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Sociaal Plan 

Partijen: 

Woningstichting SWZ, gevestigd te Zwolle, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw 
M.C.M. Boeijen, hierna te noemen werkgever; 

en 

FNV Bouw gevestigd te Groningen, vertegenwoordigd door haar regiobestuurder, mevrouw 
S.R.R.M. de Vriend en CNV Vakmensen gevestigd te Utrecht vertegenwoordigd door haar 
bestuurder de heer W. Timmer, hierna te noemen de vakbonden; 

overwegende: 

dat werkgever voorziet dat er zich in verband met in dit Sociaal Plan nader omschreven 
ontwikkelingen voordoen zoals omschreven in de adviesaanvraag d.d. 7 januari 2016. 

dat werkgever een Sociaal Plan heeft opgesteld om haar verantwoordelijkheid voor de 
werkgelegenheid van werknemers tot uitdrukking te brengen; 

dat dit Sociaal Plan beoogt de sociale en financiële gevolgen te regelen die voortvloeien uit de 
genoemde ontwikkelingen; 

dat dit Sociaal Plan dient als aanvulling op bestaande wet- en regelgeving en de secundaire 
arbeidsvoorwaarden van werkgever. Dit Sociaal Plan dient tevens als aanvulling op de CAO 
Woondiensten voor zover in dit Sociaal Plan daarvan wordt afgeweken; 

dat werkgever omtrent dit Sociaal Plan met de vakbonden, conform artikel 2.14 van de CAO 
Woondiensten, overleg heeft gevoerd; 

zijn overeengekomen: 



1. Definities 

In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: 

a. Afspiegelingsbeginsel: beginsel gedefinieerd in artikel 11 van de ontslagregeling dat inhoudt 
dat voor zover het bij te vervallen arbeidsplaatsen om uitwisselbare functies gaat, per 
leeftijdsgroep binnen een categorie uitwisselbare functies de werknemers met het kortste 
dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking komen voor zover dit overeenkomt met 
de onderlinge verhouding van het aantal werknemers in elk van de leeftijdsgroepen binnen 
de betreffende categorie van uitwisselbare functies. Het afspiegelingsbeginsel wordt 
toegepast indien er voor een functie drie of meer werknemers zijn; 

b. Beëindigingsvergoeding: een uitkering van werkgever aan de werknemer als gevolg van het 
beëindigen van het dienstverband; 

c. Bezwarencommissie: een uit drie personen bestaande commissie belast met het geven van 
adviezen en het doen van uitspraken omtrent de uitleg en toepassing van het Sociaal Plan; 

d. Boventalligheid: werknemers zijn boventallig als definitief is vastgesteld en schriftelijk is 
meegedeeld dat hun functie vervalt; 

e. Bruto maandsalaris: het tussen werkgever en werknemer conform de CAO overeengekomen 
bruto maandsalaris, inclusief vakantietoeslag en persoonlijke toeslagen; 

f. CAO: de CAO woondiensten; 
g. Dienstjaren: het aantal jaren dat de werknemer aaneensluitend in dienst is geweest bij SWZ 

en haar rechtsvoorgangers of is ingeleend als uitzendkracht; 
h. Formatieplaatsenplan: een Plan met daarin opgenomen hoe de organisatie eruit gaat zien, 

welke functies er komen en het aantal formatieplaatsen per functie. De functies in dit Plan 
zijn beschreven, gewogen en gewaardeerd en het is duidelijk welke functies al dan niet 
gewijzigd zijn, welke functies komen te vervallen en welke nieuwe functies er zijn; 

i. Functieschaal: de salarisschaal waarin een functie is ingedeeld conform de systematiek van 
het Handboek functie-indeling Woondiensten; 

j . Functie: het geheel van werkzaamheden dat werknemer volgens zijn functiebeschrijving 
verricht; 

k. Ongewijzigde of beperkt gewijzigde functie: een functie die niet of slechts beperkt gewijzigd 
is ten opzichte van de beschrijving voor de reorganisatie. De benodigde kennis en 
vaardigheden zijn (vrijwel) gelijk aan de oude functie; 

I. Passende functie: een functie waarvan de werkzaamheden op basis van persoonlijkheid, 
opleiding, werk- en denkniveau, competenties, alsmede ervaring, redelijkerwijs aan de 
werknemer kunnen worden opgedragen. Het gaat hierbij om functies op gelijk niveau, of één 
salarisschaal lager of hoger. 
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m. Uitwisselbare functies: functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en 
competenties over en weer vergelijkbaar zijn en naar niveau en beloning over en weer 
gelijkwaardig zijn; 

n. Vaststellingsovereenkomst: een schriftelijke overeenkomst over de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, met daarin vastgelegd de afspraken 
tussen werkgever en werknemer; 

O. Werkgever: Woningstichting SWZ; 
p. Werknemer: de persoon met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij SWZ. 

