. Als toepassing van het sociaal plan zou leiden tot een individueel onbillijke situatie,
kan werkgever van het sociaal plan añrvijken. Werkgever zal zich inspannen om in voorkomende
gevallen in overleg met de werknemer een oplossing te vinden, die voor werknemer en
werkgever acceptabel is.

2.7. Beschikbaarstelling sociaal plan
De werkgever zal er voor zorg dragen dat elke werknemer vrije toegang heeft tot een exemplaar
van dit sociaal plan, onmiddellijk nadat het door partijen definitief is vastgesteld.

3. Definities

3.r GAO:
De collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel in dienst van woningcorporaties, geldig ten
tijde van de inwerkingtreding van het Sociaal Plan, alsmede tijdens de werkingsduur.

3.2. Werkgever:
De rechtspersoon Stichting UWOON , vertegenwoordigd door directeur-bestuurder.

3.3 Vakbonden:
De vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties FNV Woondiensten, CNV Vakmensen
en De Unie. .

3.4 Partijen:
werkgever en vakbonden

3.5. Ongewijzigde of beperkt gewijzigde functie.
Een ongewijzigde of beperkt gewijzigde functie is een functie in de nieuwe organisatiestructuur
die niet of slechts beperkt gewijzigd is ten opzichte van de beschrijving in oude
organisatiestructuur. De benodigde kennis en vaardigheden voor de gewijzigde functie zijn
(vrijwel) gelijk aan de oude functie.

3.6. Nieuwe of sterk gewijzigde functie:
Nieuwe of sterk gewijzigde functies zijn:

1. Functies die niet eerder voorkwamen in de organisatiestructuur van UWOON of ;

2. Functies die zodanig sterk wijzigen, dat een belangrijk deel van de taken de
resultaatgebieden en daaruit voortkomende werkzaamheden en/of benodigde kennis
en/of vaardigheden wezenlijk anders zijn dan de oude functie.
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3.7 Passende functie
Een passende functie is een functie:

1. die ter beoordeling aan werkgever qua inhoud verwant en qua niveau zoveel mogelijk
gelijkwaardig is aan de functie die door de betrokken medewerker werd vervuld, en

2. die binnen een half jaarna beoogde datum uitdiensttreding beschikbaaris;en,
3. waarvan de salarisschaal niet meer afiruijkt dan één hoger of één lager dan de schaal van

de oude functie, en,
4. past binnen de begrote formatie voor de betreffende functie; en
5. het aantal arbeidsuren gelijk is aan de eerder vervulde functie, (tenzij kan worden

aangesloten bij door de werknemer gewenste arbeidstijd, en ,

6. ter beoordeling aan werkgever onmiddellijk of binnen een half jaar na benoenning in de
passende functie naar behoren vervuld kan worden door werknemer ( op basis van
kennis en vaardigheden)

3.8 Uitwisselbare functie.
Voor de definitie van uitwisselbare functies worden bepalingen uit de Beleidsregels Ontslagtaak
UWV gevolgd. Uitwisselbare functies zijn daarom functies die naar functie-inhoud, vereiste
kennis en vaardigheden en vereiste competenties vei'gelijkbaai'en naar niveau en beloning
gelijkwaardig zijn. De factoren voor de vaststelling van de uitwisselbaarheid van functies, dienen
in onderlinge samenhang te worden beoordeeld.

3.9. Afspiegel ingsbeginsel
Voor de definitie van afspiegelingsbeginsel worden bepalingen uit de Beleidsregels Ontslagtaak
UWV gevolgd.

3.10 Peildatum voor afspiegeling.
Met uitzondering van eventuele reorganisatie en/of inkrimping, voortkomende uit
ovenruegingen over: artikel 2.4 (uitgangspunten huisvesting) en/of de laatste alinea van artikel
4.3 (opdrachtgeverschap) van de hierna genoemde notitie,
is de peildatum voor afspiegeling, de datum waarop de werkgever het voorgenomen besluit tot
reorganisatie als gevolg van de notitie'Optimaliseren organisatie en dienstverlening UWOON in
lijn met actualiteit en het Ondernemingsplan 2015-2018' , ter advisering aan de
Ondernemingsraad heeft aangeboden.

De peildatum voor afspiegelingbij eventuele boventalligheid voorkomende uit een eventueel
voornemen tot reorganisatie , voorkomende uit en/of verband houdende met overwegingen
betreffende artikel 2.4 (uitgangspunten huisvesting) en/of de laatste alinea uit artikel 4.3
(opdrachtgeverschap) van de hier voor genoemde notitie, is de datum waarop de werkgever het
eventuele voorgenomen besluit tot reorganisatie en/of inkrimping - voortkomende uit arlikel2.4
en/of de laatste alinea van artikel 4.3 - ter advisering aan Ondernemingsraad heeft
aangeboden.

(Zie voor een toelichting op het begrip afspiegelingsbeginsel bijlage 4 bij dit sociaal plan).

