Organisatieverandering leidend tot reorganisatie
Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

Scenario 1

Stappen in Sociaal Plan

ZONDER gedwongen ontslag
• Doel is begeleiding van werk naar werk.
• Werkgelegenheidsgarantie.
• Maken van individuele afspraken als na aanzienlijke periode
(maximaal 2 jaar) geen zicht is op perspectief ondanks
aantoonbare inspanningen van werkgever en medewerker.
• Medewerker wordt aangemeld bij het mobiliteitsbureau
ten behoeve van de intake. Dit maakt plaatsing bij andere
werkgevers binnen De Opbouw mogelijk.

Scenario 2

MET gedwongen ontslag
• Inspanningsverplichting tot herplaatsing binnen of buiten de
eigen werkmaatschappij en binnen of buiten De Opbouw.
• Omdat gedwongen ontslagen niet zijn uitgesloten is de
ontslagregeling, uitvoeringsregeling ontslag om bedrijfseconomische redenen van toepassing.
• Werkgever vermeldt indien mogelijk de datum waarop
de arbeidsplaats vervalt en de datum waarop het
dienstverband eindigt.
• Einde dienstverband is gerelateerd aan aantal dienstjaren
(schema $ 5.1.).
• Er worden afspraken gemaakt over afronding en/of overdracht
van de werkzaamheden.
• Indien al duidelijk is dat er herplaatsingsmogelijkheden zijn,
dan worden deze met de medewerker besproken.
• De bemiddelingstermijn duurt maximaal 12 maanden vanaf
de datum van het gesprek waarin werkgever aan medewerker
heeft gemeld dat deze boventallig is en staat los van de datum
waarop het dienstverband eindigt.

Voorfase
• Reorganisatie wordt overwogen.
• Werkgever deelt medewerker schriftelijk mee dat hij/zij in risicogroep zit.
• Medewerker kan gebruik maken van mobiliteit bevorderende faciliteiten, zoals scholing en coaching, tot het moment van
formele besluit tot reorganisatie.
• Deelname aan en gebruikmaking van de aangeboden voorzieningen zijn op vrijwillige basis.
• Belangstelling van medewerker wordt geregistreerd.
• Werkgever kan de vrijwillige vertrekregeling openstellen voor deze medewerkers.
• Doel van de voorfase is om medewerkers in de risicogroep in staat te stellen zich extra te oriënteren op een andere functie
binnen of buiten de organisatie. De werkgever zal de medewerker zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren hierbij.
• Deze fase eindigt met een keuze om wel of niet te reorganiseren. Als besloten is om te reorganiseren wordt ook kenbaar
gemaakt of dit volgens scenario 1 of scenario 2 is.

Reorganisatie fase
• Definitief besluit om te reorganiseren is genomen.
• Het reorganisatieplan wordt door de werkgever opgesteld.
• Op basis van het afspiegelingsbeginsel wordt bepaald welke medewerkers daadwerkelijk boventallig zijn.
• Alle medewerkers van de werkmaatschappij worden geïnformeerd en de medewerkers die boventallig zijn worden uitgenodigd
voor een gesprek.
• Deze fase duurt 1 dag tot maximaal 3 maanden.

Fase van boventalligheid, herplaatsing en bemiddeling
• Deze start met het individuele gesprek waarin werkgever aan medewerker vertelt dat deze boventallig wordt.
• Na de schriftelijke bevestiging van de boventalligheid heeft de medewerker recht op overige voorzieningen zoals beschreven in
het Sociaal Plan.
• Herplaatsing is gericht op het verwerven van ander werk binnen of buiten de eigen werkgever en binnen of buiten De Opbouw.
• Deze fase eindigt bij het herplaatsen van de medewerker of bij beëindiging dienstverband.