2. Inleiding en overweging 

In het herijkte Ondernemingsplan 2014-2017 maakt SWZ de keuze om in de toekomst nog 
slimmer en klantgerichter te werker. SWZ heeft een grote verantwoordelijkheid naar haar 
huurders om zo efficiënt mogelijk te werken. Hierbij streven we ernaar onze huren zo laag 
mogelijk te houden. Daarnaast staan onze huurinkomsten onder druk door de implementatie en 
onze invulling van het passend toewijzen. Vanuit het ondernemingsplan ligt er de opdracht om In 
2016 en 201 7 twee keer 5% op de bedrijfslasten, en dan met name op de personeelslasten, te 
bezuinigen. Dat heeft ertoe geleid dat de organisatie opnieuw is vormgegeven. Dit heeft 
personele gevolgen en leidt tot besparing. Deze personele gevolgen worden in de adviesaanvraag 
d.d. 7 januari 2016 nader omschreven. 

Met dit Sociaal Plan brengen partijen hun verantwoordelijkheid voor de werkgelegenheid van de 
werknemers tot uitdrukking. Daarbij zij opgemerkt dat werknemers ook een eigen 
verantwoordelijkheid en bijbehorende verplichtingen hebben als het om hun werkgelegenheid 
gaat. 

3. Uitgangspunten 

Woningstichting SWZ zal gedwongen ontslagen als gevolg van reorganisatie waar mogelijk 
voorkomen. Indien gedwongen ontslagen aan de orde zijn komt aan werknemers met een 
arbeidsovereenkomst een grotere rechtsbescherming toe dan aan werknemers die via uitzending, 
detachering of anderszins voor SWZ werkzaam zijn. SWZ neemt bij ontslag als uitgangspunt dat 
eerst de overeenkomsten met uitzendkrachten, gedetacheerden en anderszins ingeleende 
werknemers worden beëindigd of wordt afscheid genomen van werknemers die de 
pensioengerechtige leeftijd bereiken. Voor zover hiermee de totale noodzakelijke krimp in de 
betreffende functiecategorie niet wordt bereikt, beëindigt SWZ eerst de tijdelijke dienstverbanden 
die aflopen. Pas daarna komen eventueel andere werknemers voor ontslag in aanmerking. 

Er wordt onderzocht of de werknemer die wordt getroffen door ontslag, kan worden herplaatst in 
een passende functie, waarbij, indien mogelijk, rekening wordt gehouden met reële wensen en 
persoonlijke omstandigheden van de werknemer. 

Bij ontslag wordt steeds in goed overleg met de werknemer gezocht naar de voor hem onder 
omstandigheden en binnen de kaders van dit Sociaal Plan zo gunstig mogelijke situatie met 
betrekking tot bi j - , her- of omscholing en schadeloosstelling. 



4. Werkingssfeer 

Dit Sociaal Plan geldt voor alle werknemers die op 1 januari 2016 een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd hebben met SWZ, zijn aangewezen als boventallig en/of waarvoor ten gevolge 
van de reorganisatie nadelige gevolgen ontstaan. Dit betekent dat het Sociaal Plan in ieder geval 
niet van toepassing is op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens in de persoon van 
de werknemer gelegen omstandigheden. 

5. Looptijd 

Dit Sociaal Plan geldt vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2018. Uiterlijk drie maanden voor het 
einde van de looptijd nodigt werkgever partijen uit voor een evaluatie. Partijen bespreken in dat 
overleg de eventuele noodzaak van het verlengen van het Sociaal Plan. Bij eventuele verlenging 
kunnen wijzigingen in het Sociaal Plan overeengekomen worden. 