3.11. Boventalligheid
Boventallig is de werknemer wiens functie, na afspiegeling, in de oude organisatiestructuur en/of
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personeelsformatie is komen te vervallen, komt te vervallen of waarvan de beschikbare formatie
afneemt en die niet herplaatst kan worden in de (nieuwe) organisatiestructuur

4. Maatregelen ter voorkoming, beperking, of compensat¡e van
arbeidsvoonilaardel ij ke nadelen.

4.1. Benoeming in nieuwe of sterk gewijzigde functie.
Aanstelling in de nieuwe of sterk gewijzigde functie vindt in alle gevallen alleen plaats binnen de
formatieruimte zoals die gedurende de reorganisatie door werkgever na advies van OR
vastgesteld wordt.
1. Aanstelling vindt na selectie plaats bij gebleken geschiktheid, ter beoordeling aan werkgever
2" Boventallige medewerkers krijgen voorrang in de selectieprocedure.

4.2. Arbeidsvoonyaarden bij nieuwe of sterk gewijzigde functie.
4.2.1. Behoud van salarisindelinq met perspectief.
1. Nieuwe of sterk gewijzigde functies worden door de werkgever gewaardeerd volgens het

CATS-systeem.
2. lndien de functie lager wordt gewaardeerd blijft de safarisschaal in de oude functie van

werknemer bij aanvaarding van de nieuwe functie onveranderd. Peildatum is datum
functieaanvaarding.

3. Wanneer de nieuwe functie is ingedeeld in dezelfde functieschaal blijft het salaris bij
aanvaarding onveranderd.

4. Wanneer de nieuwe functie wordt ingedeeld in een hogere functieschaal:
a. Wordt werknemer ingeschaald in de hogere functieschaal;
b. Blijft het salaris bij aanvaarding onveranderd (horizontaal over); of -
c. Als het oude salaris onder het startniveau van de nieuwe schaal ligt wordt het salaris

aangepast naar het startniveau van de nieuwe schaal met ingang van aanvaarding van
de nieuwe functie.

Voor alle situaties geldt dat op datum aanvang van de functie de voor de 'oude functie'
geldende functiegebonden vergoedingen en toeslagen komen te vervallen en voor de nieuwe of
sterk gewijzigde functie geldende vergoedingen en toeslagen worden toegepast.

4.2.3. lnwerkperiode bii nie of sterk oewiiziode functie.
1. In overleg met de werknemer stelt de werkgever voor benoeming in de nieuwe of sterk

gewijzigde functie vast of de werknemer op bepaalde onderdelen moet worden ingewerkt of
bijgeschoold. De inwerkperiode duurt maximaal 12 maanden. Het doel van deze periode is
de werknemer de gelegenheid te bieden, indien nodig, naar het gewenste niveau van de
functievervulling toe te groeien.

2. De werknemer heeft recht op interne of externe scholing, training of coaching voor zover dit
nodig is om tot een goede functievervulling te kunnen komen. De noodzaak hiertoe wordt na
overleg tussen werknemer, leidinggevende en Manager , door de Manager van de
betreffende afdeling vastgesteld. Eventuele afspraken over inwerken of benodigde
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bijscholing worden schriftelijk vastgelegd. Hierbij is het scholingsbeleid van UWOON van
toepassingl.

3. De direct leidinggevende is verantwoordelijk voor de begeleiding van de betreffende
werknemer.

4. lndien de werknemer een externe opleiding of cursus volgt zal door het opleidingsinstituut
periodiek, of zoveel vaker, gerapporteerd worden aan de werkgever over de voortgang, inzet
en prestaties van de werknemer

5. Van zowel werkgever als werknemer wordt in het traject een actieve houding en inbreng
verwacht.

6. Tijdens de in,r,,erkpericde zullen tenrninste in maand 4, maand 7 voortgangsgesprekken en
in maand 9 een beoordelingsgesprek plaatsvinden tussen de werknemer en de direct
leidinggevende.

7. Blijkt na de voortgangsgesprekken of beoordelingsgesprek dat de werknemer niet in staat is
om de nieuwe functie naar behoren te vervullen, dan zal werkgever op individuele basis
afspraken maken om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Deze
afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Als maatstaf voor een aanvaardbare oplossing
wordt uitgegaan van dit sociaal plan.

4.3. Benoeming in ongewijzigde of beperkt gewijzigde functie.
1. Voor ongewijzigde en beperkt gewijzigde functies geldt dat medewerkers hun functie volgen.
2. Dit is alleen mogelijk binnen de formatieruimte zoals die gedurende de reorganisatie door

werkgever na advies van OR voor de gewijzigde functies vastgesteld wordt.
3. lndien minder formatieplaatsen beschikbaar dan het aantal te plaatsen medewerkers, dan

worden medewerkers geplaatst op basis van omgekeerde afspiegeling. De "Beleidsregels
Ontslagtaak UWV' zijn van toepassíng . Voor de betreffende functiegroep wordt daarom
eerst bepaald of er uitwisselbare functies binnen UWOON aanwezig zijn. Bij eventuele
uitwisselbare functies worden de medewerkers in uitwisselbare functies betrokken bij de
ontslagvolgorde. (Zie voor een toelichting op omgekeerde afspiegeling en uitwisselbare
functies bijlage 4).

