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Voorwoord

Vanwege krimp in het primair onderwijs zijn reorganisaties aan de orde van de dag. Dit
zijn ingrijpende gebeurtenissen voor besturen, voor (Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, voor werknemers en in het geval van werkgelegenheidsbeleid ook voor
vakbonden. In dat geval moet namelijk Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) plaatsvinden over een sociaal plan waarna dit plan in fasen – vrijwillige fase en verplichte fase
– wordt uitgevoerd.
Zowel het proces naar een sociaal plan als de uitvoering ervan in fasen brengt veel
spanning met zich mee bij de diverse betrokkenen en gesproken wordt over minder
soepel overleg, over ‘gedoe’ en over een te lange periode (ruim twee jaar) voordat
ontslag mogelijk is. Aan de andere kant kijken zowel werkgevers als werknemers(organisaties) vrijwel altijd met tevredenheid terug op de afronding van het sociaal
plan. Gedwongen ontslagen zijn meestal niet nodig.
Dit dubbele karakter heeft werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties gestimuleerd bij het Arbeidsmarktplatform PO onderzoek aan te vragen naar ervaringen van
werkgevers en werknemers met sociale plannen. Dit rapport is daarvan de weerslag.
Behalve inzicht in ervaringen van werkgevers en gebruikers biedt het vooral praktische
suggesties en tips.
Het onderzoek is uitgevoerd door het ITS Radboud Universiteit Nijmegen en is hierbij
begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit Riemer Kemper (Arbeidsmarktplatform PO), Bert de Waal (Rayon bestuurder AOb) en Michel Everink (Voorzitter College van Bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord-Oost Achterhoek). De constructieve bijdragen van de begeleidingscommissie zijn van groot belang geweest bij de
opstart en uitvoering van dit onderzoek.
Zonder medewerking van besturen en gebruikers van sociale plannen en geraadpleegde
adviseurs en deskundigen van vakbonden en intermediaire onderwijsorganisaties was
dit onderzoek niet mogelijk geweest. Wij danken hen hartelijk voor hun bijdragen.
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Wij hopen dat de resultaten uit dit onderzoek een bijdrage leveren aan meer inzicht in
het proces naar en het gebruik van sociale plannen. De voorbeelden, aandachtspunten
en suggesties geven handvatten voor betrokkenen die in de toekomst te maken krijgen
met reorganisaties en het opstellen en uitvoeren van sociale plannen.
Jos van Kuijk
projectleider
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1 Aanleiding, vraagstelling en onderzoeksopzet

1.1

Aanleiding

Het primair onderwijs staat onder druk. Enerzijds hebben veel besturen in grote
delen van Nederland te maken met leerlingendalingen en anderzijds worden besturen geconfronteerd met minder bestedingen door de centrale en lokale overheid.
Passend onderwijs staat verder voor de deur. Reserves van besturen nemen hierdoor af en steeds vaker leidt dit er toe dat besturen via een reorganisatie afscheid
moeten nemen van personeel. Als eenmaal een reorganisatie is vastgesteld, biedt de
cao in het primair onderwijs twee mogelijke manieren waarop het gedwongen vertrek van boventallig personeel kan plaatsvinden: ontslagbeleid en werkgelegenheidsbeleid.
Ontslagbeleid
Bij ontslagbeleid wordt het personeel ontslagen op basis van hun positie op de door
de werkgever gehanteerde afvloeiingslijst. Personeel moet ten minste één jaar in
het risicodragend deel van de formatie (rddf) geplaatst zijn, voordat het ontslagen
kan worden.
Werkgelegenheidsbeleid
Bij werkgelegenheidsbeleid heeft het personeel een werkgelegenheidsgarantie en
kent hierdoor geen afvloeiingsregeling. Als de garantie niet geboden kan worden
dient het bestuur met vakbonden Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) te voeren over een sociaal plan, met als belangrijkste optie gedwongen ontslagen voorkomen. Bij werkgelegenheidsbeleid kan gedwongen ontslag eerst na twee jaar na het
afsluiten van een sociaal plan plaatsvinden.
In welke mate beide vormen – ontslagbeleid, werkgelegenheidsbeleid - bij besturen
voorkomen is niet precies bekend. Uit onderzoek onder directeuren naar arbeidsmarktknelpunten voor het Participatiefonds (Kemper en Van Essen, 2012) bleek een
verhouding bij besturen aanwezig van ongeveer 50-50. Er waren echter grote regionale verschillen.
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Wat is een sociaal plan?
Een werkgever die werkgelegenheidsbeleid voert en ontslagen onontkoombaar acht
voert Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) met vakbonden. In dit DGO wordt
een sociaal plan overeengekomen. Elementen in een sociaal plan zijn (Bron: Handboek Primair onderwijs):
 het plan kent twee fasen, te weten: een vrijwillige fase (twee jaar voorafgaand
aan ontslag) waarin getracht wordt met maatregelen gedwongen ontslag te voorkomen en een verplichte fase (15 maanden voorafgaand aan ontslag) met maatregelen gericht op werknemers die met ontslag bedreigd worden en ook hier
weer maatregelen ter voorkoming van gedwongen ontslag;
 omvang van het formatieprobleem;
 benodigd budget om probleem op te lossen;
 flankerend beleid in verband met vrijwillige formatiereductie;
 vacaturestop;
 informatievoorziening aan het personeel;
 inzet instrumenten ter voorkoming van ontslag (van overplaatsing binnen of buiten het bestuur tot omscholing, vertrekpremie, outplacement en detachering en
andere mogelijkheden).
Toename sociale plannen
Op dit moment constateren werknemersorganisaties een toename van het aantal
overleggen met bestuurders in het primair onderwijs gericht op het reduceren van
de formatie. Het kan hierbij gaan om vermindering van het personeelsbestand via
het rddf en vervolgens ontslag conform de afvloeiingsregeling (ontslagbeleid) of om
gebruik van een sociaal plan (werkgelegenheidsbeleid). Hoewel diverse redenen ten
grondslag liggen aan de reductie van personeel, stellen de werknemersorganisaties –
en overigens ook werkgevers - vast dat bij vrijwel alle trajecten met een sociaal plan
de gewenste reductie in relatief korte tijd gerealiseerd wordt. De bereidheid bij
werkgevers om mee te werken aan een fasering van het sociaal plan in twee fasen
(vrijwillige mobiliteit, verplichte mobiliteit) van telkens een jaar is aan de andere
kant niet altijd groot. Het uitvoering geven aan vrijwillige mobiliteit in het eerste jaar
staat vaak niet direct op het netvlies van werkgevers. Als argument wordt soms
gehanteerd dat het personeel zou staan op duidelijkheid en veel personeel geen
gebruik wil maken van vrijwillige mobiliteit. Continuïteit van de organisatie door
flexibel in te spelen op bedreigingen, zonder grote financiële verplichtingen is een
even legitiem argument voor werkgevers. Kortom: een lastige start in het overleg
met werkgevers en desondanks op korte termijn relatief succesvolle uitvoering van
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sociale plannen, vaak zonder gedwongen ontslagen. Zowel voor werkgevers(organisaties) als voor werknemersorganisaties zou inzicht in deze situatie verhelderend
kunnen zijn.
Om hier meer informatie over te verkrijgen hebben de werknemersorganisaties bij
het Arbeidsmarktplatform PO een aanvraag ingediend voor uitvoering van een dergelijk onderzoek. De werkgeversgeleding in het Arbeidsmarktplatform heeft hier
mee ingestemd. Het ITS Radboud Universiteit heeft dit onderzoek uitgevoerd.
In het vervolg van dit hoofdstuk werken we centrale vraag verder uit, gaan we in op
het doel van het onderzoek en beschrijven we de uitvoering er van.

1.2

Vraagstelling en doel van het onderzoek

Reorganisaties en de afhandeling daarvan met (Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en werknemersorganisaties zijn complexe processen die nooit hetzelfde zijn en altijd veel overleg vergen en spanning oproepen. De motieven voor reorganisatie zijn verder divers en de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen zijn eveneens
zeer verschillend met als uiterste consequentie ontslag.
De geconstateerde toename van overleg over sociale plannen enerzijds en de nogal
wisselende ervaringen ermee bij de verschillende geledingen anderzijds leidt tot de
volgende centrale vraag in dit onderzoek:
Hoe worden sociale plannen in de praktijk gebruikt en wat kunnen werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties hier in de toekomst van leren?
Meer specifiek wordt inzicht gevraagd in:
welke doelen hanteren werknemers bij het gebruik van sociale plannen?
 welke motieven hebben werknemers om bepaalde maatregelen uit een sociaal
plan te kiezen en welke ervaringen hebben ze na gebruik ervan?
 welke ervaringen hebben werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van een sociaal plan?


De beantwoording van deze vragen is zowel van belang voor werkgevers- als voor
werknemersorganisaties. Voor werkgeversorganisaties geldt dat ze met meer inzicht
in doelen, het gebruik en het proces van sociale plannen efficiënter en effectiever
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overleg kunnen voeren en resultaten kunnen genereren die én bijdragen aan ‘goed
werkgeverschap’ en het acute probleem – boventalligheid – helpt op te lossen.
Met de beantwoording van deze vragen kunnen de werknemersorganisaties bij
toekomstige aanvragen voor overleg over en het mede opzetten van sociale plannen
(nog) beter beslagen ten ijs komen, de relatie met werkgevers optimaal houden en
voor werknemers (nog meer) maximaal resultaat boeken. Daarnaast hebben werk‐
geversorganisaties en werknemers(organisaties) een gedeeld belang bij effectieve
processen naar en goed gebruik van sociale plannen: het vertrek van werknemers
zonder dat deze in een uitkeringssituatie belanden. Mogelijk kunnen de antwoorden
uit dit onderzoek er ook aan bijdragen dat het overleg tussen werkge‐
vers(organisaties) en werknemersorganisaties minder complex wordt, onder minder
spanning plaatsvindt en daardoor sneller, zonder in te boeten aan zorgvuldigheid,
tot resultaten leidt. Toekomstige gebruikers van maatregelen uit sociale plannen
krijgen verder inzicht in overwegingen bij keuzes en in consequenties en de beteke‐
nis ervan.
De resultaten van dit onderzoek leveren voor alle belanghebbenden inzicht in en
good practices van:
 voorbeelden van succesvol gebruik van (maatregelen uit) sociale plannen;
 resultaatgerichte samenwerking tussen gebruikers en aanbieders van sociale plannen;
 ‘goed werkgeverschap’.
De good practices kunnen mogelijk gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.

1.3

Onderzoeksuitvoering

Dit onderzoek omvat een mix van kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder be‐
sturen die werken met een sociaal plan en gebruikers van maatregelen uit sociale
plannen. Besturen (75) en gebruikers (60) zijn benaderd met een internetvragenlijst
en daarna zijn op basis daarvan verdiepende gesprekken gevoerd (met 4 besturen
en met 6 gebruikers). Het onderzoek is gestart met een inventarisatie van ervaringen
met sociale plannen bij werkgeversorganisaties (PO Raad, VBS), werknemersorgani‐
saties (AOb, AVS, CNVO en FvOV) en deskundigen (BMC, Controlgroep en VBS) die
betrokken zijn bij procedures om te komen tot reorganisaties en sociale plannen.
Deze gesprekken zijn gevoerd om meer zicht te krijgen op het proces en knelpunten
daarbinnen. Daarnaast is steeds gevraagd hoe deze procedure en processen voor
iedereen beter in goede banen geleid kunnen worden.
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Zowel in het kwantitatieve deel van het onderzoek (vragenlijsten) als het kwalitatieve deel (gesprekken) is gefocust op het proces om te komen tot sociale plannen, het
overleg hierover, de maatregelen in sociale plannen, het gebruik ervan en de redenen hiervoor. Daarnaast is steeds de link gelegd met intern en extern mobiliteitsbeleid bij de besturen en het gebruik ervan door personeel.
Ten slotte zijn er ter vergelijking enkele gesprekken gevoerd met besturen die werken met ontslagbeleid (3) en personeelsleden (2) die via ontslagbeleid vanuit het
rddf ontslagen zijn dan wel daarmee bedreigd werden.
Ondanks de inspanningen in dit onderzoek is de deelname van besturen aan de
vragenlijst niet hoog (23%). Bij de gebruikers van maatregelen uit sociale plannen
voldoet de respons wel ruimschoots aan de verwachtingen (50%). Het verkrijgen van
deelname van besturen met ontslagbeleid en personen die via plaatsing in het rddf
bedreigd worden met ontslag was moeilijk. Representatief is dit onderzoek, dat
vooral kwalitatief van aard is, dan ook niet. Het kunnen doen van generaliseerbare
uitspraken was overigens ook niet de insteek van dit onderzoek. Het doel was in de
eerste plaats om diepgaand inzicht te verwerven in de ervaringen met sociale plannen en daaruit lessen te destilleren.
In die opzet is het onderzoek geslaagd. Dit vooral door de uitgebreidheid van de
vragenlijsten en de additionele informatie die hierover in de vaak langdurige prettige
en zeer informatieve gesprekken naar voren is gekomen. Door de gesprekken met
werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en deskundigen konden we bovendien de daar gegeven tips en ervaringen – hoe doordrenkt van belangen dan ook
- gebruiken om het doel van deze rapportage optimaal in te vullen. Dit doel is immers: (goede) voorbeelden presenteren voor besturen en personeel die hier mee
nog te maken krijgen.