6. Hardlieidsclausule 

De bepalingen van dit Sociaal Plan hebben een minimum karakter. Indien het Sociaal Plan in de 
toepassing van één of meer bepalingen tot een kennelijk onredelijke situatie voor een individuele 
werknemer leidt, kan werkgever in een voor die werknemer gunstige zin van die bepaling(en) 
afwijken. Wanneer het Sociaal Plan niet in een specifieke situatie van een individuele werknemer 
voorziet, kan werkgever een passende oplossing treffen in de lijn en geest van dit Sociaal Plan. 
Andere werknemers kunnen hier geen rechten aan ontlenen. 
Werkgever doet melding van de toepassing van deze bepaling aan de ondernemingsraad. 

7. Informatieplicht werknemer 

Een werknemer die een beroep doet op dit Sociaal Plan is verplicht om aan werkgever alle 
relevante informatie naar waarheid te verstrekken. Indien werknemer onjuiste en/of onvolledige 
informatie verstrekt dan wel misbruik maakt van de geboden regeling kan dit uitsluiting van het 
Sociaal Plan meebrengen. 

8. Rollen en verantwoordelijkheden 

Er zijn twee rollen te onderscheiden: 
• Werkgever: behartigt het continuïteitsstreven van de organisatie en geeft invulling aan het 

begrip "goed werkgeverschap" t.a.v. de werknemers binnen haar organisatie. 
• Vakbonden: behartigen de belangen van de werknemers, en in het bijzonder voor hun 

leden, met betrekking tot werkgelegenheid, (rechts-)positie van de werknemers, 
beloning, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. 



9. Proces van plaatsing 

Maatregelen die leiden tot een bezuiniging op de bedrijfskosten c.q. een efficiëntere inrichting 
van de organisatie kunnen verschillende gevolgen hebben voor de functies van de werknemers. 
Dit blijkt uit het formatieplaatsenplan dat is opgesteld. Het formatieplaatsenplan is opgesteld 
door of namens de directie van SWZ. Conform de Wet op de Ondernemingsraden is advies van de 
Ondernemingsraad gevraagd. 

a. Gevolgen voor de werknemers 

Voor de werknemers kunnen de gevolgen zijn: 
• een functie is ongewijzigd. Werknemers van wie de functie niet of slechts in zeer geringe 

mate wijzigt (ongewijzigde of beperkt gewijzigde functie) en waarvan de formatieomvang 
ongewijzigd is worden één op één geplaatst in de nieuwe organisatie, het uitgangspunt is 
mens volgt werk; 

• een functie is ongewijzigd, maar uit het formatieplaatsenplan blijkt dat er meer fte's zijn 
dan er in de beschikbare formatieplaatsen kunnen worden geplaatst. In dat geval gelden 
de regels zoals beschreven in dit Sociaal Plan; 

• een functie is sterk gewijzigd of vervalt. Voor werknemers van wie de functie in 
belangrijke mate wijzigt of vervalt, gelden de regels zoals beschreven in dit Sociaal Plan. 

b. Het plaatsinqsproces: 

Op basis van het formatieplaatsenplan wordt een plaatsingsvoorstel gemaakt door directie en 
MT-leden geadviseerd door de adviseur P&O op basis van: 

• Het uitgangspunt is mens volgt werk. Als sprake is van ongewijzigde functies waarvan de 
formatie afneemt wordt de ontslagvolgorde bepaald door het afspiegelingsbeginsel; 

• De werknemer, die niet is geplaatst op een ongewijzigde functie of van wie de functie is 
komen te vervallen, en die naar het oordeel van SWZ voldoet aan de functie-eisen van een 
functie die voor hem passend is, krijgt de passende functie aangeboden. Bij meerdere 
geschikte kandidaten volgt een aanbod in een volgorde die recht doet aan het 
afspiegelingsbeginsel (omgekeerde afspiegeling). 

• De werknemer die niet volledig geschikt is voor de passende functie maar op basis van de 
inschatting door SWZ de functie zo nodig met scholing binnen 6 maanden kan uitvoeren 
wordt een scholings- en/of ontwikkeltraject aangeboden. Indien na een inwerkperiode 
naar het oordeel van SWZ blijkt dat de werknemer buiten zijn schuld (nog) niet in staat is 
de functie volledig en zelfstandig uit te oefenen, kan de inwerkperiode worden verlengd 
of wordt er, indien mogelijk, een andere vacante functie aangeboden. Indien er geen 
passende functie vacant is en de inwerkperiode niet wordt verlengd volgt er alsnog 
ontslag. De werknemer heeft dan alsnog aanspraak op de regelingen zoals in dit Sociaal 
Plan zijn opgenomen. 