4.4. Arbeidsvoonvaarden bij ongewijzigde of beperkt gewijzigde functie
De salarisschaal (en uitloop) zoals met medewerker overeengekomen voor de functie in de oude
organisatie blijft bij overgang naar de functie in de nieuwe organisatie ongewijzigd voor
betreffende medewerker.

4.5 lnwerkperiode bij ongewijzigde of beperkt gewijzigde functie.
Niet van toepassing.

1 2.1.2 Faciliteiten voor scholinq in opdrachtvan de werkqever.
1. Organisatie- of functiegerichte scholing of training, die een medewerker in opdracht van de werkgever volgt, komt geheel

voor rekening van de werkgever.
2. Studiekosten en reiskosten worden 100%o vergoed.
3. Studietijd is werktijd voor zover het aanwezigheid bij een training, cotlege, etc betreftl .

4. Ook tijd die nodig is voor het bestuderen van literatuur geldt als werktijd; de direct leidinggevende en medewerker maken
afspraken over de hoeveelheid werktijd die hiervoor gegeven wordt.

5. Bij dit soort scholing wordt geen studieovereenkomst afgesloten of een terugbetalingsregeling overeengekomen.

Sociaal Plan bij reorganisatie Optimaliseren organisatie en diensfuerlening UWOON in lijn met actualiteit en het Ondernemingsplan
2015-2018.; versie B 122015 ; Pagina 9 van 21
Paraaf partijen:



De functie is niet belangrijk gewijzigd; een inwerkperiode onder dezelfde voonruaarden als bij
nieuwe functies is daarom niet nodig.
Werknemer zal conform de gebruikelijke regelingen en bedrijfsvoering (bij)scholing kunnen
genieten indien dat in individuele situaties nodig blijkt.

4.6 Inspanningsverplichting voor werkgever tot herplaatsing in passende functie voor
boventall i ge medewerkers
1. Werkgever-zal boventallig verklaarde medewerkers passende functies aanbieden;
2. lndien minder passende functies beschikbaar dan boventallige medewerkers , wordt

herplaatst op basis van omgekeerde afspiegeling.
3. Werknemer wordt geacht de passende functie te aanvaarden. lndien in deze een geschil

ontstaat (werknemer is van mening dat een aangeboden functie niet passend is) , kan hij
geschilvoorleggen aan de geschillencommissie. Indien de geschillencommissie oordeelt dat
de functie passend is , wordt werknemer geacht de aangeboden functie alsnog te
aanvaarden. lndien werknemer dit weigert zalwerkgever het initiatief nemen de
arbeidsovereenkomst te beëindigen.

4.7 lnwerkperiode bij passende functies
ldem aan inwerkperiode bij nieuwe of sterk gewijzigde functies.

4. 8 Arbeidsvooruraarden bij passen de fun ctie.
Bij passende functies ( zie definitie) handelt werkgever als aangegeven onder paragraaf
"arbeidsvoorwaarden bij nieuwe of sterk gewijzigde functies" .

4.9 Plaatsmakersregeling
lndien een medewerker door uitdiensttreding plaats wil maken voor een boventallig verklaarde
werknemer én deze plaatsmaker ter beoordeling van werkgever een passende functie
genereert voor één of meerdere van de betreffende boventallige werknemers, zijn voor
plaatsmaker de vertrekfaciliteiten zoals beschreven in hoofdstuk 5 van toepassing, waarbij de
eindvergoeding voor plaatsmaker gelijk is aan de aanspraken van de boventallige medewerker.
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5. Vertrekfaciliteiten voor boventallige medewerkers.

1. Vertrekfaciliteiten worden, met inachtneming van het bepaalde in de laatste alinea van
artikel 2.1van dit sociaal plan, aangeboden aan boventallige medewerkers.

2. lndien de boventallige medewerker direct aansluitend op beëindiging van de
arbeidsovereenkomst gedeeltelijk herplaatst kan worden in dezelfde of beperkt
gewijzigde functie, zal de eindvergoeding ( factor 1,0 en factor 0,3 van de
Kantonrechtersformule) toegepast worden naar rato van het aantal uren waarmee de
arbeidsovereenkomst wordt verm i nderd.

a. Medewerker kan tevens gebruik maken van de faciliteiten zoals genoemd in
hoofdstuk 5, lid 4b, 4c en 4d (van dit sociaal plan).

b. lndien na 12 maanden na uitdiensttreding recht bestaat op (naar rato) uitkering
van de eindvergoeding zoals genoemd in hoofdstuk 5, l¡d 7 b (factor 0,3) zal
deze eindvergoeding worden verhoogd conform de volgende tabel.

Aantal uren verminderde
arbeidsduur

Toeslag op eindvergoeding (0,3 naar rato)

0 uur t/m 5 uur 75o/o
>5 uur Um 8 uur 45o/o
>8 uur llm 12uur 3oo/o
>12uur Vm 16 uur 15o/o

Meerdan 16 uur Oo/o

c. lndien werknemer in plaats van deze (naar rato) eindvergoeding, op grond van de
Wet Werk en Zekerheid aanspraak wenst te maken op een transitievergoeding,
ziet hij af van alle vergoedingen en faciliteiten zoals genoemd in hoofdstuk 5 van
dit sociaal plan (conform artikel 2.1).