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 bezien we de ervaringen bij en het gebruik van sociale plannen vanuit
het perspectief van de werkgevers/besturen en in hoofdstuk 3 doen we datzelfde
vanuit het perspectief van gebruikers van sociale plannen. We sluiten de rapportage
af met een terugblik in hoofdstuk 4 waar we de vragen van dit onderzoek trachten te
beantwoorden en waar we kort ingaan op de betekenis van de gevonden informatie.
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In de bijlagen geven we enkele resultaten van de vragenlijst bij werkgevers en gebruikers en een geanonimiseerd sociaal plan (Kemper, Rompen en Grootscholte,
2012).
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2 DGO en sociale plannen vanuit werkgeversperspectief

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk geven we inzicht in het perspectief van de werkgever (besturen) bij
het proces naar en de invulling en het gebruik van (maatregelen uit) sociale plannen.
We maken hierbij gebruik van documenten en literatuur, gesprekken met vertegenwoordigers van vakbonden, adviseurs en vertegenwoordigers van andere organisaties, de resultaten uit de enquête voor werkgevers en gesprekken met werkgevers
naar aanleiding daarvan. De resultaten uit de enquête nemen we min of meer als
basis.
In kader 2.1a en kader 2.1b geven we kort enkele kenmerken van deelnemers aan
de vragenlijst en schetsen we globaal de werkgevers met wie gesproken is.

Kader 2.1a – Informatie over deelnemers aan vragenlijst
- De vragenlijst is ingevuld door zowel grote besturen (meer dan 20 scholen) als door kleine besturen (2
scholen)
- Het gaat zowel om openbare, rooms-katholieke als protestants-christelijke besturen
- De besturen bevinden zich op moment van onderzoek in zeer verschillende fasen van het sociaal plan.
Zo zitten er momenteel 2 besturen in de 1e (vrijwillige) fase, 6 besturen in de 2e fase (waarvan 5 vermoedelijk met gedwongen ontslagen) en 7 besturen hebben het plan geheel afgerond, waarvan 2 met
gedwongen ontslagen.

Kader 2.1b – Informatie over werkgevers waarmee gesprekken zijn gevoerd
Van de vier besturen die deelgenomen hebben aan de gesprekken en waarbij er sprake was van een
sociaal plan voerden er twee werkgelegenheidsbeleid en twee ontslagbeleid. Voor de beide besturen met
werkgelegenheidsbeleid was dit een keuze die al langer geleden gemaakt was en waar ook de huidige
bestuurders achterstonden. Bij een van de besturen met ontslagbeleid werd geconstateerd dat men de
komende jaren geconfronteerd zou blijven worden met dalende leerlingenaantallen en is in overleg met
vakbonden een voortschrijdend sociaal plan opgesteld. Bij het andere berstuur met ontslagbeleid was de
situatie zo nijpend (geen ontslagruimte, ‘faillissement’ dreigde’) dat in overleg met de vakbonden flankerend beleid is opgesteld. Een van deze besturen wenst ontslagbeleid te handhaven, het andere overweegt
over te stappen naar werkgelegenheidsbeleid. Van drie besturen met ontslagbeleid waarmee ter vergelijking gesprekken zijn gevoerd, blijven ook in de toekomst twee besturen bij ontslagbeleid (vanwege de
voortdurende krimp en de financiële situatie) en overweegt één bestuur werkgelegenheidsbeleid in te
voeren.
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De beschrijving in dit hoofdstuk – die vooral indicatief, maar genuanceerd is - heeft
als primair oogmerk zicht te bieden op de processen tot en keuzes in een sociaal
plan om er van te leren. Het gaat om het achterhalen van goede voorbeelden en
successen, maar ook van problemen en valkuilen. Aan de hand daarvan zijn adviezen
en tips geformuleerd over hoe sociale partners en werkgevers om kunnen gaan met
reorganisaties, het opstellen van een sociaal plan en het ondersteunen van (mogelijke) gebruikers van maatregelen uit het sociaal plan.
Door zowel adviseurs, werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties wordt
een situatie van reorganisatie en het opstellen van een sociaal plan omschreven als
‘indringend’, als ‘nieuw’ en als soms ‘nogal chaotisch’. Het zijn ook situaties waar
bestuurders in de regel minder deskundig in zijn en waarin juist veel van hen (en
anderen) gevraagd wordt. Door vrijwel alle geïnterviewden wordt dan ook de situatie herkend dat de besprekingen over reorganisatie / sociale plannen in het begin
niet altijd soepel verlopen, maar dat na afronding ervan met tevredenheid door
werkgevers en werknemers wordt (terug)gekeken op het resultaat. Dit wil zeggen
dat gedwongen ontslagen (tweede verplichte fase) in veel situaties voorkomen konden worden. Eén geïnterviewde – werkgever met ontslagbeleid – geeft aan ‘het
gedoe over het sociaal plan met werknemersorganisaties’ niet aan te willen gaan en
blijft onverkort bij ontslagbeleid.

2.2

Reorganisatie en sociaal plan ingrijpende gebeurtenissen

Reorganisatie
Het resultaat van het overleg tussen (G)MR en de bestuurder/werkgever is een
reorganisatieplan met inzicht in de reductie van het personeel. Dit reorganisatieplan
vormt bij werkgelegenheidsbeleid de input voor het overleg tussen vakbonden en de
werkgever. In tabel 2.1a zien we dat er grote verschillen waarneembaar zijn in de
omvang van de personeelsreductie door middel van een reorganisatie bij de besturen die de vragenlijst hebben ingevuld. De grootste reductie moest gerealiseerd
worden bij onderwijzend personeel, gemiddeld 22 fte. De spreiding is hierbij echter
zeer groot. Er wordt bijvoorbeeld door één respondent zelfs 145 fte aan reductie
aangeven en bij een ander bestuur bedraagt deze 0. Bij onderwijsondersteunend
personeel moest minder ingekrompen worden. Ook bij directiepersoneel, veel minder aanwezig in scholen, moest zeer beperkt gereduceerd worden, gemiddeld 1 fte.
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Tabel 2.1a – Omvang personeelsreductie (fte) na overleg vakbonden in DGO over
sociaal plan (n=17)
Gemiddeld

Standaarddeviatie

Minimum

Maximum

directiepersoneel

1

2

0

5

onderwijzend personeel

22

35

0

145

onderwijsondersteunend personeel

7

14

0

51

Tot hoeveel feitelijke reductie dit geleid heeft na totstandkoming van het sociaal
plan zien we hieronder. Hierbij moet bedacht worden dat de besturen zich in verschillende fasen (vrijwillige fase, verplichte fase, sociaal plan geheel afgerond) van
het sociaal plan bevinden.
Sociaal plan
De deelnemende besturen aan de vragenlijst bevinden zich in verschillende fasen
van het sociaal plan (zie kader 2.1a). In tabel 2.1b zien we dat de personeelsreductie
na verloop van tijd van het sociaal plan het sterkst is voor onderwijzend personeel,
gemiddeld 11 fte, met een maximum van 40 fte. Directiepersoneel en ondersteunend personeel is beperkt gereduceerd, respectievelijk met gemiddeld 1 en 2 fte.
Zes van de respondenten geven aan dat de benodigde personeelsreductie (vermoedelijk) gereduceerd wordt met gedwongen ontslagen en drie geven aan dat dit gebeurt zonder gedwongen ontslagen. Vier respondenten geven verder aan dat er
momenteel reeds voldoende personeel is gereduceerd. Eén respondent geeft daarbij aan dat dit veroorzaakt wordt door het terugdraaien van bezuinigingen op passend onderwijs.

Tabel 2.1b – Wat is de omvang van de personele reductie in fte op dit moment?
(n=15)
Gemiddeld

Standaarddeviatie

Minimum

Maximum

directiepersoneel

1

2

0

5

onderwijzend personeel

11

12

0

40

onderwijsondersteunend personeel

2

3

0
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Uit de beide tabellen blijkt dat het bij de besturen die de vragenlijst hebben ingevuld
om forse aantallen medewerkers gaat die boventallig zijn (reorganisatieplan) en dat
de reductie ervan na het sociaal plan al goed op gang is gekomen. Met recht dus
ingrijpende gebeurtenissen.
Ook uit de gesprekken met de besturen blijkt dat in de helft van de gevallen er na
het sociaal plan geen gedwongen ontslagen hebben plaatsgevonden. Bij de andere
besturen loopt de verplichte fase nog, maar wordt verwacht dat het gehele sociaal
plan zonder gedwongen ontslagen kan worden afgerond.

2.3

Bepalen stand van zaken en voeren van overleg

Stand van zaken bepalen
Het bepalen van de omvang van de personeelsreductie is het resultaat van de analyse van de problematiek door het bestuur en overleg hierover met (G)MR en vakbonden. Met een grondige analyse begint in feite (of: zou moeten beginnen) elk gesprek
met (G)MR en elk proces over sociale plannen met de vakbonden. Besturen zijn
verplicht op grond van de Wet Primair Onderwijs beleid te voeren en het hoort bij
hun verantwoordelijkheid om voor de lange en korte termijn de financiële en personele situatie in kaart te brengen. Dit moet gebeuren via prognoses, meerjarenbestuursformatieplannen (vier jaar) en bestuursformatieplannen (jaarlijks). Besturen
behoren hierop te anticiperen. Het is dan ook aan de besturen om in geval van
(dreiging van) financiële problemen de situatie tijdig en nauwkeurig in kaart te brengen en hier gepaste actie op te ondernemen. Overleg met (G)MR over de ontstane
situatie en inzicht in de cijfers en argumenten voor een mogelijke aanpak is in alle
gevallen nodig. Indien vervolgens een reorganisatie onvermijdelijk is, is instemming
door de (G)MR en - in geval van werkgelegenheidsbeleid – overleg met vakbonden
nodig. Uit de vele gesprekken en uit de vragenlijst blijkt dat dit proces voor veel
besturen geen sinecure is. Kader 2.2 bevat voorbeelden hiervan en tips om het proces soepeler te laten verlopen.
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Kader 2.2 – Reorganisatie en overleg geen sinecure
-Nieuw en onbekend terrein: Voor veel werkgevers is het proces naar een reorganisatie/sociaal plan een
geheel nieuwe situatie met onbekende materie (‘ondeskundig’), waarbij in het overleg met de (‘door de
wol geverfde en zeer deskundige’) vakbonden men elkaars taal niet spreekt.
Advies: Goede voorbereiding (bijvoorbeeld d.m.v. scholing en inroepen deskundige ondersteuning) is dan
wenselijk voor een goede start. Ook het contact opnemen met werkgevers die al een dergelijk proces
hebben meegemaakt kan hierin helpen. Scholing kan plaatsvinden op het terrein van hoe meerjarenbestuursformatieplannen er uit moet moeten/kunnen zien, wat daar aan informatie voor nodig is en wat
daar verder zoal in moet staan. De PO-Raad zou hier op in kunnen springen met het (laten organiseren
van scholing op dit terrein.
-Te late constatering en snelle oplossingen: De constatering van financiële problemen door het bestuur is
te laat. Een snelle oplossing wordt door het bestuur gewenst, maar is vanwege te volgen procedures
(reorganisatie, plaatsing in rddf, sociaal plan) niet mogelijk. Bij een ‘rommelige en rammelende’ onderbouwing van de problematiek wordt een nauwkeurige analyse en een goede argumentatie door de
vakbonden noodzakelijk geacht en wordt de werkgever gevraagd ‘zijn huiswerk over te doen’.
Advies: Begeleiding door financiële deskundigen biedt soms een uitweg. Urgentiebesef en het vooruit
kunnen kijken naar bijvoorbeeld een verbetering van de bedrijfsvoering (perspectief bieden) kunnen
hierbij bevorderend werken.
- Accuzure start’ van de besprekingen. Het niet accepteren en erkennen van de problematiek en het niet
nemen van de verantwoordelijkheid door de werkgever (‘schuld bij de situatie, de omgeving leggen’) en
het niet in openheid bespreken van de problematiek is ‘dodelijk’ voor (de start van) het overleg. Een
‘eigenwijze werkgever’ en ‘star en strak vasthouden aan eigen cijfers, argumenten en oplossingen’ zijn
uitingen hiervan. Het niet (willen/kunnen) nemen van de verantwoordelijkheid leidt vrijwel altijd tot
minder soepel overleg.
-Vakbonden als last in plaats van critical friend: De opstelling van de vakbonden is uiteraard het beste er
uithalen voor het personeel en dat is hun goed (bestaans)recht. Vakbonden ‘eisen’ goed meerjarenbeleid,
inzichtelijke cijfers, onderbouwing ervan in managementrapportages en goede argumenten. Dit is lastig
voor de werkgever, maar wel realiteit zeker als er daadwerkelijk sprake is van ‘mismanagement’, ‘onverantwoordelijk gedrag’, ‘te weinig anticiperen’ of ‘het op tijd achterwege blijven van actie’.
Advies: Open en eerlijk overleg met overeenstemming over een gezamenlijk belang, met respect voor
elkaar en elkaars positie (werkgever, (G)MR en vakbonden) en heldere spelregels doen soms wonderen.
Soms wordt in het voortraject al contact opgenomen met een of meer (reeds bekende vertegenwoordigers van) vakbonden. Door sommigen wordt zelfs gesproken over het opstellen van (landelijke) spelregels
voor het DGO en weer een stap verder is normering van het sociaal plan. Dit laatste heeft evenveel
voorstanders als tegenstanders.