• De werknemer die niet is geplaatst wordt boventallig verklaard. 

c. Financiële gevolgen bii plaatsing OP een passende functie 

• Bij plaatsing in een maximaal één schaal lager ingeschaalde functie ondervindt een 
werknemer hiervan geen financieel nadeel voor wat betreft zijn bruto maandsalaris. Dit 
brengt met zich mee dat het huidige salaris wordt gegarandeerd door middel van een 
persoonlijke toeslag ter hoogte van het verschil tussen zijn huidige salaris en het maximum 



van de schaal van de functie waarin hij wordt geplaatst; op dat maximum zijn geen 
periodieken meer mogelijk. De werknemer ontvangt zodoende een (persoonlijk) maandsalaris 
dat gelijk is aan het maandsalaris voor herplaatsing. Het (persoonlijke) maandsalaris wordt 
wel verhoogd met de CAO verhogingen. Bij benoeming in een functie op een lager niveau 
spannen werkgever en werknemer zich in om het hogere functieniveau weer te bereiken; 

• Bij plaatsing in een hoger ingeschaalde functie blijft het bruto salaris bij benoeming 
onveranderd en heeft werknemer de mogelijkheid om door te groeien naar het eindloon van 
de nieuwe salarisschaal. In het geval het bruto salaris in de oude schaal onder het 
aanvangsniveau in de nieuwe schaal ligt, wordt het bruto salaris aangepast naar het 
startniveau van de nieuwe schaal; 

• Acceptatie van een aangeboden functie kan alleen maar integraal plaatsvinden, dus inclusief 
de bij die functie behorende arbeidsvoorwaarden. Door acceptatie van de aangeboden functie 
komen op de ingangsdatum van die functie de functiegebonden vergoedingen en toeslagen 
te vervallen en worden de voor de nieuwe functie de geldende functiegebonden vergoedingen 
en toeslagen toegepast; 

d. Bezwaar tegen passende functie 

• Als de werknemer van mening is dat een aangeboden functie niet passend is treedt hij 
hierover in overleg met werkgever. De uitkomst van dit overleg wordt schriftelijk vastgelegd. 
Indien dit overleg niet tot een bevredigend resultaat leidt kan hij binnen 14 dagen schriftelijk 
bezwaar aantekenen bij de bezwarencommissie. Indien de bezwarencommissie oordeelt dat 
de werknemer terecht van mening is dat de aangeboden functie niet passend is valt de 
werknemer terug op de rechten die hij had voor het moment van aanbod van de aangeboden 
functie. Als de bezwarencommissie vaststelt dat de werknemer ten onrechte heeft gesteld dat 
de aangeboden functie niet passend is, dan kan werknemer de functie alsnog aanvaarden. 
Indien de werknemer de functie alsnog weigert wordt voor hem een ontslagvergunning 
aangevraagd en vervallen de aanspraken op de faciliteiten uit dit Sociaal Plan. 

• Indien een werknemer een aangeboden, passende functie weigert zonder bezwaar te hebben 
aangetekend bij de bezwarencommissie, wordt voor hem een ontslagvergunning aangevraagd 
en vervallen de aanspraken op de faciliteiten uit dit Sociaal Plan. 

e. Vertrouwenspersoon 

Indien de werknemer gedurende het proces van plaatsing behoefte heeft om met de externe 
vertrouwenspersoon te spreken over de voor hem ontstane situatie, kan deze een rol spelen in de 
eerste opvang en begeleiding en wegwijzer zijn. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. 



10. Boventalligheid 

Indien werknemer niet is geplaatst is hij boventallig. Binnen twee weken na de verklaring van 
boventalligheid wordt een ontwikkelplan opgesteld dat erop gericht is voor de boventallig 
verklaarde werknemer een passende functie te vinden. Daarbij wordt primair gezocht naar een 
passende functie binnen SWZ. Ook extern wordt gezocht naar passend werk. 

Werkgever en werknemer hebben, binnen de in artikel 13a gestelde maximale termijn van 6 of 9 
maanden, elk de plicht om de periode van boventalligheid zo kort mogelijk te laten duren; 
vermindering van boventalligheid is derhalve een gezamenlijke opdracht van werkgever en 
werknemer. 