3. lndíen de medewerker geen gebruik wil maken ( maakt) van de mogelijkheid tot
gedeeltelijke herplaatsing in dezelfde of beperkt gewijzigde functie, zal de
eindvergoeding niet hoger zijn dan de eindvergoeding zoals genoemd in artikel 5.2

a. Ook dan kan medewerker gebruik maken van de faciliteiten zoals genoemd in
hoofdstuk 5, lid 4b, 4c en 4d (van dit sociaal plan).

b. lndien na 12 maanden na uitdiensttreding recht bestaat op (naar rato) uitkering
van de eindvergoeding zoals genoemd in hoofdstuk 5, lid 7 b (factor 0,3) zal
deze eindvergoeding worden verhoogd conform de volgende tabel.

Aantal uren verminderde
arbeidsduur

Toeslag op eindvergoeding (0,3 naar rato)

0 uur Vm 5 uur 75o/o
>5 uur Vm 8 uur 45%
>8 uur tlm 12uur 30%
>12uur Vm 16 uur 15%
Meer dan 16 uur 0o/o
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c. lndien werknemer in plaats van deze (naar rato) eindvergoeding, op grond van de
Wet Werk en Zekerheid aanspraak wenst te maken op een transitievergoeding,
ziet hij af van alle vergoedingen en faciliteiten zoals genoemd in hoofdstuk 5 van
dit sociaal plan (conform artikel 2.1).

4. De vertrekfaciliteiten bestaan uit:
a. Een eindvergoeding,
b. Vergoeding juridische ondersteuning bij aangaan vaststellingsovereenkomst,
c. Vergoeding financieel advies.
d. faciliteiten voor een werk-naar-werk traject
Deze onderdelen zijn navolgend separaat uitgewerkt:

Eindverqoeding.
5. Basis voor de (bruto) eindvergoeding ís de Kantonrechtersformule. Zie bijlage 1 voor

uitleg over de Kantonrechtersformule.
6. De eindvergoeding kan nooit meer zijn dan wat de werknemer zou hebben ontvangen tot

de eerste maand volgend op die waarin de pensioengerechtigde teeftijd wordt bereikt.
7. UWOON zal de overeengekomen vergoeding als volgt uitkeren:

a. Factor 1,0 van de Kantonrechtersformule wordt binnen een maand na
beëíndiging van de arbeidsovereenkomst overgemaakt op het bij UWOON
bekende rekeningnummer van werknemer. lndien werknemer de bruto
eindvergoeding op een andere fiscaal toelaatbare wijze wil ontvangen , dan zal
werknemer UWOON daarover binnen 7 dagen na beëindigingdatum informeren.
ln dat geval zal UWOON de beëindigingvergoeding niet eerder kunnen
overmaken dan nadat werknemer aan werkgever heeft doen toekomen alle voor
overmaking relevante gegevens, waaronder (maar niet uitsluitend) een afdoende
verklaring waaruit volgt dat werkgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 11

lid 1 onderdeel g van de Wet op de Loonbelasting 1964 geen loonbelasting en
premies hoeft in te houden. De manier waarop werknemer de vergoeding wenst
te ontvangen mag geen hogere kosten voor UWOON met zich meebrengen.

b. Factor 0,3 van de Kantonrechtersformule wordt overgemaakt aan werknemer,
indien werknemer 12 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst nog
een WW-uitkering ontvangt of voor de verminderde arbeidsduur geen vervangend
inkomen verkrijgiuit dienstbetrekking en/of onderneming2. Werkgever betaalt
binnen een maand nadat werknemer heeft aangetoond of aannemelijk heeft
gemaakt dat hij voldoet aan de voorwaarden voor deze uitkering. lndien
werknemer de bruto vergoeding op een andere fiscaaltoelaatbare wijze wil
ontvangen , dan zal werknemer UWOON daarover uiterlijk binnen 7 dagen na
verzoek om uitkering van de vergoeding informeren. ln dat geval zal UWOON de
vergoeding niet eerder kunnen overmaken dan nadat werknemer aan werkgever
heeft doen toekomen alle voor overmaking relevante gegevens, waaronder (maar
niet uitsluitend) een afdoende verklaring waaruit volgt dat werkgever
overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 onderdeel g van de Wet op de

2 Met'vervangend inkomen' wordt enig inkomen bedoeld. Dit vervangende inkomen hoeft niet gelijkwaardig te zijn

aan het inkomen dat voorheen bij werkgever werd genoten. Ook indien het vervangende inkomen minder is vervalt
het recht op uitkering van de factor 0,3 eindvergoeding.
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Loonbelasting 1964 geen loonbelasting en premies hoeft in te houden. De manier
waarop werknemer de vergoeding wenst te ontvangen mag geen hogere kosten
voor UWOON met zich meebrengen.