Redenen voor reorganisatie en overleg hierover met (G)MR
Veruit de meest genoemde reden voor personeelsreductie is een krimpsituatie /
daling van leerlingen. Meer dan de helft van de respondenten in de vragenlijst geeft
dit als hoofdoorzaak aan. Verder geeft een aantal respondenten (3) aan dat het
onderwijsstelsel/onderwijsfinanciering of wijzigingen hierin oorzaak zijn voor reduc11

tie, waarbij twee respondenten expliciet de (mogelijk) financiële gevolgen van passend onderwijs noemen.
Uit de gesprekken met besturen na invulling van de vragenlijst, maar ook uit de
gesprekken met anderen blijkt dat het vaak een combinatie van redenen is die ten
grondslag ligt aan een reorganisatie. Niet altijd worden de signalen hiervoor (vanwege gebrekkig / onvolledige formatieplannen) tijdig ontdekt en er wordt dan ook niet
altijd goed op geanticipeerd is. In kader 2.3 staan de meest genoemde redenen voor
reorganisatie.

Kader 2.3 – Redenen voor reorganisatie/sociale plannen
Krimp/terugloop leerlingen (soms plotseling en onverwacht groter dan verwacht, langdurig)
Invoering Lumpsum (en toepassing FPE-model)
Verhoging pensioenleeftijd i.c.m weinig uitstroom
Terugdraaien budget bestuur en management
Bezuinigingen gemeente op onderwijsbeleid (versobering van bestaande subsidiering)
Bouwcrisis in gemeente waardoor prognoses niet (meer) uitkomen

Door enkele besturen wordt in de interviews gesteld dat het onvoldoende vooruit
(kunnen) zien mede de reden is voor de problemen en de reorganisatie. Er wordt
echter ook aangegeven dat het niet eenvoudig is goed te anticiperen. Overmatige
dalingen van leerlingenaantallen vanwege een minder goed imago van een of meer
scholen of het niet doorgaan van bouwprojecten in een gemeente zijn niet altijd
even goed te voorzien. Dit ontslaat besturen er niet van – zo wordt door bestuurders
aangegeven - om voortdurend realistisch te begroten, te monitoren en te controleren en in geval van financiële problemen zo snel mogelijk opening van zaken te geven en het gesprek met de (G)MR en eventueel vakbonden hierover op te starten.
Uit de gesprekken met besturen met werkgelegenheidsbeleid en met ontslagbeleid
blijkt dat het voorkomt dat het moment van constateren van problemen gepaard
gaat met ontslag van verantwoordelijke bestuursleden. Onvoldoende vooruitzien en
minder adequaat financieel beleid liggen hier mede aan ten grondslag en vormt
mede een deel van de oplossing (zie kader 2.4).
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Kader 2.4 – Redenen ontslag verantwoordelijke in bestuur
Bestuur van meerdere scholen heeft de prognoses te weinig gecontroleerd en daarbij te weinig rekening
gehouden met de locale situatie. Ook in het meerjarenbestuursformatieplan en de daarvan afgeleide
jaarplannen is met afspraken met de gemeente over extra formatie onvoldoende geteld. Samen met een
grotere krimp dan waarop was gerekend, komt het bestuur in grote financiële problemen zonder dat daar
op tijd voldoende aan gedaan is. De positie van de verantwoordelijke in het bestuur komt nog meer in het
gedrang als de verantwoordelijkheid voor de situatie niet of nauwelijks genomen wordt en een adequate
onderbouwing van de cijfers uitblijft.

Bij twee van de drie besturen met ontslagbeleid waren de financiële problemen zeer
groot en was er weinig ontslagruimte (berekening door Participatiefonds, zie kader
2.5). Deze besturen geven aan ontslagbeleid te willen handhaven vanwege de grotere flexibiliteit/te verwachten hoge kosten bij werkgelegenheidsbeleid. Het zijn ook
beide besturen die meerdere jaren achtereen met plaatsing in rddf geconfronteerd
zijn. Het zoeken naar samenwerking met andere besturen (binnen en buiten de
eigen identiteit) en mogelijk fusie worden eveneens genoemd als een mogelijke
oplossing. Op elk van deze twee – samenwerking en/of fusie - worden door deze
besturen ook initiatieven ontplooid. Bij een ander bestuur met ontslagbeleid wordt
wel nagedacht over werkgelegenheidsbeleid en ziet men er ook de voordelen wel
van in, maar vindt de verantwoordelijke het overleg met vakbonden over een sociaal
plan ‘te veel gedoe’.

Kader 2.5 Ontslagruimte bij Participatiefonds
In artikel 7 (artikel 7A voor ontslagbeleid en artikel 7B voor werkgelegenheidsbeleid) van het reglement
van het Participatiefonds staat beschreven dat er een vergelijking gemaakt wordt van de rijksbekostiging
van personeel direct voorafgaand aan het ontslag met de rijksbekostiging per datum van ontslag. Het
budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt voor 65% in de vergelijking betrokken. Dit betekent
dat bij de berekening van de rijksbekostiging wordt uitgegaan van 65% inzet van het budget voor de
bekostiging van personeel. De omvang van het natuurlijk verloop en de andere ontslagen in een periode
van zes maanden voorafgaand aan en per de datum van het gemelde ontslag wordt in de vergelijking
betrokken.
Een simpel rekenvoorbeeld:
stel de personele lumpsum van een schoolbestuur bedraagt € 1.000.000. De bekostiging voor personeelsen arbeidsmarktbeleid bedraagt € 100.000 (fictieve bedragen). In het jaar erop bedraagt de personele
lumpsum € 900.000, de bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid is ongewijzigd. De ontslagruimte
is:
Ontslagruimte = (1.000.000 + 65%van 100.000) – (900.000 + 65%van100.000) = 100.000 euro
Bron: Po Raad
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Het proces van het verkrijgen van instemming voor de reorganisatie / personeelsreductie van de (p)MR/(G)MR lijkt doorgaans geen grote problemen op te leveren bij
de besturen die de vragenlijst hebben ingevuld: 7 respondenten geven aan dat dit
gemakkelijk verliep en 8 respondenten vinden dat dit noch makkelijk noch moeilijk
ging. Slechts één respondent noemt het proces moeilijk. In de gesprekken met gebruikers van sociale plannen wordt soms wel aangegeven dat het overleg met de
(G)MR over de reorganisatie niet soepel is verlopen. Het ontbreken van goede informatie over de situatie (ook managementrapportages) en een minder goede verstandhouding tussen bestuur en (G)MR worden hierbij als redenen aangevoerd.
Ondanks het feit dat het overleg met (G)MR in de regel niet tot grote problemen
leidt, worden over het overleg met de (G)MR in de gesprekken met besturen en
overigens ook in de gesprekken met anderen veel opmerkingen gemaakt. Naast
opmerkingen over transparantie, tijdigheid en compleetheid van de informatie en
het nemen van de verantwoordelijkheid door het bestuur voor de ontstane situatie
worden diverse situaties genoemd die positief dan wel negatief hebben uitgewerkt
op de besprekingen. In kader 2.6 schetsen we een aantal van deze situaties.

Kader 2.6 – Situaties die positief (+) dan wel negatief (-) van invloed zijn op besprekingen
-(G)MR als minder deskundige overlegpartner; Onvoldoende deskundige (G)MR als overlegpartner op
financieel, juridisch en CAO-gebied biedt de bestuurder te weinig tegenspraak. Dit leidt tot een reorganisatieplan dat in overleg met vakbonden over een sociaal plan tot veel discussie en een moeilijke start
aanleiding geeft.
Advies: Gepleit wordt voor deskundigheidsbevordering van G(MR)-leden en zo mogelijk het gebruik
maken van elders opgedane ervaringen. Ook het zelf contact zoeken door (G)MR’en met deskundigen dan
wel met vakbonden zou kunnen leiden tot beter toegerust zijn. Binnen de WMS (artikel 28) zijn er mogelijkheden/ faciliteiten beschikbaar voor de (G)MR om deskundige hulp in te roepen en zijn faciliteiten voor
scholing geregeld.
-Contacten (G)MR met vakbonden:Te nauwe contacten met vakbonden – (G)MR-leden die zich opstellen
als vakbond en/of constant op de achtergrond overleg voeren met vakbonden - tijdens de besprekingen
met de (G)MR over de ontstane situatie kan de besprekingen bemoeilijken. Het kan bovendien leiden tot
een minder goede start van het overleg over het sociaal plan met de vakbonden.

-Conflicten (G)MR bestuurder: Eerdere conflicten tussen (G)MR en bestuurder en/of een minder goede
verstandhouding tussen bestuurder en (G)MR laten hun sporen na in het overleg over de reorganisatie.
Als gevolg daarvan komt men elkaar weinig tegemoet en wordt het gezamenlijk belang uit het oog verloren. Er ontstaat eerder een ‘arena’ dan goed overleg dat perspectief moet bieden voor de toekomst.
Advies: Openheid over de relatie en over de ontstane situatie, het nemen van de verantwoordelijkheid,
het respecteren van elkaar(s) belangen, oog voor het gezamenlijk belang en duidelijke spelregels voor het
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te voeren overleg kunnen constructief overleg bevorderen. Een onafhankelijke voorzitter van het overleg
tussen bestuurder en (G)MR kan mogelijk uitkomst bieden.
+Kritische (G)MR: Een goed voorbereide (G)MR, die zich constructief opstelt, die kennis heeft van de vele
aspecten die spelen (juridisch, financieel, CAO) en die de onderliggende stukken in het overleg met de
bestuurder (bestuursformatieplan, jaarplannen, managementrapportages) goed kent. De (G)MR neemt
zelf het initiatief om externe deskundigheid in te huren geeft daarmee de bestuurder tegenwicht en
denkt mee. Een dergelijke opstelling is bovendien van belang voor draagvlak bij het personeel voor de
reorganisatie.
Advies: bestuurder kan (G)MR steeds meenemen in het proces van het opstellen van Meerjarenbestuursformatieplannen en jaarplannen en de (G)MR stimuleren het bestuur hierbij op grond van bijvoorbeeld
managementrapportages steeds kritisch te bevragen.
+Inroepen deskundigheid door (G)MR: Het tijdig inroepen van deskundigheid (financieel, juridisch) door
de (G)MR in hun afweging tijdens de besprekingen over de reorganisatie, heeft een positief effect op de
soepelheid van de besprekingen en leidt vaker tot een constructieve opstelling.

+Onafhankelijke voorzitter: Inzetten van een onafhankelijk deskundig (financieel, juridisch) voorzitter in
het overleg tussen (G)MR en bestuur waar het de bestuurder ontbreekt aan deskundigheid of waar
sprake is van een weinig inzichtelijke (financiële) situatie. Dit leidde tot overzicht en inzicht en daardoor
beter overleg over de ontstane situatie en te ondernemen stappen.
Algemeen advies scholing:
Scholing van (G)MR-leden op diverse terreinen die spelen bij reorganisaties (Meerjarenbestuursformatieplannen, jaarplannen, managementrapportages) en sociale plannen (financieel, juridisch, CAO) evenals
vaardigheden in het onderhandelen en het onderhouden van een relatie met de achterban zijn van
belang voor het overleg tussen bestuurder en (G)MR. Ook voor het overleg over een sociaal plan tussen
vakbonden en bestuurder leveren deze kennis en vaardigheden een goed fundament. Voor faciliteiten
voor scholing van (G)MR-leden is eveneens voorzien in de WMS (artikel 28).

Uit de gesprekken met besturen met ontslagbeleid blijkt een niet veel ander beeld
over het overleg van het bestuur met de MR/GMR. Bij een bestuur heeft de medezeggenschap de hulp van vakbonden ingeroepen en bij een ander bestuur heeft een
externe het overleg met de medezeggenschap gevoerd. Over dit overleg zijn besturen tevreden en wat betreft opstelling zijn dezelfde zaken van belang: gedegen onderbouwde en tijdige informatie en openheid.
Wat doen besturen voorafgaand aan het sociaal plan om ontslagen te voorkomen?
In de volgende paragraaf gaan we daar op in.
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2.4

Wat hebben besturen ondernomen om ontslagen te voorkomen?