11. Interne herplaatsing bij ontstane vacatures 

• Als een vacature ontstaat binnen SWZ wordt deze op een eenduidige manier aan alle 
werknemers bekend gemaakt; 

• De interne sollicitatieprocedure van SWZ is van toepassing. Als er vacatures ontstaan wordt in 
eerste instantie intern gezocht naar kandidaten die boventallig zijn en voor wie de functie 
passend is. Hierna worden interne kandidaten in de gelegenheid gesteld te solliciteren. Pas als 
blijkt dat er intern geen geschikte kandidaten zijn komen externe kandidaten in aanmerking te 
solliciteren; 

• Indien er kandidaten zijn voor wie de functie passend is gelden de regels zoals beschreven In 
hoofdstuk 9b, 9c en 9d. 

12. Faciliteiten voor werk naar werk 

a. Werkgever zal zich inspannen om werknemers van werk naar werk te begeleiden; 

b. Aan boventallige werknemer wordt een outplacementtraject aangeboden. Werknemer kan 
kiezen uit enkele door de werkgever geselecteerde bureaus, maar mag ook kiezen voor een 
ander gecertificeerd outplacementbureau. De kosten van een dergelijk bureau zijn voor zover 
overeengekomen in de met het outplacementbureau gesloten opdrachtovereenkomst voor 
rekening van de werkgever tot een maximum van € 4.500,-, eventueel te vermeerderen met 
BTW; 

c. Gedurende het outplacementtraject wordt de werknemer voor activiteiten in het kader van 
outplacement vrijgesteld van werk, tenminste voor de tijd die hij aan het outplacementtraject 
moet besteden. De omvang van de vrijstelling bedraagt maximaal de helft van de 
contracturen en wordt in overleg met de leidinggevende vastgesteld; 

d. Gedurende het outplacementtraject blijft het salaris van de werknemer ongewijzigd; 

e. Als voor het vinden van passend werk buiten de organisatie van werkgever om-, her- of 
bijscholing noodzakelijk blijkt, kan de werknemer zijn loopbaanontwikkelingsbudget hiervoor 
gebruiken. Werkgever vult dit budget aan tot een maximum van € 5.000,-, eventueel te 
vermeerderen met BTW. 



f. Een boventallige werknemer kan in aanmerking komen voor een startpremie om een eigen 
bedrijf te beginnen, hetgeen door werkgever wordt beslist na toetsing van de door werknemer 
te overhandigen documenten op volledigheid en consistentie. Om voor deze regeling in 
aanmerking te kunnen komen moet de kandidaat een ondernemingsplan kunnen overhandigen, 
dat voldoet aan de checklist zoals die door de kamer van Koophandel is gepubliceerd, samen 
met een recent bewijs van inschrijving bij de KvK. De hoogte van de premie is de 
ontslagvergoeding zoals genoemd in artikel 13b, aangevuld met 5.000,- bruto startpremie. 
Door aanspraak te maken op de startpremie vervallen de aanspraken op het budget voor 
outplacement en opleidingen. Een eventueel reeds gebruikt budget voor outplacement en 
opleidingen wordt in mindering gebracht op de startpremie. 

13. Beëindiging arbeidsovereenkomst 

a. Als een werknemer boventallig is verklaard biedt SWZ de werknemer een 
beëindigingsovereenkomst aan, die uiterlijk 14 dagen na de datum waarop deze is 
aangeboden door de werknemer kan worden geaccepteerd. Het Sociaal Plan maakt integraal 
onderdeel uit van de overeenkomst. In deze beëindigingsovereenkomst wordt afgesproken 
dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden zal eindigen op een termijn van 6 of 
9 maanden (inclusief de opzegtermijn) na de boventalligheidsverklaring. Als de werknemer 
geen beëindigingsovereenkomst sluit met SWZ of de aangeboden overeenkomst niet tijdig 
accepteert, dient SWZ bij het UWV een aanvraag in om de arbeidsovereenkomst te mogen 
opzeggen. 

b. De boventallige werknemer heeft, naast de overige vergoedingen uit dit Sociaal Plan, 
aanspraak op een beëindigingsvergoeding met toepassing van correctiefactor 1. Deze 
beëindigingsvergoeding is gebaseerd op de kantonrechtersformule AxBxC 

• A staat voor anciënniteit, waarbij de dienstjaren tot 35 jarige leeftijd tellen maal 0,5, 
tussen 35 en 45 jaar tellen maal 1, en tussen 45 en 55 jaar tellen voor 1,5. De jaren 
na 55 jarige leeftijd tellen maal 2. Het betreft hier een rekenkundige afronding; 