8. lndien werkgever en werknemer het dienstverband door een zogenaamde
vaststellingsovereenkomst beëindigen, wordt hiervoor de juridische ondersteuning (cq
juridische beoordeling van de vaststellingsovereenkomst ) door werkgever vergoed tot
een maximum van € 750,- netto inclusief BTW.

9. Deze vergoeding wordt na ontvangst van een gespecificeerde declaratie van werknemer
aan,¡¡erknemer uitbetaald.

10. lndien werknemer juridische ondersteuning heeft ontvangen via een vakbond , partij bij
dit sociaal plan, kan de vergoeding na rechtstreekse gespecificeerde facturatie door
vakbond, rechtstreeks door werkgever aan betreffende vakbond worden vergoed.

Verqoeding financieel advies.
1 1. De kosten voor financieel advies aan werknemer, verband houdende met de aanwending

van de eindvergoeding, worden door werkgever vergoed tot een maximum van €750,-
netto , inclusief BTW.

12. Deze vergoeding wordt na ontvangst door werkgever van een gespecificeerde declaratie
door werkgever aan werknemer uitbetaald.

Verooedino voor werk-naar-werktra iect lo utolacement)
13. Een bedrag van maximaal € 5000,= inclusief BTW, ongeacht de omvang van de

arbeidsduur.
14. Dit bedrag kan alleen gebruikt worden voor:

a. outplacementbegeleiding door een bij branchevereniging OVAL aangesloten
bureau naar keuze van medewerkef en/of;

b. voor opleidingen die werknemer noodzakelijk acht voor het verbeteren van zijn
positie op de arbeidsmarkt en/of;

c. voor (aantoonbaar) benodigde investeringen voor het starten van een bedrijf of
zelfstandig beroep; voor betaling door werkgever is een inschrijving bij de Kamer
Van Koophandel een voonrvaarde.

15. Het bedrag kan tot twaalf maanden na uitdiensttreding gebruikt worden; na deze periode
worden vergoed/doet werkgever geen uitgaven meer in het kader van
outplacementbegeleiding en/of voor opleidingen die nog niet zijn gestart.

16. Voorwaarden hierbijzijn dat :

a. De opleidingen en/of outplacementtraject en/of uitvoering bedrijf, uitoefening
zelfstandig beroep zullen starten binnen één jaar na einde dienstverband;

b. een door werknemer ondertekende offerte voor de beoogde opleiding en inzet
van outplacementbureau binnen een jaar na einde dienstverband door werkgever
is ontvangen en goedgekeurd door werkgever;

c. het beoogde outplacementtraject en/of opleidingen vrij zijn van fiscale heffingen;
d. een factuur rechtstreeks door werkgever aan opleidingsinstantie en/of

outplacementbureau wordt uitbetaald.

t lndien een bureau niet aangesloten is bij OVAL is voorafgaande instemming van werkgever nodig voor de keuze van het
outplacementbureau. lndien de werkgever niet akkoord gaat met de keuze van werknemer motiveert hij deze beslissing.
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17. Een outplacementtraject en/of activiteiten die gericht zijn op het opzetten van een
bedrijf/zelfstandig beroep mogen aanvangen gedurende het dienstverband van
werknemer (zo vroeg mogelijk). Werknemer plant deze activiteiten zoveel mogelijk buiten
overeengekomen werktijden (rooster).

18. lndien de activiteiten niet buiten de overeengekomen werktijden uitgevoerd kunnen
worden (rooster) treden werkgever en werknemer in overleg over de omvang en
tijdstippen van vrijstelling van werkzaamheden. Daarbij geldt dat in ieder geval de
gebruikelijke activiteiten in een outplacementtraject in aanmerking komen voor vrijstelling
van werkzaamheden. Gebruikelijke activiteiten zijn: verwerking, zelfonderzoek,
sollicitatietraining , sollicitatiebegeleiding, banen zoeken, sollicitatiegesprekken.
Werkgever volgt de wensen van werknemer tenzij zwaarwegend bedrijfsbelang zich
daartegen verzet.

19. Reiskosten voor activiteiten verband houdende met activiteiten voor outplacement,
venruerving van inkomen, een andere baan worden vergoed door werkgever, op basis
van 19 cent per kilometer en/of kosten openbaar vervoer, tot maximaal een totaalbedrag
van €500,- per werknemer.

loopbaanontwikkelinqsbudoet)
20. Werknemer kan voor opleidingen die 'ter venuerving van inkomen" of ter "verdieping van

zijn professie" gebruik maken van maximaal de het loopbaanontwikkelingsbudget (zoals
bedoeld omschreven in hoofdstuk 10 van de CAO), dat resteert op datum van einde
dienstverband.

21. Voorwaarden hierbij zijn dat
a. de opleidingen zullen starten binnen een jaar na einde dienstverband ;

b. een door werknemer ondertekende offerte voor de beoogde opleiding binnen half
jaar na einde dienstverband door werkgever is ontvangen;

c. de beoogde opleidingen vrij is van fiscale heffingen;
d. de factuur rechtsreeks door UWOON aan opleidingsinstantie wordt uitbetaald.

22.Het bedoelde resterend loopbaanontwikkelingsbudget zal na eínde dienstverband om
geen enkele andere reden aan medewerker worden uitbetaald.