Hoewel niet alle situaties voor besturen altijd even goed te voorspellen zijn, mag van
besturen verwacht worden dat ze bij hun meerjarenbestuursformatieplannen rekening houden met bijvoorbeeld ontwikkelingen in het voedingsgebied wat betreft
geboorten (prognoses). En met rekening houden bedoelen we hier dat ze er op
anticiperen. Doen ze dit ook en op welke manier? Het merendeel van de besturen
die de vragenlijst heeft ingevuld, heeft reeds vóór de onderhandeling over het sociaal plan stappen ondernomen om tot reductie van personeel te komen (tabel 2.2).
Slechts een kleine minderheid (3) geeft aan dat dit niet het geval was. Indien stappen zijn ondernomen, gebeurde dat bij alle besturen door het stimuleren van vrijwillige mobiliteit. In mindere mate zijn bovendien vervangingspools opgericht met
andere besturen of binnen de eigen organisatie. Een vervangingspool kan namelijk
een handig instrument zijn om te voorkomen dat er personeel moet worden ontslagen. Boventalligen worden hiervoor in een pool benoemd en de volledige loonkosten van deze vervangers worden door het Vervangingsfonds betaald als de werkzaamheden voor 98% of meer bestaan uit vervanging (reglement Vervangingsfonds).
Een schoolbestuur mag geen boventallig personeel omzetten naar een vervanger,
behalve als die in een pool wordt benoemd.
Alle besturen die de vragenlijst hebben ingevuld en waar stappen zijn ondernomen
om tot reductie van personeel te komen, zijn overigens positief over de effecten
hiervan op het DGO. De helft van de respondenten geeft aan dat door de stappen al
enige personeelsreductie gerealiseerd is, de andere helft dat er al enige richting is
gegeven aan goed werkgeverschap / goed personeelsbeleid.

Tabel 2.2 – Heeft het bestuur vóór de onderhandeling over het sociaal pan (DGO)
stappen ondernomen om tot personeelsreductie te komen? Meerdere antwoorden
mogelijk (n=16)
Aantal keer genoemd
door het stimuleren van vrijwillige mobiliteit

13

door (vervangings)pools op te richten

3

op basis van een met de gmr overeengekomen plan van aanpak

2

door het inrichten van een mobiliteitscentrum op (boven)bestuurlijk niveau

1

nee

3
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Uit de gesprekken met de besturen en anderen (belangengroeperingen, adviseurs
en intermediaire organisaties) blijkt overigens dat veel besturen ondanks meerjarenbeleid de problematiek toch niet helemaal hebben zien aankomen (!) en daardoor ook minder activiteiten hebben ondernomen om ontslagen te voorkomen.
Onvoorspelbaarheid van bepaalde situaties aan de ene kant (bijvoorbeeld het niet
doorgaan van gemeentelijke bouwplannen in het voedingsgebied) dan wel een minder goede (financiële) bedrijfsvoering met meerjarenbeleid, jaarplannen en managementrapportages liggen hieraan ten grondslag. (Het verkrijgen van) kennis en
deskundigheid wat betreft de inrichting van een goede (financiële) bedrijfsvoering
en het betrekken en meenemen van de (G)MR op dit terrein zijn dan ook van groot
belang.
Voor zover er door besturen waarmee gesprekken zijn gevoerd maatregelen zijn
genomen, springen dezelfde zaken als in tabel 2.2 er uit: mobiliteitsbeleid en vervangingspools.
Uit gesprekken met besturen met ontslagbeleid kwam naar voren dat een bestuur
om de aantallen in het rddf te verminderen gestart is met payroll-aanstellingen om
hiermee een flexibele schil te creëren. Aangegeven wordt dat personeel hierbij niet
bovenschools ingezet wordt waardoor ze niet op de formatie drukken en het rddf
verminderd. Een ander bestuur met ontslagbeleid geeft aan mobiliteit gestimuleerd
te hebben met veel aandacht voor individuele wensen, een krachtiger bedrijfsvoering te hebben gevoerd (met onder andere betere controles tussentijd, betere rapportages, sterker sturen op benodigd personeel), personeelsbeleid te hebben aangescherpt (ziekteverzuim en mobiliteit) en fusiebesprekingen gestart te zijn.
Mobiliteitsbeleid
Mobiliteitsbeleid wordt door de besturen waarmee gesprekken zijn gevoerd het
meest genoemd als instrument om personeel in beweging te krijgen op het moment
dat er nog geen sociaal plan is afgesproken. Onder mobiliteitsbeleid in algemene zin
wordt verstaan alle beleid en maatregelen daarbinnen die er toe leiden dat personeel inzetbaar blijft (www.leerlingendaling.nl/handboek-primair-onderwijs) Vaak
wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte en vrijwillige mobiliteit.
Niet elk bestuur waarmee gesproken is had (voor het opstellen van het sociaal plan)
overigens mobiliteitsbeleid. Bovendien wordt er door besturen scherp onderscheid
gemaakt tussen intern en extern mobiliteitsbeleid en tussen gedwongen en vrijwillig
mobiliteitsbeleid.
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Intern verplicht mobiliteitsbeleid kennen vrijwel alle (grotere) besturen en dit is
standaard vanwege bestuursaanstellingen. Deze vorm van mobiliteit komt bij de
besturen redelijk veel voor en hiermee worden verschillen in krimp / formatieplaatsen tussen scholen opgevangen. Niet alle personeel is gelukkig hiermee, volgens de
meeste besturen waarmee gesproken is. Men weet weliswaar dat men een bestuursaanstelling heeft, maar men voelt zich (het meest) verbonden met de eigen
school. Aangegeven wordt echter door besturen dat deze vorm van mobiliteit meer
en meer geaccepteerd wordt.
Vrijwillige mobiliteit tussen scholen binnen het bestuur wordt door veel besturen
wel gestimuleerd – als vorm van professionalisering of als een instrument binnen
personeelsbeleid - en ook begeleid via een procedure (jaarlijks invullen van een
formulier voor het personeel om wensen voor interne mobiliteit kenbaar te maken,
carrousel). Een dergelijke jaarlijkse procedure met een (digitaal) inschrijfformulier is
vrij eenvoudig door het bestuur en de directeuren van de scholen op te zetten. Het
voordeel ervan is dat het bestuur en directeuren ook inzicht krijgen in wensen en
mogelijkheden van personeel waarmee rekening gehouden kan worden bij scholing
en professionalisering. De meeste besturen geven echter ook aan dat een dergelijke
procedure nog weinig tot echte verplaatsingen (intern of extern) heeft geleid. Als
argumenten voor de geringe belangstelling geven deze schoolbesturen: ‘rivaliteit
tussen scholen’, ‘te grote verschillen tussen scholen waardoor geen match mogelijk
is’, ‘personeel alleen bezig met eigen klas, en eigen school en heeft geen oog voor
omgeving’, ‘personeel heeft koudwatervrees’, ‘nieuw team onveilig’, ‘leraren zijn
geen ondernemers, zijn niet proactief”, ‘te ver moeten reizen’, ‘honkvast’, etc. Een
bestuur maakte melding van het feit dat leraren hun scholing/professionalisering
aanpasten (verminderden, afbraken) omdat men bang was vanwege aanwezige
deskundigheid overgeplaatst te worden naar een andere school. Sommige besturen
grijpen positieve verhalen na vrijwillige verplaatsing aan om anderen te stimuleren
er ook gebruik van te maken, bijvoorbeeld door personeel dat vrijwillig verplaatst is
een platform te geven op de website en daar hun verhaal te laten doen. Volgens de
besturen werkt dit motiverend (zie kader 2.7).

Kader 2.7 – Platform voor geslaagde mobiliteit op website
Gemobiliseerde medewerkers krijgen met naam, toenaam en foto de gelegenheid op de website van het
bestuur / de school hun motieven, ervaringen en successen (en soms ook hindernissen) van mobiliteit
naar voren te brengen. Het geeft de gemobiliseerde de mogelijkheid hun ambitie en deskundigheden te
laten zien. Het stimuleert verder anderen na te denken over eigen mogelijkheden.
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Ook wordt door een aantal besturen aangegeven dat er solidariteit moet zijn tussen
de betrokken scholen / directeuren en dat de ontvangende scholen er op moeten
kunnen vertrouwen personeel met ambitie te krijgen. Dit is zeker niet altijd het geval
en het bestuur dient hier aandacht aan te besteden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen
door op directieniveau het goede voorbeeld te geven en daar mobiliteit als mogelijkheid of als vast patroon in te voeren.
Ondanks dit alles komt vrijwillige interne mobiliteit nog maar weinig voor, ”te weinig, neemt personeel eigen initiatief hierin” en “besturen en directeuren moeten
zich nog meer bewust worden van de waarde ervan voor de organisatie (brede inzetbaarheid) en voor het personeel (professionalisering, juiste persoon op de juiste
plek)” zo geeft een bestuurder aan. Bij vrijwillige mobiliteit wordt door sommige
besturen gesproken over een dilemma (zie kader 2.8).

Kader 2.8 – Dilemma vrijwillige mobiliteit
Het bestuur / de directie moet er ook rekening mee houden dat personeel dat het naar de zin heeft op
school, niet snel initiatieven zal ontplooien richting vrijwillige interne mobiliteit. Tevreden personeel is
immers een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De directie komt hierbij te staan voor het
volgende dilemma: tevreden en deskundig personeel stimuleren vrijwillig gebruik te maken van mobiliteit
en ze hierdoor voor de eigen organisatie te verliezen, maar wel mee te werken aan de ambities en professionalisering van het personeel dat gebruik maakt van mobiliteit.

Externe mobiliteit (buiten het eigen bestuur, naar andere sector of buiten het onderwijs) is vaak nog een onontgonnen terrein voor de meeste besturen en ook het
personeel neemt volgens besturen waarmee gesproken is weinig initiatieven op dat
gebied. De arbeidsmarkt (weinig vacatures) werkt wat dat betreft niet echt mee, zo
wordt gesteld.
Wat door een aantal besturen wel wordt vermeld is dat het sociaal plan of flankerende maatregelen die het resultaat zijn van het gevoerde DGO kennelijk bij een
groter deel van het personeel wel iets op gang brengt. Er wordt door meer personeelsleden nagedacht over de eigen loopbaan en het lijkt erop dat sociale plannen
een positieve invloed hebben op interne en extern mobiliteit.
Besturen van scholen met ontslagbeleid merken wat mobiliteit betreft op dat het
vooral de directeuren van de scholen zijn die de ambassadeurs hiervan (moeten)
zijn. Medewerkers die via mobiliteit willen vertrekken dienen gestimuleerd te worden en diegenen die ontvangen worden dienen welkom geheten te worden. Ver19

trouwen tussen scholen wordt noodzakelijk genoemd evenals inzicht in de bedoelingen ervan bij besturen.
Vervangingspools
Vervangingspools als maatregel om ontslagen te voorkomen, zijn vooral vervangingspools (die meestal al bestonden) voor het eigen bestuur. Voor zover er ruimte
is/was om in de interne vervangingspool boventallig personeel te benoemen, heeft
dit bijgedragen aan het voorkomen van ontslag. Enkele besturen voeren besprekingen om in grotere verbanden vervangingspools op te richten en hiermee gedwongen
ontslagen – ook in de toekomst - te voorkomen. Ze zien hierin zeker mogelijkheden
maar tot feitelijke grotere verbanden heeft dit bij deze besturen nog niet geleid. Een
enkele keer is verschil in denominatie hierbij een hindernis. Afstand is dit vrijwel
nooit. Dit wil zeggen dat door besturen die relatief ver van elkaar zitten besprekingen worden gevoerd om te komen tot een gezamenlijke vervangingspool.
Ook scholen met ontslagbeleid kijken binnen het eigen bestuur dan wel daarbuiten
naar mogelijkheden om ontslagen te voorkomen via vervangingspools. Een bestuur
maakt er melding van dat vervangingssoorten bij de melding aan het Vervangingsfonds zijn weggevallen (o.a. zwangerschap) waardoor er minder mogelijkheden zijn
voor benoeming (met ontslagruimte) in vervangingspools.