• B staat voor beloning, zijnde het bruto maandsalaris; 

• C staat voor correctiefactor, die bedraagt 1. 

c. Indien werknemer kiest voor een beëindigingstermijn (inclusief de opzegtermijn) van 6 
maanden heeft werknemer aanvullend recht op factor C=0,3 indien werknemer 12 maanden 
na beëindiging van de arbeidsovereenkomst nog een volledige WW-uitkering ontvangt of voor 
de verminderde arbeidsduur geen vervangend inkomen verkrijgt uit dienstbetrekking en/of 
onderneming. Werkgever betaalt binnen een maand nadat werknemer heeft aangetoond of 
aannemelijk heeft gemaakt dat hij voldoet aan de voorwaarden voor deze uitkering. Indien 
werknemer geen volledige WW uitkering ontvangt wordt de beëindigingsvergoeding naar rato 
uitgekeerd. Maatstaf hierbij is de verhouding tussen de volledige WW uitkering waarop 
werknemer recht zou hebben 12 maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en 
de WW uitkering die werknemer 12 maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
ontvangt; 
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d. De aanspraak van de werknemer op de beëindigingsvergoeding zoals vermeld in artikel 13b 
(van dit Sociaal Plan) vervalt indien de boventallige werknemer op grond van artikel 7:673 BW 
aanspraak maakt op een transitievergoeding. In dat geval dient de boventallige werknemer 
afstand te doen van de aanspraak op vergoeding zoals bedoeld in artikel 1 3b in dit Sociaal 
Plan. 

e. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst krachtens dit Sociaal Plan, ongeacht de wijze 
waarop, ontvangt werknemer van werkgever een in positieve bewoordingen opgesteld 
getuigschrift; 

f. De werkgever kan besluiten om de werknemer vrij te stellen van de verplichting om 
werkzaamheden te verrichten. Gedurende de periode van vrijstelling van werkzaamheden 
behoudt de werknemer recht op doorbetaling van het bruto maandsalaris en het gebruik van 
de in het kader van de functie uitoefening gestelde gebruiksmiddelen zoals mobiele telefoon. 
De werknemer wordt geacht de roostervrije dagen en vakantiedagen die in de periode van 
vrijstelling van werk worden opgebouwd, te hebben opgenomen. Uitsluitend het aantal niet 
opgenomen vakantiedagen op het moment van ingang van vrijstelling van werk blijven staan 
en worden bij het einde van het dienstverband uitbetaald, voor zover zij niet zijn genoten; 

g. In het geval de werknemer niet is verzekerd voor rechtsbijstand vergoedt SWZ aan 
werknemers aan wie een beëindigingsovereenkomst wordt aangeboden tegen overlegging van 
een op naam van werknemer gestelde factuur een maximum bedrag van € 750,- te 
vermeerderen met BTW voor de te maken kosten voor juridisch en/of financieel advies. Dit 
geldt eveneens indien werknemer juridisch advies inwint bij de vakbond, waarbij in dat geval 
de factuur niet op naam is gesteld en vanuit werkgever rechtstreeks aan de vakbond wordt 
voldaan; 

14. Plaats makers regeling 

De werknemer die niet boventallig is kan vrijwillig aangeven dat hij de arbeidsovereenkomst 
geheel wil beëindigen dan wel voor een deel van zijn arbeidstijd, met gebruikmaking van de in dit 
Sociaal Plan opgenomen faciliteiten waarmee alle regelingen worden toegepast in verhouding met 
de in te leveren arbeidstijd. Indien een werknemer dit aanbiedt, gelden de volgende voorwaarden: 

• de functie van de plaatsmakende werknemer is uitwisselbaar met de functie van een 
boventallige werknemer; 

• de boventallig verklaarde werknemer wenst geen gebruik te maken van de 
vertrekregeling; 

• de in te leveren arbeidsduur van de plaatsmakende werknemer is vergelijkbaar met de 
arbeidsduur van de vertrekkende werknemer; 

• er bestaan geen nadelige effecten voor SWZ; 
• SWZ is nimmer verplicht het voorstel van de plaatsmakende werknemer te aanvaarden. 