23. Niet aangewende índividuele aansprakena op resterend loopbaanontwikkelingsbudget
worden een jaar na uitdiensttreding ter beschikking gesteld voor alle werknemers
waarvan het dienstverband wegens de reorganisatie beëindigd is, en die nog geheel of
gedeeltelijk werkloos zijn. Werkgever vult het bedrag voortkomende uit voornoemde niet
aangewende individuele aanspraken aan met in totaal€ 5000,-. Deze gelden kunnen
(uitsluitend) gebruikt worden voor scholing en/of aanvullende activiteiten ter venrerving
van inkomen. Werknemer doet een onderbouwd verzoek bij werkgever tot aanwending
van dit budget. Werkgever beoordeelt het vezoek en wijst budget toe of (gemotiveerd)
af. Werkgever informeert betreffende (ontslagen en nog niet (geheel) aan het werk
zijnde) ex-medewerkers over het budget. lndiening van verzoeken is mogelijk tot max. 4
weken na deze kennisgeving.

Geleqenheid verlof te qenieten oedurende de opzegtermiin.
24. Op verzoek van werknemer zal werkgever in de opzegtermijn werknemer in gelegenheid

stellen verlof op te nemen.

4 
B¡ aanspraken zijn verplichtingen voor de toekomst cq gereserveerde gelden, zoals nog niet betaalde examengelden inbegrepen.
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6. Wijziging Standplaats.

1. Bij een voornemen tot een structurele wijziging van de overeengekomen standplaats
treedt werkgever in overleg met werknemer.

2. Werkgever maakt een voornemen tot structurele wijziging van de overeengekomen
standplaats bij werknemer bekend.

3. Werknemer informeert de werkgever binnen twee weken na de bekendmaking van het
voornemen, over eventuele bezwaren met onderbouwing van het bezwaar.

4. Werkgever en werknemer streven naar een structurele wijziging van de standplaats met
wederzijdse instemm ing.

5. Waar een structurele wijziging van de overeengekomen standplaats voor werknemer
leidt tot een ernstige verstoring van werUprivé balans of andere onoverkomelijke
problemen, trachten werkgever en werknemer een voor beide partijen aanvaardbare
oplossing te vinden.

6. Werkgever zal geen structurele wijziging van de overeengekomen standplaats
werknemer verlangen - noch enige andere actie ondernemen om te komen tot een
structurele wijziging van standplaats- voordat een overleg tussen werkgever en
werknemer over de bewaren en mogelijke oplossingen heeft plaatsgevonden.

7. lndien werkgever en werknemer geen overeenstemming bereiken over een structurele
wijziging van standplaats en werkgever - werknemer gehoord hebbende - vasthoudt aan
zijn voornemen de standplaats van werknemers structureel te wijzigen, behoudt deze
zich het recht voor om binnen de grenzen van de CAO en wet , de overeengekomen
standplaats eenzijdig te wijzigen.

8. Bij een wijziging van de standplaats wordt de "standplaats" vervangen door "het huidige
werkgebied van UWOON (Gemeenten Ermelo, Harderwijk, Elburg); hieraan wordt, ter
wille van de berekening voor vergoedingen voor woon-werkverkeer, per medewerker
toegevoegd uit welke vestiging(en) van UWOON de werkzaamheden gebruikelijk starten

9. Bijwijziging van vestiging waaruit de werkzaamheden starten wordt een langere of
kortere reisduur voor woon-werkverkeer in beginsel niet gecompenseerd. lndien
werknemer voldoende aannemelijk maakt dat de extra reistijd bezwaarlijk is, is
werkgever bereid gedurende zes maanden de extra reistijd geheel of gedeeltelijk in
werktijd plaats te laten vinden.

10. Bij structurele wijziging van vestiging waaruit de werkzaamheden starten wordt de
vergoeding woon-werkverkeer aangepast conform de regelingen van UWOON, zoals die
gelden op het moment van wijziging van werkplek.
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Bijlage I uitleg Kantonrechtersformule

Kantonrechtersformule = A x B x C,

A = Het aantal gewogen dienstjaren
Het aantal dienstjaren wordt afgerond op hele jaren. Een periode van zes maanden en een dag
telt mee als een heeljaar.
. De gewerkte dienstjaren tot het 35ste levensjaar tellen één half keer mee;
. De dienstjaren gewerkt tussen de 35 en 45 jaar oud tellen één keer mee;
. De gewerkte dienstjaren tussen de 45 en 55 jaar oud tellen anderhalf keer mee;
. De gewerkte dienstjaren na het 55ste levensjaar van de werknemer tellen twee keer
mee.

B = Beloning
De beloning bestaat uit bruto maandsalaris + toeslagen (gemiddelde per maand) + vakantiegeld
(gemiddelde per maand) + eventuele 13" maand (gemiddelde per maand)
(Onder toeslagen vallen geen kostenvergoedingen)

C = Correctiefactor
Deze factor regelt de mate waarin betrokken werknemer, dan wel werkgever verantwoordelijk is
voor de situatie die leidt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dan wel aanvraag
ontslagvergunning.
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Bijlage 2. Begeleidingscommissie

lnstel ling Begeleidingscornrnissie
De begeleidingscommissie wordt ingesteld binnen 6 weken na afsluiting van dit sociaal plan.