2.5

DGO: verloop en knelpunten

Het DGO, het overleg tussen de werkgever en de vakbonden, is een verplicht onderdeel bij werkgelegenheidsbeleid in de totstandkoming van een sociaal plan. De rol
van de (G)MR hierbij is dat ingestemd moet worden met het opheffen van de werkgelegenheidsgarantie. Formeel heeft de (G)MR verder geen rol in het overleg over
het opstellen van een sociaal plan. De besturen die de vragenlijst hebben ingevuld
vinden het wel belangrijk om de MR/GMR op een of andere wijze te betrekken bij
dit DGO en het realiseren van een sociaal plan. Dit betrekken van de medezeggenschap gebeurt op verschillende wijzen. Tabel 2.3 laat zien dat de medezeggenschap
vooral betrokken is geweest door actief mee te denken met het bestuur of met de
vakbonden over de inhoud van het sociaal plan (respectievelijk 10 en 8 keer genoemd). In iets mindere mate is de MR/GMR betrokken door in informatieve zin op
de hoogte te worden gehouden door bestuur en in nog mindere mate door de vakbonden.
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Tabel 2.3 – In welke mate is de MR/GMR in het DGO betrokken geweest bij het proces van het opstellen van het sociaal plan? Meerdere antwoorden mogelijk (n=15)
Aantal keer genoemd
meedenken met bestuur over inhoud sociaal plan

10

meedenken met vakbonden over inhoud sociaal plan

8

in informatieve zin op de hoogte gehouden door bestuur

7

in informatieve zin op de hoogte gehouden door vakbonden

4

anders

1

Motieven voor voeren DGO
Bij werkgelegenheidsbeleid voert de werkgever voorafgaand aan het in werking
treden van de eerste fase van het sociaal plan met vakbonden DGO over de omvang
van de problemen, het benodigde budget om de problemen op te lossen, een vacaturestop, afspraken over informatievoorziening en de inzet van instrumenten ter
voorkoming van gedwongen ontslag. DGO is dus verplicht. Naast deze verplichting
geeft ongeveer de helft van de respondenten van de vragenlijst echter ook aan (tabel 2.4) dat ‘goed werkgeverschap’ een belangrijk motief was, dat het bestuur meer
in termen van ‘werk naar werk’ dan in termen van ontslag denkt en/of dat het bestuur draagvlak zoekt voor maatregelen. Uit de gesprekken met besturen blijkt dat
onder deze besturen zich enkele besturen bevinden met ‘ontslagbeleid’ die via DGO
wensten te komen tot een sociaal plan/flankerend beleid.

Tabel 2.4 – Wat zijn / waren voor u de belangrijkste motieven om DGO te voeren /
een sociaal plan op te stellen? Meerdere antwoorden mogelijk (n=15)
Aantal keer genoemd
het bestuur voert werkgelegenheidsbeleid, dus sociaal plan is verplicht

13

goed werkgeverschap staat hoog in het vaandel

7

bestuur denkt meer in termen van 'werk naar werk' dan in termen van ontslag

6

bestuur zoekt draagvlak voor maatregelen

6

personeel mag niet de dupe zijn van krimpsituaties

2

anders

1

Uit de gesprekken met de besturen met ontslagbeleid blijkt dat er ook andere redenen zijn waarom DGO gevoerd wordt en er tot een sociaal plan of flankerend beleid
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wordt gekomen / moet worden gekomen. Met name het niet hebben van ontslagruimte (berekening door Participatiefonds) en het mede daardoor niet kunnen oplossen van de personele / financiële problemen wordt als reden hierbij genoemd.
Mobiliteitsbeleid is bij deze besturen in de regel niet sterk ontwikkeld en/of personeel is bij deze besturen (nog) minder genegen tot (interne en externe) mobiliteit.
Communicatie
Zoals we al gezien hebben zijn openheid en het nemen van verantwoordelijkheid
door de werkgever voor de problematiek van groot belang. Communicatie is het
middel om openheid vorm te geven en het belang ervan wordt in alle gesprekken
met besturen en anderen zoals adviseurs benadrukt. Bij alle besturen maakte communicatie naar het personeel over het DGO deel uit van de gevolgde werkwijze.
Communicatie over de voortgang en deelresultaten vond plaats bij 13 van de 15
respondenten en communicatie over het eindresultaat vond bij alle werkgevers
plaats. Deze communicatie werd voornamelijk ingericht via een of meer bijeenkomsten voor het personeel over de personeelsreductie en het DGO (14 keer genoemd).
In mindere mate gebeurde dit via algemene nieuwsberichten van de school/het
bestuur (9 keer genoemd) of via een apart nieuwsbericht van de school/het bestuur
(8 keer genoemd). In vier gevallen verliep de communicatie via een daarvoor te
benaderen contactpersoon of bureau.
Vanuit de interviews met besturen en met anderen (o.a. vakbonden en adviseurs)
blijkt dat communicatie en openheid over de stand van zaken/ontwikkelingen in het
DGO en over het bereikte resultaat van groot belang zijn (zie kader 2.9).
Kader 2.9 – Communicatie van groot belang
- Communicatie over de stand van zaken in het overleg over het sociaal plan neemt niet alleen ‘veel
onrust’ weg maar het ‘neemt het personeel ook mee in voor hen belangrijke onderwerpen’.
- Openlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de situatie is effectief, hierbij vooral discussiëren over
de schuldvraag is niet effectief. De aandacht meer richten op mogelijke consequenties voor ‘vertrekkers’ en ook de situatie voor de ‘blijvers’ (bijvoorbeeld klassengrootte, opvullen deskundigheden) in
een zo vroeg mogelijk stadium over het voetlicht te brengen zet meer zoden aan de dijk.
- Het communiceren over de situatie als er niets zou gebeuren, kan verhelderend werken en het urgentiebesef vergroten.
- Het periodiek laten verschijnen van een nieuwsbrief over de onderhandelingen in het DGO dan wel het
per school informeren door het bestuur over de vorderingen en mogelijke consequenties voor ‘vertrekkers’ en ‘blijvers’ zijn instrumenten om de communicatie te verbeteren.
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Ondersteuning door experts in DGO
Ruim twee derde van de werkgevers die de vragenlijst heeft ingevuld heeft tijdens
het onderhandelingsproces ondersteuning gehad van adviseurs (tabel 2.5). Dit zijn
voornamelijk juridische adviseurs (9 keer genoemd). In iets mindere mate is er ondersteuning van financiële adviseurs of p&o-adviseurs (respectievelijk door 6 en 5
respondenten genoemd). Het zijn zowel kleine besturen als grote besturen die ondersteuning inroepen. De werkgevers zijn overwegend positief over deze adviseurs
en de overgrote meerderheid geeft aan geeft aan dat ze het DGO (zeer) vergemakkelijkt hebben. Er wordt ‘deskundigheid ingebracht’ en het ‘schept duidelijkheid
over cijfers en analyses’ die het overleg vaak in ‘rustiger vaarwater brengen’. Enkele
respondenten zijn neutraal over de adviseurs. In geen enkel geval hebben adviseurs
het DGO bemoeilijkt.

Tabel 2.5 – Heeft u tijdens het onderhandelingsproces ondersteuning (gehad) van
adviseurs? Meerdere antwoorden mogelijk (n=15)
Aantal keer genoemd
ja, juridische adviseur(s) van binnen of buiten de organisatie

9

ja, financiële adviseur(s) van binnen of buiten de organisatie
ja, personeels- en organisatieadviseur(s) van binnen of buiten de organisatie
nee, geen enkele adviseur

6
5
4

Ook in de gesprekken met adviseurs en vakbonden wordt benadrukt dat ondersteuning (met name juridisch en financieel) veel ‘kou’ uit de lucht kan nemen en vaak de
besprekingen in het DGO minder stroef laten verlopen en ‘normaliseren’. Een aantal
adviseurs geeft aan dat zij soms het (technisch) voorzitterschap van het DGO op zich
nemen. Dat draagt volgens hen en volgens een aantal besturen bij aan het verminderen van het ‘arenagevoel’ dat bij veel besturen aanwezig is als zij als ‘onervarenen’ tegenover ‘een overmacht van vakbonden komen te staan’. Het gebruik maken
van adviseurs (vooral financieel) heeft meestal ook tot gevolg dat de documenten en
de onderbouwing van de problematiek helder is en de ‘schuldvraag’ minder middelpunt van het overleg is. Door enkele besturen wordt verder vermeld dat voorbespreking met een of meer vakbonden over de problematiek zeer informatief is en
van beide zijden leidt tot respect voor elkaar. Een bestuur verwoordt dit als volgt:
‘het doet wonderen om de vakbonden te beschouwen als ‘critical friend’ in plaats
van als ‘last’. Verder wordt door meerdere besturen aangegeven dat het inwinnen
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van informatie bij deskundige collega’s/besturen die al een stap verder zijn in het
proces van DGO/sociale plannen, zeer verhelderend kan werken en er vrijwel altijd
toe leidt dat men beter voorbereid is.
Struikelblokken en succesfactoren
In het DGO komen alle belanghebbenden bij elkaar en ligt de problematiek helder en
duidelijk (als het goed is) op tafel en wordt er via overleg en onderhandeling een
route uitgestippeld waarin iedereen zich kan vinden en die tegemoet komt aan de
intentie: werkgelegenheidsbeleid en het voorkomen van gedwongen ontslagen. We
hebben in het voorgaande al gezien dat dit overleg – zeker in het begin – nogal eens
stroef verloopt. Wat zijn nu struikelblokken, wat zijn succesfactoren en wat zou
beter kunnen?
In tabel 2.6 geven we een indruk van hoe door de responderende besturen gedacht
wordt over een aantal aspecten van het DGO. Respondenten konden per aspect
aangeven of het een 1 ‘groot struikelblok’ 2 ‘beetje struikelblok’ 3 ‘neutraal’ 4
‘beetje succesvol’ of 5 ‘zeer succesvol’ was. Een hoger gemiddelde indiceert hierbij
dus een succesvoller aspect. Over de respondenten heen kunnen we in ieder geval
constateren dat er geen sprake is van echte grote struikelblokken en dat besturen
het eens zijn over minstens vier succesfactoren waarbij de hoeveelheid maatregelen
in het sociaal plan het hoogst scoort en in het kielzog de aard van de maatregelen
van groot belang worden geacht. Communicatie over het proces, de deelresultaten
en eindresultaten naar het personeel en de acceptatie van de verantwoordelijkheid
van de problematiek door de werkgever completeren dit beeld als belangrijkste
succesfactoren.
Opvallend is dat gemiddeld er door besturen geen echte struikelblokken worden
genoemd. De onbekendheid van het bestuur in het voeren van onderhandelingen
krijgt weliswaar de laagste waardering maar scoort nog steeds neutraal (3).
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Tabel 2.6 – Welke rol spelen / speelden onderstaande aspecten in het DGO over het
sociaal plan? (n=15)
hoeveelheid maatregelen

4,3
4,2
4,2
4,1
3,9
3,7
3,6
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,3
3,3
3,3
3,3

aard van maatregelen
communicatie naar personeel
acceptatie verantwoordelijkheid werkgever
bestaande verhoudingen bestuur en (p)mr/gmr
opstelling van (p)mr/gmr in proces
ondersteuning door adviseurs
verwachte kosten van sociaal plan
draagvlak binnen school over maatregelen
analyse van problematiek
perceptie effectiviteit achterblijvende organisatie
goedkeuring door Participatiefonds (entreetoets)
aanwezige ontslagruimte
relatie tussen werkgever en bonden
volledigheid/actualiteit informatie over…
opstelling van vakbonden in proces
onbekendheid bestuur met onderhandelingen