De werknemer kan het verzoek om gebruik te maken van de plaatsmakersregeling schriftelijk 
indienen bij de directeur-bestuurder. Dit dient te gebeuren uiterlijk binnen twee weken nadat 
verklaring van boventalligheid heeft plaatsgevonden, maar kan ook zoveel eerder als mogelijk. 
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15. Bezwaarprocedure 

Werkgever en vakbonden beogen duidelijke en duurzame afspraken te hebben gemaakt in het 
belang van werknemers binnen de organisatie. Onverhoopt kan het toch gebeuren dat er verschil 
van inzicht ontstaat over de uitleg van de regelingen of over niet juiste of het geheel niet 
toepassen van deze overeenkomst. Deze kwesties kunnen worden voorgelegd aan de 
bezwarencommissie. 

Aldus overeengekomen en ondertekend op S.l.-r.-i. te Zwolle 

Woningstichting SWZ 
M.C.M. Boeijen 

FNV Bouw 
S.R.R.M. de Vriend 
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Bijlage: Reglement bezwarencommissie 

Als een werknemer van mening is dat dit Sociaal Plan op onjuiste wijze dan wel niet naar 
redelijkheid en billijkheid op hem wordt toegepast, treedt werknemer hierover in overleg met 
werkgever. De uitkomst van dit overleg wordt schriftelijk vastgelegd. Als dit overleg met 
werkgever niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de werknemer ook schriftelijk bezwaar 
indienen bij de bezwarencommissie. Dit bezwaar moet worden ingediend binnen twee weken 
nadat de werknemer de schriftelijke vastlegging van het overleg met werkgever heeft ontvangen. 
Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking ten aanzien van de uitvoering 
van de bestreden beslissing, tenzij door de uitvoering van de beslissing naar het oordeel van de 
werkgever een onomkeerbare situatie ontstaat. 

Besluiten om functieplaatsen te laten vervallen, functies te wijzigen of om het dienstverband te 
beëindigen worden niet aan de commissie voorgelegd. 

Samenstelling: 
De bezwarencommissie bestaat uit drie leden. Een lid wordt benoemd op voordracht van de 
werkgever en een lid op voordracht van de vakbonden. De voorzitter wordt benoemd op 
gezamenlijke voordracht van deze twee leden. 

Werkgever wijst een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan. Deze zijn geen lid van de 
bezwarencommissie. 

Taken en bevoegdheden bezwarencommissie 
De commissie heeft tot taak te adviseren bij geschillen tussen werkgever en werknemer(s) dan 
wel werkgever en vakbond(en) over uitleg en/of toepassing van het Sociaal Plan, op verzoek van 
één of meerdere partijen. 

De bezwarencommissie is bevoegd te adviseren over alle geschillen tussen partijen binnen de 
werkingssfeer van dit Sociaal Plan. De bezwarencommissie is niet bevoegd te adviseren indien het 
geschil betrekking heeft op bepalingen die (rechtstreeks) voortvloeien uit de CAO Woondiensten. 

Werkwiize bezwarencommissie 
De bezwarencommissie neemt kennis van alle relevante schriftelijke informatie welke over het 
geschil beschikbaar is en welke, naar de mening van de bezwarencommissie noodzakelijk en 
desgevraagd door betrokken partijen aan de bezwarencommissie onverwijld en zonder 
voorbehoud ter kennis zal worden gesteld. 

De bezwarencommissie adviseert niet eerder dan nadat zij kennis heeft genomen van alle 
relevante schriftelijke informatie en beide partijen heeft gehoord en in de gelegenheid heeft 
gesteld haar standpunt mondeling toe te lichten. 

Wel streeft de bezwarencommissie ernaar haar advies binnen 6 weken na de 
ontvangstbevestiging van het bezwaar uit te brengen. 

De commissieleden zijn verplicht tot geheimhouding van alle persoonlijke en zakelijke gegevens, 
die hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen. 



De bezwarencommissie kan zich laten bijstaan door interne of externe deskundigen. Alle aan de 
bezwarencommissie verbonden kosten komen naar redelijkheid en billijkheid voor rekening van 
de werkgever. 

Advies 
Het door de bezwarencommissie geformuleerde advies wordt gebaseerd op een door de 
bezwarencommissie ingenomen meerderheidsstandpunt. Het zwaarwegende advies wordt met 
redenen omkleed kenbaar gemaakt. Indien werkgever afwi l wijken van dit advies moet dit 
uitvoerig en op basis van objectieve gronden worden gemotiveerd. 