Taak Begeleidingscommissie
De Begeleidingscommissie heeft de volgende taken:

1. werkgever en werknemer te adviseren met betrekking tot de interpretatie en toepassing
van dit Sociaal Plan;

2. een informerende en signalerende functie rond ondelwerpen zoals benoemd in het
sociaal plan;

3. fungeert als vraagbaak en klankbord voor de werknemers over de toepassing van het
Sociaal Plan.

Samenstellin g Begeleidingscommissie
De Begeleidingscommissie bestaat uit vier leden. Twee leden worden aangewezen door de
werkgever; twee leden worden aangewezen door de ondernemingsraad;

Bevoegdheden Begeleidin gscommissie
De Begeleidingscommissie is bevoegd naar eigen inzicht werknemer, leidinggevenden en
bestuur te horen en te adviseren.

Advies
De Begeleidingscommissie brengt desgevraagd binnen 10 werkdagen aan de aanvrager advies
uit. Zowel de werkgever als de werknemer worden gelijktijdig geÏnformeerd over het advies.

lndien de werkgever afwijkt van het advies van de Begeleidingscommissie motiveert de
werkgever dit schriftelijk. Een afschrift hiervan gaat naar: de begeleidingscommissie, de
werknemer en de ondernemingsraad.
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Bijlage 3 Geschillencommissie
lnstelling Geschillencommissie
De leden van de Geschillencommissie worden benoemd binnen 14 dagen nadat een eerste
verzoek voor de geschillencommissie wordt neergelegd bij de werkgever.

Taak Geschi llencommissie
De Geschillencommissie heeft de volgende taken:

1. bevorderen dat het Sociaal Plan naar letter en geest zo goed mogelijk wordt toegepast;
2. adviseren in die gevallen, waarin het Sociaal Plan niet voorziet;
3. adviseren in die gevallen, waarin tussen werknemer en werkgever geen

overeenstemming bestaat over de juiste toepassing van het Sociaal Plan.

Samenstelling Geschillencommissie
De Geschillencommissie bestaat uit drie leden:

. een lid wordt benoemd door de werkgever;

. een lid wordt benoemd op voordracht van de gezamenlijke werknemersorganisaties;
¡ de twee eerder genoemde leden zullen in onderling overleg een derde, onafhankelijk lid

benoemen, die tevens de functie van voorzitter vervult.
Het secretariaat voor de geschillencommissie wordt verzorgd door werkgever.
Geen van de Geschillencommissieleden mag op enigerleiwijze aan de organisatie verbonden
zijn of zijn geweest als werknemer of binnen de onderneming statutaire bevoegdheden hebben
(gehad)'.

Bevoegdheden Geschi llencommissie
De Geschillencommissie adviseert gevraagd/ongevraagd de werknemer en werkgever over
onderwerpen die begrepen zijn onder de in artikel "Taak Geschillencommissie" weergegeven
taken.
De Geschillencommissie is bevoegd naar eigen inzicht werknemer, leidinggevenden en bestuur
te horen, door middel van hoor en wederhoor in maximaal twee ronden.
De Geschillencommíssie kan zich laten bijstaan door interne en externe deskundigen. De kosten
van deze deskundigen komen, binnen de door het bestuur aangegeven grenzen, voor rekening
van de werkgever.
De Geschillencommissie is niet bevoegd te adviseren, indien een verschilvan mening
betrekking heeft op of voortvloeit uit een of meerdere bepalingen van de CAO.

Advies Gesch il lencommissie
De Geschillencommissie brengt binnen tien werkdagen een schriftelijk advies uit na ontvangst
van een aanvraag of klacht. lndien werkgever en/of werknemer gehoord worden, dan brengt de
Geschillencommissie een schriftelijk advies uit binnen tien werkdagen na dit overleg. Zowel de
werkgever als de werknemer worden gelijktijdig door de'Geschillencommissie geïnformeerd over
het advies.
De werkgever beslist niet eerder op de gemaakte bezwaren dan nadat de Geschillencommissie
schriftelijk en gemotiveerd advies heeft uitgebracht.
lndien de werkgever afwijkt van het advies van de Geschillencommissie motiveert de werkgever
dit schriftelijk.
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Gehcimhoudingsplicht Geschil lencommissie
De leden van de Geschillencommissie en het secretariaat zijn verplicht tot geheimhouding van
alle particuliere en zakelijke gegevens waarvan zij bij het uitoefenen van hun taak kennis-
nemen en waarvan zij kunnen vermoeden dat bekendmaking schade kan berokkenen aan de
werknemer(s) en/of aan de werkgever.

lnformatieplicht aan Geschillencommissie
Alle betrokkenen binnen de organisatie zullen desgevraagd de Geschillencommissie die
informatie verstrekken, die de commissie voor de uitoefening van haartaak nodig heeft.