3,0
1

2

3

4

5

Dit redelijk positieve beeld neemt niet weg dat individuele respondenten bepaalde
aspecten als een zeer groot struikelblok ervaren (hebben).
In de gesprekken met vakbonden, adviseurs en besturen is het DGO en alle aspecten
die daarin en daar omheen een rol (kunnen) spelen, onderwerp van gesprek geweest. Hieruit zijn zowel enkele valkuilen en knelpunten als adviezen te destilleren
die van belang kunnen zijn voor toekomstige situaties.
Knelpunten en adviezen
De te verwachten kosten van het sociaal plan (ook ingegeven door tweejarige duur
van het sociaal plan) wordt met enige regelmaat door diverse gesprekspartners naar
voren gebracht als een belangrijk struikelblok. Dat dit vaak eenmalige kosten zijn en
dat deze kosten daarmee opwegen tegen het structureel mensen in dienst (moeten)
houden geeft dit struikelblok de nodige nuance, zo wordt aangegeven. Geconstateerd kan wat dit betreft ook worden dat er vaak een plafond wordt gelegd in de
maximale kosten die het bestuur wil of kan uitgeven voor de realisatie van het sociaal plan. We zien tussen de besturen waarmee gesproken is grote verschillen hierin
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en deze bedragen variëren tussen 700.000 en 30.000 euro. Uiteraard is de te reduceren formatie een relevante factor hierbij. Daarnaast komen we in sociale plannen
bij het gebruik van de maatregelen een anticumulatiebeding (slechts keuze uit één
van de maatregelen uit een sociaal plan en geen stapeling van maatregelen) tegen.
In zekere zin is dit mede op te vatten als een kostenreducerend mechanisme.
‘Eigenwijze’ bestuurders worden zowel door adviseurs als vakbonden genoemd als
belangrijk knelpunt. Hieronder wordt verstaan bestuurders die weinig flexibel zijn en
vast blijven houden aan hun cijfers en interpretatie daarvan en ‘snel’ verder willen.
Het minder of niet direct accepteren van de verantwoordelijkheid door de werkgever van de problematiek wordt daarbij eveneens genoemd.
Adviezen: Een goede onderbouwing van de problematiek (eenduidige en tijdige
informatie), gedegen analyses en flexibiliteit in de opstelling van de werkgever zijn
hier nodig om het overleg soepeler te laten verlopen en doeltreffend te laten zijn.
Ondersteuning daarbij door interne of externe adviseurs en deskundigheidsbevordering (scholing, ervaringen van anderen gebruiken) zijn eveneens in te zetten middelen omdat deze kunnen leiden tot een betere planning, bedrijfsvoering en control
door de besturen. Hetzelfde geldt volgens een aantal gesprekspartners voor het
accepteren en respecteren van elkaar als onderhandelingspartners, die met bepaalde spelregels de toekomst moeten veiligstellen. Een gevoel van ‘gezamenlijk de
schouders eronder’ is daarbij effectiever dan tegenover elkaar blijven staan. Dat er
daarbij andere belangen zijn is evident, maar de continuïteit zou voor eenieder
voorop moeten staan, zo wordt aangegeven.
Hiermee komt direct een vaak genoemd volgend struikelblok naar voren te weten de
opstelling van vakbonden. Die opstelling wordt soms (te) ‘hard’, ‘met gestrekt been’
en ‘het onderste uit de kan halen’ en het ‘berijden van stokpaardjes’ genoemd. Ook
zouden de vakbonden vooral of uitsluitend oog hebben voor zittende leden. De
grote ervaring en deskundigheid op dat terrein in tegenstelling tot de vaak mindere
ervaring en deskundigheid van de bestuurder speelt daarin ook een rol. Ook de
overmacht – meestal drie vakbonden – tegenover één bestuurder wordt genoemd
als struikelblok. Adviezen: Hoewel niemand – ook besturen niet – de belangenbehartiging van de vakbonden betwist, zou een opstelling die meer oog heeft voor de
(verbetering van de) onderwijskundige kant na de afronding van het sociaal plan en
voor de financiële situatie na het sociaal plan meer begrip opwekken. De reeds genoemde ‘critical friend’ functie van de vakbonden (waarbij ook besturen leren) komt
hierdoor meer naar voren en het mee zoeken naar een verbetering van de situatie
voor de besturen en de scholen komt dan eerder in het vizier. Ook zouden volgens
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enkelen vakbonden duidelijker aan kunnen geven wat ze precies van de werkgever
verwachten en zich op leereffecten voor de bedrijfsvoering van de besturen kunnen
richten in plaats van op bijvoorbeeld de schuldvraag.
Wat betreft de onderhandelingen tussen besturen en vakbonden in het DGO wordt
door verschillende gesprekspartners verder gesproken over het opstellen van ‘spelregels’ voor het DGO. Als vervolgens gevraagd wordt welke ‘spelregels’ men bedoelt,
worden vooral zaken genoemd die ‘niet moeten’ of ‘niet zouden moeten’, zoals:
‘tegenover elkaar staan’, elkaar niet of onvoldoende accepteren als volwaardig overlegpartner’, ‘onvoldoende gezamenlijk belang behartigen’ en ‘te weinig open en
transparant zijn’. Daarnaast wordt aangegeven dat de basis van onderhandelen
vooral vertrouwen zou moeten zijn en minder wantrouwen. Gesteld wordt hierbij
dat dit in de loop van de werkingsduur van het sociaal plan ook meestal wel verandert en wantrouwen in bijvoorbeeld het DGO/eerste jaar (vrijwillige fase), in het
tweede jaar steeds meer overgaat in vertrouwen en soms zelfs uitgesproken waardering ten opzichte van elkaar.
Waardering DGO
Ondanks de genoemde struikelblokken wordt het onderhandelingsproces in het
DGO met de vakbonden over het algemeen overwegend positief beoordeeld. Tweederde van de besturen die de vragenlijst hebben ingevuld vindt het proces (zeer)
constructief, een vijfde niet of minder constructief en de rest denkt daar neutraal
over. Eveneens vindt tweederde het proces (zeer) waardevol en is een derde hier
neutraal over. Over het soepele verloop van het DGO zijn de respondenten wat
meer verdeeld (7 (zeer) soepel, 4 neutraal en 4 niet of minder soepel). Tot slot vindt
ruim de helft het proces (zeer) effectief, ruim een kwart niet of minder effectief en
de rest is hierover neutraal. Kortom: over de gehele linie is men redelijk positief over
het DGO met individuele minpunten. Als verbeterpunten voor effectiviteit wordt
bijna structureel de rol van de vakbonden genoemd: ‘vakbonden willen alleen in
gesprek over korte termijn’, ‘vakbonden moeten al in een eerder stadium meedenken’ (en besturen zullen ze dan dus ook eerder moeten raadplegen), ‘vakbonden
moeten vooraf communiceren welke informatie ze nodig hebben’, ‘vakbonden moeten werkgevers meer op hun merites beoordelen’, et cetera. Aan de andere kant
wordt aangegeven dat besturen beter geïnformeerd zouden moeten zijn over de
stand van zaken, beter moeten weten wat er precies speelt en hun oren goed te
luister moeten leggen bij andere besturen en bij het personeel.
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In de gesprekken met besturen is de waardering voor het DGO nogmaals aan de
orde gesteld en is ook ingegaan op eventuele vervolggesprekken met vakbonden na
afsluiting van het sociaal plan. Uit deze gesprekken blijkt dat de vakbonden zich
kritisch opstellen en dat ze vooral hun zorgen uiten. Dit geeft moeilijke momenten
en soms zijn volgens enkele besturen vakbonden minder geïnteresseerd in de cijfers
en de onderbouwing (dat is voor de (G)MR) en hebben ze meer belangstelling voor
het eindresultaat. De besturen geven hierbij aan dat ze zelf hierin een positieve rol
(kunnen) hebben (zie kader 2.10).

Kader 2.10 - Positieve rol besturen
- De financiële situatie niet mooier beschrijven of mooier voordoen dan deze is. ‘Hoe hard dit ook
aankomt het geeft wel een basis voor ‘normale’ besprekingen’.
- Zorg voor een goede analyse (desnoods met ondersteuning) van de problematiek, beschrijf de situatie
als er niets zou gebeuren (urgentie bendrukken) en denk na over wat de mogelijke positieve consequenties zijn van een doordacht sociaal plan voor de organisatie en voor de individuele scholen.
- Denk mee over oplossingen (op korte en lange termijn) die ook al voorafgaand aan het definitieve
sociaal plan genomen kunnen worden ter voorkoming van gedwongen ontslagen.

Over het geheel genomen wordt het DGO met vakbonden echter constructief genoemd door besturen en ook over de vervolggesprekken na het sociaal plan – die
zeer op prijs worden gesteld en die goed zijn om steeds de stand van zaken opnieuw
te bekijken – zijn ze positief. Verschillende besturen geven aan dat zowel de besturen als ook de vakbonden veel (ook van elkaar) geleerd hebben in het proces.
Een aantal besturen met ontslagbeleid geeft aan op te zien tegen overleg in een
DGO met vakbonden en één bestuur spreekt zelfs over ‘een hoop gedoe’. Dit is
overigens niet de belangrijkste reden waarom deze besturen niet overstappen op
werkgelegenheidsbeleid. Dit blijft het gegeven dat er geen ontslagruimte is (en dus
de kosten voor de werkgever zijn) en de krimp naar verwachting nog lange tijd zal
aanhouden.

2.6

Maatregelen in sociaal plan, eigen inbreng en keuzes door personeel

In het sociaal plan staan ook de maatregelen die worden genomen om vertrek te
stimuleren zonder gedwongen ontslag en welke voorwaarden daaraan worden gesteld. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een vacaturestop, een plafond in de kosten
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van het sociaal plan, anticumulatie, klachtenregeling, etc.. Ook de wijze waarop dit
gebeurt en welke ondersteuning daarbij geboden wordt door het bestuur maakt
vaak onderdeel uit van het sociaal plan. In de van besturen ontvangen sociale plannen vinden we deze onderwerpen dan ook steeds terug en ook in een ‘Voorbeeld
sociaal plan’ van een vakbond (concept 2013) zien we deze zaken – en andere –
terugkomen (zie kader 2.11).

Kader 2.11 – Voorbeeld Sociaal plan AOb
Deze vakbond heeft op basis van de gevoerde DGO’s een Voorbeeld Sociaal plan opgesteld als hulpmiddel
voor rayonbestuurders. De onderwerpen in dit Voorbeeld sociaal plan zijn onder andere: uitgangspunten
van de AOb bij het afsluiten van een sociaal plan, rol van de medezeggenschap en wat een sociaal plan is,
belangrijke begrippen en definities in een sociaal plan, een model Sociaal plan met algemene bepalingen
en voorwaarden, uitgangspunten van werkgelegenheidsbeleid, procedure eerste en tweede fase en
mogelijke maatregelen. Nadrukkelijk wordt gesteld dat dit Voorbeeld Sociaal plan een dynamisch document is dat steeds bijgesteld zal worden.
Met dit Voorbeeld Sociaal plan kan onder andere ook invulling gegeven worden aan de reeds genoemde
‘critical friend-functie’ van de vakbonden bij reorganisaties. Besturen kunnen bijvoorbeeld in het voortraject van de besprekingen contact opnemen met de vakbond en verzoeken dit document te mogen ontvangen, hierover van gedachten te wisselen en hierdoor beter voorbereid aan de start te komen.
In de bijlage van dit rapport is eveneens een geanonimiseerd sociaal plan opgenomen.

Het voert te ver om alle aspecten uit het sociaal plan in deze rapportage te behandelen. We willen ons hier concentreren op waar de maatregelen vandaan komen, of er
aanvullende maatregelen mogelijk zijn en welke keuzes uiteindelijk volgens bestuurders door gebruikers van sociale plannen worden gemaakt, waarom dat zo is en wat
de betekenis ervan is.
Welke maatregelen staan er in en waarom?
Ongeveer de helft van de respondenten die de vragenlijst heeft ingevuld, geeft aan
dat er in het uiteindelijke sociale plan maatregelen staan die door de besturen zelf
zijn bedacht (en ingebracht zijn in het overleg met de vakbonden), de andere helft
heeft daar volgens eigen zeggen niet of nauwelijks aan bijgedragen. Uit de gesprekken met besturen en met anderen komt dit dubbele beeld terug wat betreft de
inbreng van maatregelen door vakbonden: enerzijds zouden de vakbonden ‘lijstjes’
hebben met maatregelen en die beslist op willen nemen in het sociaal plan en anderzijds brengen vakbonden weinig in en toetsen ze vooral. Een verklaring voor dit
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dubbele beeld hebben we niet. Vakbonden geven wel aan dat ze maatregelen in hun
hoofd hebben en die afhankelijk van de situatie inbrengen. Ook in het Voorbeeld
sociaal plan staan mogelijke maatregelen.
Voorbeelden van maatregelen die door besturen zelf zijn ingebracht zijn vrijwillige
werktijdvermindering, vertrekstimulerende regelingen (zoals premies), loopbaanbegeleiding, mogelijkheid tot detachering, behoud van salaris bij betrekking andere
functie et cetera. Enkele respondenten geven aan dat alle maatregelen die door hen
zijn ingebracht in het sociale plan terecht zijn gekomen, één bestuurder geeft daarbij
aan dat dit veroorzaakt wordt door de rol van de vakbonden, die vooral maatregelen
toetsen en minder zelf inbrengen. Echte voorkeuren voor maatregelen in het sociaal
plan worden door besturen in de gesprekken niet genoemd. Wel blijkt dat steeds de
totale kosten ervan goed in de gaten worden gehouden.
In de gesprekken geven enkele besturen aan open te staan voor de inbreng van
eigen maatregelen door mogelijke gebruikers. Bij andere besturen bestaat deze
mogelijkheid niet. Een bestuur oppert achteraf dat de maatregelen meer op maat
gemaakt hadden moeten worden. ‘Het aangeven dat maatwerk – binnen grenzen –
mogelijk is zou potentiële gebruikers stimuleren na te denken over mogelijk gebruik
ervan en met eigen invullingen komen’.

2.7

Gebruik van maatregelen

Volgens de besturen waarmee gesprekken zijn gevoerd, hebben medewerkers vooral gebruik gemaakt van vertrekpremies, scholingsmogelijkheden, inleveren werktijd
met terugkeergarantie, detachering en outplacement en vervroegde pensionering.
Hoewel ouderen wat meer gebruik (willen) maken van de maatregelen zijn zij volgens de besturen zeker niet de enigen die zich melden. Bij ouderen die open staan
voor vertrek zien zij twee groepen: enerzijds diegenen die van mening zijn dat jongeren aan het werk moeten blijven en daarvoor zelf graag een stapje terugdoen en
ouderen die toch al aan ‘hun tax’ zaten en nadachten over hoe verder. Bij deze doelgroep hebben de meeste besturen in de openbaarmaking van het sociaal plan voor
het voltallige personeel dan wel per school, wel gewezen op mogelijk vertrek van
ouderen en de betekenis daarvan. Ze geven echter tevens aan daar bij op geen enkele manier druk op te hebben uitgeoefend.
Enkele besturen hebben een (zo veel als mogelijk onafhankelijk en centraal) informatiepunt ingericht voor medewerkers die informatie/ondersteuning willen of zich
willen aanmelden voor gebruik van het sociaal plan. Hier wordt goed gebruik van
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gemaakt volgens deze besturen en het geeft de medewerkers de mogelijkheid in alle
rust hun positie te overwegen en eventueel additionele informatie te vragen.
Besturen noemen twee redenen waarom medewerkers kiezen voor maatregelen uit
het sociaal plan. De eerste reden heeft te maken met het feit dat mensen door de
maatregelen perspectief zien voor – latente – gedachten/ideeën over hun verdere
carrière of leven. Bedoeld worden dan het beginnen van een eigen bedrijf, het maken van een wereldreis dan wel het maken van een overstap naar een ander bestuur
of andere sector of het opnieuw beginnen met een opleiding. De andere reden heeft
te maken met het gegeven dat mensen - vooral door de vertrekpremie - een (financiële) worst wordt voorgehouden die van pas komt. Jonge moeders kiezen vooral
voor werktijdvermindering. Zij zien door de maatregelen de kans iets meer voor de
eigen kinderen te zorgen en er een terugkeergarantie bij te krijgen.
Hoewel niet alle besturen na vertrek nog veel contacten hebben met gebruikers van
maatregelen uit het sociaal plan hebben ze de indruk dat de meeste personen blij
zijn met hun keuzes. Sommige vertrekkers keren zelfs als vrijwilliger terug. Wat ze
bovendien constateren is dat door het sociaal plan de bereidheid bij het personeel
om na te denken over vrijwillige mobiliteit is toegenomen en men anders (positiever
en behorend bij bestuursaanstelling) is komen te staan ten opzicht van verplichte
mobiliteit.
Ook geven enkele besturen aan dat door inzicht in de cijfers de urgentie voor het
leveren van een bijdrage aan het oplossen van de problemen door medewerkers
groter wordt. Door de handtekeningen onder het sociaal plan van onder andere de
vakbonden krijgen de maatregelen bovendien meer body en scheppen ze vertrouwen dat de afspraken nagekomen worden.
Enkele besturen maken melding van een te groot beroep op (de maatregelen in) het
sociaal plan en dat het bestuur op de rem moet trappen.
Bij enkele besturen is door medewerkers gebruik gemaakt van de bezwarenprocedure die vrijwel altijd onderdeel uitmaakt van het sociaal plan. Soms worden deze
bezwaren in onderling overleg opgelost en wordt gezocht naar een voor de medewerker gunstigste oplossing. Soms wordt het bezwaar voorgelegd aan de vakbonden
en worden beslissingen over bijvoorbeeld anciënniteit of mobiliteit teruggedraaid en
wordt daardoor het sociaal plan aangepast.
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In de gesprekken met besturen is ook gevraagd of er nog een vorm van nazorg bestaat voor enerzijds personeel dat gebruikt maakt van maatregelen uit het sociaal
plan en anderzijds voor de overblijvende organisaties of scholen. Vaak zijn hierover
namelijk aparte paragrafen opgenomen in het sociaal plan.
Na overleg over het gebruik willen en kunnen maken van het sociaal plan, vinden bij
vrijwel alle besturen waarmee gesproken is (exit)gesprekken plaats met personeel
dat gebruik maakt van maatregelen en definitief vertrekt. Dit hoort bij ‘goed werkgeverschap’ en vormt in feite het einde van het proces dat men samen is ingegaan
en dus ook samen afsluit. Na vertrek zijn er in de regel geen structurele contacten
meer tussen vertrekkers en bestuur. Wel weten enkele besturen dat er tussen directeuren van scholen en vertrekkers soms nog contacten blijven en dat in incidentele
gevallen er sprake is van ‘vrijwilligerswerk’ van vertrekkers op scholen. Ook hier zou
de directeur een ‘ambassadeursfunctie’ kunnen bekleden tussen het bestuur en de
gebruiker van sociale plannen.
Nazorg voor de blijvende organisaties en het zittende personeel komt structureel
weinig voor. Wel geven enkele besturen aan dat ze bij het beslissen over gebruik van
maatregelen uit het sociaal plan wel kijken waar dat gebeurt en wat mogelijke consequenties zijn voor individuele scholen. Dit wordt belangrijk gevonden en vraagt
van het bestuur en met name de directeuren van de scholen, wederom als ambassadeur, speciale aandacht (zie kader 2.12).

Kader 2.12 – Directeur als ambassadeur bij sociaal plan
Bestuur kan in overleg met de directeuren van de scholen tijdens de fasen in sociaal plan afspraken
maken over de inzet van personeel/deskundigen binnen scholen en tussen scholen, over het aantal
leerlingen per groep en/of de noodzaak van combinatieklassen en over mobiliteit (vooral vrijwillig) en hier
in de loop van de fasen steeds op terugkomen. Continuïteit van de organisatie en werkbaarheid voor
medewerkers en leerlingen moeten de basis vormen voor afspraken.

Een enkel bestuur heeft alle scholen bezocht na afronding van het sociaal plan en
met medewerkers gesproken over ‘hoe verder’. Een ander bestuur geeft aan dat een
reorganisatie met een sociaal plan ‘natuurlijk een grote klap is’ en dat het bestuur
getracht heeft met schoolbezoeken en individuele gesprekken de ‘naschokken te
voorkomen’, maar dat dat ‘toch niet helemaal gelukt is’. Emoties liggen hier aan ten
grondslag die in dergelijke ingrijpende situatie ‘moeilijk te regisseren’ zijn. Soms was
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dan ook de aandacht van het bestuur dan wel de directeur ondanks de genomen
stappen toch nog onvoldoende. Als advies wordt meegegeven hierin ‘zorgvuldig’ te
zijn en soms zelfs meer te doen dan misschien strikt wenselijk of nodig.
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3 Sociale plannen vanuit werknemersperspectief

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk komen de werknemers aan het woord die gebruik hebben gemaakt
van maatregelen uit het sociaal plan. De informatie is afkomstig uit een vragenlijst
en uit gesprekken. De informatie uit de vragenlijst bij gebruikers van sociale plannen
wordt hier min of meer gebruikt als leidraad en de informatie uit de verschillende
gesprekken met gebruikers wordt daar aan toegevoegd. De vragenlijst is uitgezet
onder 60 personen die gebruik hebben gemaakt van sociale plannen. De respons is
in verhouding goed (n=30, 50% respons), desondanks zal in dit hoofdstuk niet gerapporteerd worden in termen van percentages, maar in termen van ‘aantal respondenten’ of ‘aantal keer genoemd’. Vanwege de beperkte aantallen gaat het ook hier
minder om representatieve uitspraken. Gezien de breedte van de vragenlijst en de
openhartige en informatieve gesprekken met gebruikers (6) is de informatie echter
zeker indicatief te noemen voor de wijze waarop een sociaal plan zijn werk doet. De
beschreven situaties bieden daarmee aanknopingspunten voor personeel dat in de
toekomst met reorganisaties en sociale plannen te maken krijgt.

3.2

Reorganisatie en sociaal plan: een ingrijpende gebeurtenis

Ook voor werknemers zijn reorganisaties en (het al dan niet gebruik maken van) een
sociaal plan situaties die niet zo vaak voorkomen en die aanzienlijke veranderingen
te weeg (kunnen) brengen in de werk- en levenssituatie. In deze paragraaf schetsen
we kort de deelnemers in dit onderzoek zodat duidelijk is in welke situatie zij zich
bevinden en wie de gebruikers zijn van maatregelen uit sociale plannen.
Waar komen de respondenten vandaan?
De respons op de vragenlijst is (in absolute aantallen) gelijkmatig verdeeld over de
vier benaderde besturen waar sprake was van een sociaal plan/flankerend beleid
(twee met werkgelegenheidsbeleid en twee met ontslagbeleid). We zien in tabel 3.1
dat het aantal deelnemers aan de werknemersenquête marginaal fluctueert over de
besturen (minimaal 6 en maximaal 9). De respons per bestuur varieert tussen 33 en
64 procent.
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Tabel 3.1 – Verdeling respondenten over besturen
Aantal respondenten
bestuur 1

7

bestuur 2

6

bestuur 3

8

bestuur 4

9

Totaal
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Wie zijn de respondenten en gebruikers van sociale plannen hier?
De vragenlijst is ingevuld door eenentwintig vrouwen en negen mannen. Vierentwintig van hen hadden een functie als leerkracht (al dan niet gecombineerd met een
andere functie), twee respondenten zijn intern begeleider of remedial teacher, twee
respondenten zijn directielid, één respondent is administratief medewerker en één
is onderwijsassistent. De respondenten zijn gemiddeld 49 jaar oud, waarbij de jongste gebruiker van een sociaal plan 29 is en de oudste 66. Het aantal werkzame jaren
bij het bestuur varieert tussen 3 en 42 jaar, met een gemiddelde van 18 jaar.
De gesprekken met gebruikers van een sociaal plan zijn gevoerd met zes vrouwen in
leeftijd variërend van 32 tot 59 jaar. De gemiddelde leeftijd was 49. Zij hebben gebruikt gemaakt van het sociaal plan tussen 2011 en 2013.
Daarnaast zijn, ter vergelijking, twee gesprekken gevoerd met werknemers (beide
vrouw) die vanuit een bestuur met ontslagbeleid geplaatst zijn in het rddf en daarna
ontslagen zijn (en toch weer voor de besturen werken).

3.3

Waardering procesverloop, communicatie, inspraak in maatregelen

In de regel zijn medewerkers in scholen niet echt betrokken bij het opstellen van een
sociaal plan. De uitkomsten kunnen echter wel degelijk van belang voor hen zijn en
kunnen de ‘gemoederen’ danig bezighouden. Hoe hebben gebruikers van maatregelen uit een sociaal plan dit proces ervaren?
Waardering
De totstandkoming van het sociaal plan wordt in de vragenlijst uiteenlopend beoordeeld waardoor een gemengd beeld ontstaat. Zo noemt een kwart dit proces (zeer)
soepel, maar bijna de helft vond dat het proces minder of niet soepel is verlopen. Dit
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beeld zien we in iets mindere mate terug in de ervaren effectiviteit van het proces:
een derde noemt het proces (zeer) effectief en ruim één op de tien ziet dit als minder of niet effectief. Het zal daarbij niet verwonderlijk zijn dat de ervaren soepelheid
en gepercipieerde effectiviteit vrij sterk verband met elkaar houden1.
Ook uit de gesprekken met gebruikers van sociale plannen blijkt wat betreft de
waardering van het proces tot een sociaal plan een gemengd beeld hangen. Dit geldt
zowel voor het procesverloop van de besprekingen over de reorganisatie (met de
(G)MR) als over het sociaal plan (met vakbonden). Tijdigheid van melding van de
problemen en volledigheid van informatie hierover zijn zaken die zeer belangrijk
worden gevonden, maar die lang niet altijd in voldoende mate gerealiseerd worden
(‘veel onrust door geruchtenstroom’, ‘achterhouden informatie’, schaamte om
openheid van zaken te geven’). Gepleit wordt dan ook voor een zo vroeg mogelijke
melding van de problematiek. Ook het omgaan met wat informatie over mogelijk
ontslag binnen de scholen te weeg brengt (‘ongenuanceerde geruchtenstromen’,
‘zorg om de baan’, ‘woede’) wordt genoemd als aandachtspunt dat van belang is en
dat beter kan. Het aangeven van de consequenties van een reorganisatie en een
sociaal plan door de besturen/directeuren op schoolniveau zou eveneens meer
aandacht moeten krijgen. De directeuren van de betrokken scholen zouden hierin –
als ondersteuners, als informanten/vraagbaak, als ambassadeurs - een belangrijke
rol kunnen spelen. Verder vinden enkele geïnterviewden ook de opstelling en verstandhouding tussen bestuur en vakbonden van belang. Een aantal gebruikers van
maatregelen uit sociale plannen pleit voor een gefaseerde, maar wel continue informatieverstrekking waardoor de ‘klap’ minder hard aankomt. Bovendien zou dit
het personeel de mogelijkheid geven steeds te reageren waardoor de betrokkenheid
toeneemt.
Communicatie
Communicatie over de stand van zaken (inclusief reorganisatie en sociaal plan) is
voor personeel belangrijk. Uit de vragenlijst blijkt overigens dat gebruikers doorgaans goed geïnformeerd zijn over het proces. Vrijwel alle gebruikers (24 van de 30)
geven aan voldoende op hoogte gehouden te zijn van de voortgang van de onderhandelingen en van de uiteindelijke inhoud van het sociaal plan (28 van de 30). De
vakbonden lijken hierbij een prominente rol te spelen, aangezien tweederde van de
respondenten aangeeft dat hen de onderhandelingsresultaten voorgelegd zijn door
deze vakbonden. Opmerkelijk is hierbij dat tweederde van deze respondenten geen