Niet ontvankelijk geschil.
De werknemer die zich tot de Geschillencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar/geschil
niet ontvankelijk verklaard, indien het geschil vóór de aanmelding bij de bezwarencommissie bij
de rechter aanhangig is gemaakt.

lndien tijdens de behandeling van het geschil door de werkgever en/of de werknemer het geschil
aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de Geschillencommissie af van verdere
behandeling
Van een gang naar de rechter gaat geen opschortende werking uit.

Vacatievergoeding Geschillencommissie
De leden van de Geschillencommissie krijgen voor hun werkzaamheden een redelijke
vergoeding van de werkgever.
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Bijlage 4 Toelichting op het afspiegelingsbeginsel, uitwisselbare
functies en omgekeerde afspiegeling.
Het anciënniteitbeginsel (de werknemer met het kortste dienstveiband komt als eerste voor
ontslag in aanmerking) is alweer enige jaren geleden vervangen door het afspiegelingsbeginsel.
Dit staat in artikel 4:2lid 1 Ontslagbesluit.

Met de verplichte toepassing van het afspiegelingsbeginsel wordt voorkomen dat steeds de
laatst binnengekomen werknemers als eerste voor ontslag in aanmerking komen. Dat komt een
gezonde leeftijdsopbouw binnen ondernemingen ten goede.

Afspiegelingsbeginsel.
Het afspiegelingsbeginsel houdt kort gezegd in dat een indeling naar leeftijdsgroepen wordt
gemaakt en dat vervolgens binnen die leeftijdsgroepen de ontslagvolgorde wordt bepaald.
lndeling vindt plaats per categorie uitwisselbare functies.
Uitwisselbare functies zijn groepen van functies die naar aard, inhoud, omstandigheden,
functieniveau en beloning wederkerig, vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn.

Het personeel van de categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te
weten:
1 . van 15 tot 25 jaar;
2. van 25 tot 35 jaar;
3. van 35 tot 45 jaar;
4. van 45 tot 55 jaar;
5. van 55 jaar en ouder.

De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen moet zo plaatsvinden dat de
leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping
verhoudingsgewijs zo veel mogelijk gelijk blijft.
Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als
eerste voor ontslag voorgedragen.
Het komt dus in feite neer op toepassing van het vroegere anciënniteitbeginsel (fast in first out)
per I eeftijd scategorie.

Afspiegelen is in de praktijk alleen mogelijk b'rj boventalligheid van meerdere werknemers (die
een gelijke of uitwisselbare functie bekleden). Bij slechts één medewerker kan het
afspiegelingbeginsel niet worden toegepast omdat gerekend wordt in aantal mensen, en niet in
aantalfte (fulltime equivalenten). ln dat geval wordt alleen de anciënniteit bepalend.

Omgekeerde afspiegeling.
Bij het herplaatsen van werknemers wordt in bepaalde situaties uitgegaan van "omgekeerde
afspiegeling". De betreffende situaties zijn beschreven in dit sociaal plan.
Omgekeerde afspiegeling houdt in dat diegene met het langste díenstverband het eerst in
aanmerking komt voor herplaatsing; waarbij het eerst wordt gekeken naar de leeftijdscategorie
waarin de meeste boventalligen waren.
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Peildatum voor afspiegeling
Een reorganisatie is een dynamisch proces, waarbij het personeelsbestand voortdurend wijzigt.
Om het afspiegelingsbeginselte kunnen toepassen, is het hanteren van een objectiveerbare
peildatum noodzakelijk. Op de peildatum wordt als het ware een foto gemaakt van het
personeelsbestand van de bedrijfsvestiging. Het personeelsbestand op de peildatum vormt de
basis voor de berekening van de krimp en de vaststelling van de ontslagvolgorde.
Voor UWV is de peldatum de datum waarop de ontslagaanvragen worden ingediend, tenzij een
eerdere objectiveerbare datum is aan te wijzen die in redelijkheid door de werkgever als
peildatum mag worden gehanteerd.
Aan grote reorganisaties gaat dikwijls een behoorlíjke voorbereidingstijd vooraf (werknemers en
vakorganisaties worden ingelicht, de ondernemingsraad wordt om advies gevraagd, er wordt
een melding collectief ontslag gedaan et cetera). Al deze stappen hebben dikwijls tot gevolg dat
er reeds vele mutaties in het personeelsbestand plaatsvinden vóórdat er überhaupt een
ontslagaanvraag wordt ingediend. Het personeelsbestand is derhalve, zeker op deze
momenten, een dynamisch geheel. Als de werkgever tot aan de dag van indiening van de
ontslagaanvraag rekening moet houden met deze mutaties, verandert dikwijls ook per dag wie
voor ontslag moet(en) worden voorgedragen. Dit veroozaakt onrust onder het personeel en leidt
er toe dat de werkgever voortdurend zijn lijst met voor ontslag voor te dragen werknemers moet
aanpassen, met als gevolg dat de werkgever geen gericht herplaatsingsbeleid kan voeren.
Om die redenen mag de werkgever redelijkerwijze de peildatum stellen op een objectiveerbaar
moment, gelegen vóór de datum waarop de ontslagaanvragen worden ingediend.
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