1

Ondanks klein aantal respondenten een sterk, significant verband (Pearsons R=0.67, p=<0,001)
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lid is van de vakbond. Met andere woorden, de vakbonden geven breder dan alleen
aan leden informatie over de sociale plannen.
Eigen inbreng
De mogelijkheid voor werknemers om opties of maatregelen in te brengen bij het
bestuur blijkt te verschillen. Vier op de tien respondenten in de vragenlijst geeft
immers aan dat het niet mogelijk was om dit te doen. Bij de andere gebruikers blijkt
de mogelijkheid wel te bestaan, waarbij tien gebruikers dit ook hebben gedaan. Bij
acht van hen werd het verzoek daadwerkelijk gehonoreerd, waarbij het voornamelijk om financiële maatregelen ging (‘tegemoetkoming voor inlevering uren’, ‘opschalen / aanpassing uitkering’, ‘doorbetaling verzekering’ ‘doorbetaling scholing’ et
cetera). Het loont kennelijk om na te denken over ‘eigen’ maatregelen / maatregelen op maat en deze in te brengen in het overleg.
Ook in de gesprekken is ingegaan op eigen inbreng van maatregelen. Twee geïnterviewden geven aan dat ze overleg hebben gepleegd met het bestuur over specifieke
maatregelen en dat in goed overleg (extra vergoeding voor overdracht van taken na
ontslag en opschalen van uitkering: zie kader 3.1) tot een acceptabele regeling is
gekomen. Anderen geven aan dat ze het betreurden dat een eigen inbreng (‘geen
maatwerk’) niet mogelijk was of dat ze er van uitgingen dat er schappelijk met de
maatregelen zou worden omgegaan. Ook sommige bestuurders zeggen achteraf,
zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, dat er te weinig maatwerk was.
Kennelijk is enige flexibiliteit in het omgaan met maatregelen voor zowel besturen
als gebruikers van belang.
Kader 3.1 – Specifieke maatregelen
Extra vergoeding voor overdracht na ontslag
Medewerker met zowel managementtaken als onderwijsondersteunende taken (IB) komt tijdens
afronding van sociaal plan niet toe aan overdracht. Besloten wordt dat de medewerker na ontslag de
blijvers/de school op de hoogte brengt en de overdracht van taken en informatie regelt. Hiervoor wordt
een bepaald aantal uren/dagen afgesproken met een bepaalde vergoeding. Deze maatregel stond als
zodanig niet in het sociaal plan maar is op basis van de omstandigheden en op verzoek van de gebruiker
gehonoreerd. Zowel de gebruiker als ook de school die de overdracht ontving waren zeer tevreden met
en over dit ‘maatwerk’.
Opschalen van uitkering
Bij een medewerker is op verzoek van de medewerker een uitkering met 5% opgeschaald tot 90 %
vanwege het vervallen van de herplaatsingstoelage. Het bestuur is hierin meegegaan terwijl deze
maatregel niet in het sociaal plan stond. Voor de medewerker was dit mede van belang bij het nemen
van de beslissing gebruik te maken van het sociaal plan.
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Mobiliteitsbeleid
In de gesprekken met gebruikers is tevens ingegaan op mobiliteitsbeleid bij hun
bestuur en of ze daarvan gebruik hebben gemaakt dan wel of ze dit overwogen
hebben. Ook eventuele andere maatregelen die de besturen ondernomen hebben
om gedwongen ontslag te voorkomen zijn besproken.
Vrijwel alle besturen van de gebruikers waarmee gesproken is, hadden op een of
ander wijze wel een vorm van verplicht/vrijwillig mobiliteitsbeleid. Bij één bestuur
kwam dit vooral op gang nadat het sociaal plan was opgesteld. Enkele gebruikers
hebben op verschillende scholen onder het bestuur gewerkt en zijn hier hetzij door
verplicht beleid dan wel via zelfgekozen overplaatsing (soms in vervangingspool) toe
gekomen. In de regel zijn ze op de nieuwe school positief ontvangen en hebben ze
hun keuze positief ervaren. Enkelen hebben overplaatsing overwogen maar zijn er
uiteindelijk - om diverse redenen vanuit zichzelf of vanuit de werkgever - niet toe
gekomen. Opgemerkt wordt door enkele gebruikers dat veel personeelsleden in het
onderwijs hun eigen school zien als ‘de fijnste en prettigste werkplek’ en dat vrijwillige mobiliteit niet echt veel voorkomt. Verplichte mobiliteit wordt gezien als een
‘noodzakelijkheid’ waarbij er tussen scholen onderling wel vertrouwen moet zijn. Dit
is niet altijd het geval zo werd aangegeven.
Ook in gesprekken met personeelsleden die in het rddf zijn geplaatst (besturen met
ontslagbeleid) is mobiliteitsbeleid bij hun bestuur aan de orde geweest. Beide leraren gaven aan dat vrijwillig mobiliteitsbeleid bij het bestuur wel aanwezig was maar
dat er weinig gebruik van werd gemaakt. Hoewel één lerares vrijwillige mobiliteit
wel overwogen heeft wilden beiden vooral werk en dan het liefst in een vaste aanstelling en een eigen groep.
Vervangingspools
Alle geïnterviewde gebruikers van maatregelen uit een sociaal plan geven verder aan
dat besturen ook door samenwerking met ander besturen (soms vervangingspool,
soms fusie) en/of met een eigen vervangingspool hebben geprobeerd gedwongen
ontslagen te voorkomen. Geen van de gebruikers van maatregelen uit een sociaal
plan heeft zelf onderdeel uitgemaakt van een vervangingspool.
Vanuit de gesprekken met twee personeelsleden van besturen met ontslagbeleid
komt naar voren dat ze beiden na ontslag in de vervangingspool zijn benoemd en
hierdoor voorrang hebben op andere vervangers. Beiden zijn op dit moment ook
vanuit die situatie weer voor dit bestuur werkzaam op de school/scholen waar zij
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eerder gewerkt hebben. Hoewel beiden hierover tevreden zijn en blij zijn dat ze
werk hebben, geven ze ook aan de situatie onbevredigend en zeer onzeker te vinden. De eigen situatie (jong, samenwonend, met hoge vaste lasten) versterkt dit.

3.4

Keuzeproces en gemaakte keuzes

Keuzes en begeleiding
Maken gebruikers hun keuzen geheel zelf of worden ze er bij ondersteund, is die
ondersteuning zinvol en wat heeft men daar aan gehad? Een derde van de respondenten die de vragenlijst heeft ingevuld geeft aan dat zij niet begeleid zijn bij keuzes
uit geboden maatregelen. De overige respondenten zijn hierin wel begeleid, grotendeels betrof dit begeleiding door het bestuur / de directies van de scholen zelf. Zes
respondenten zijn naast het bestuur / de directie aanvullend begeleid door interne
of externe HR-professionals, het ABP of iemand uit het privénetwerk. Hoewel uit de
vragenlijst niet blijkt of deze externe begeleiders zoals bijvoorbeeld ABP door de
werkgever of door individuele gebruikers zijn benaderd, kan het van ‘goed werkgeverschap’ getuigen als een dergelijk initiatief uitgaat van de werkgever en deze ondersteuning - collectief – wordt aangeboden op locatie.
Enkele gebruikers die aangeven wel begeleid te zijn, maar niet door de werkgever,
hebben het privénetwerk aangeboord voor hulp, een ander heeft een jurist geraadpleegd. Eén respondent is begeleid door de vakbond. Dit zijn alle individuele initiatieven van potentiële gebruikers.
Ook uit de interviews met gebruikers blijkt dat ze in de regel goede informatie krijgen over mogelijkheden in het sociaal plan en voldoende ondersteund zijn door het
bestuur bij te maken keuzen. Meestal heeft de werkgever ook bekend gemaakt dat
ondersteuning mogelijk is en waar die te halen is. Over het algemeen wordt de ondersteuning door de werkgever zinvol gevonden en op prijs gesteld. Er is vooral
behoefte aan voldoende informatie over de situatie (onzekerheidsreductie) en over
consequenties van te maken keuzen. Wat gebruikers daarbij wensen is voldoende
‘bedenk-’ of ‘overweegtijd’, zo wordt aangegeven. Het doorzien van de situatie en
het reduceren van onzekerheid zijn de primaire doelen. Door duidelijkheid te krijgen
over de consequenties van keuzes moet het perspectief ‘groeien’ en moet ‘men zich
er in kunnen vinden’. De meeste geïnterviewden zoeken zelf ondersteuning in hun
directe omgeving of bij instanties zoals vakbond, ABP en UWV om naast het perspec-
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tief voor henzelf, ook de financiële en juridische kant van keuzes goed in beeld te
krijgen. Dat dat niet altijd lukt wordt beschreven in kader 3.2.
Kader 3.2 - Kader Onverwachte consequenties van keuzes
Vrouw van middelbare leeftijd met verschillende taken binnen de school (management en leraar) overweegt vanuit de persoonlijke situatie (ziekte) en na lezen van maatregelen in het sociaal plan gebruik te
maken van verschillende maatregelen uit het sociaal plan: outplacement en vertrekpremie. Ondanks
goede ondersteuning door bestuur en door eigen ingeroepen hulp (rechtsbijstand), heeft de geboden
ondersteuning achteraf toch niet volledige informatie opgeleverd. Na vertrek met een vertrekpremie
geldt een sollicitatieverplichting die én onbekend was én in het begin zwaar viel. Desondanks heeft ze
geen spijt van de keuze en staat ze er nog steeds geheel achter.

De personeelsleden die in het rddf zijn geplaatst (ontslagbeleid) zijn hier door de
directeur mondeling over ingelicht en zijn daarna schriftelijk geïnformeerd door het
bestuur. Bestuur heeft beide personeelsleden een door het bestuur betaalde ondersteuning/bemiddeling (extern bureau) aangeboden voor het vinden van ander werk.
Hierbij is door het bureau bijvoorbeeld naar de sollicitatiebrieven gekeken, maar ook
naar mogelijke scholing om de kansen te vergroten. Door plaatsing in de vervangingspool zijn beide personeelsleden nog steeds bij het bestuur aan het werk.
De geboden hulp in de vorm van informatie over maatregelen en mogelijke consequenties van keuzen (voor- en nadelen) blijkt bij de gebruikers die de vragenlijst
hebben ingevuld in de helft van de gevallen de uiteindelijke keuze(n) (zeer) te hebben vergemakkelijkt. De heldere uiteenzetting was daarbij belangrijk. Ook wordt
genoemd dat het bestuur het netwerk inzette om een gebruiker bijvoorbeeld elders
te plaatsen. De andere helft van de respondenten geeft aan dat de begeleiding geen
(gepercipieerde) invloed op de keuze(n) had, doorgaans niet omdat de begeleiding
niet waardevol was, maar omdat de keuze vooraf al was gemaakt of keuzemogelijkheden beperkt waren.
De opstelling van de leidinggevende tijdens het keuzeproces wordt door ongeveer
de heft van gebruikers als (zeer) positief ervaren. Eén op de vijf heeft negatieve
ervaringen. De opstelling van collega’s wordt door meer dan de helft van de gebruikers die de vragenlijst hebben ingevuld positief gewaardeerd en als (zeer) collegiaal
ervaren (zie ook kader 3.3). Geen enkele gebruiker is negatief over reacties van
collega’s.
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Kader 3.3 – Reacties collega’s
- Een aantal geïnterviewden geeft aan dat collega’s de keuze knap, maar ook wel gedurfd vonden. Een
zeker wantrouwen van collega’s of maatregelen gezien de financiële situatie wel nagekomen zouden
worden, lag daaraan ten grondslag.
- Positieve reacties kwamen vooral van medewerkers die door de gemaakte keuze konden blijven. De
meeste geïnterviewden hebben het afscheid nemen van de school ook als positief ervaren.
- Directeuren van scholen spelen een belangrijke rol bij doorverwijzing naar bestuur en in de wijze
waarop ze omgaan met wensen van personeel om gebruik te maken van maatregelen.

Hoewel er gemengde gevoelens zijn wat betreft het verloop van het proces, lijkt
men overwegend positief over de inhoud van het sociaal plan en over de geboden
maatregelen. Slechts twee respondenten geven aan maatregelen te missen in het
sociaal plan. Eén van hen geeft aan dat het plan te sober was en weinig keuzes bood.
Zoals al bleek uit de vragenlijst zijn het aantal maatregelen in een sociaal plan en de
keuzes hieruit belangrijke succesfactoren bij het gebruik van sociale plannen. De
tweede responsdent was vooral verbaasd (zie kader 3.4)
Kader 3.4 – Verbazing over consequentie sociaal plan
Een gebruiker kon een jaar thuis zitten tegen het volle salaris, terwijl er nog motivatie was om een jaar
door te werken. Volgens deze gebruiker is vermoedelijk het gebruik van de vertrekregeling te eenvoudig
gemaakt.

Gekozen maatregelen
Als we kijken naar de uiteindelijk gekozen maatregelen in de sociale plannen, dan
blijkt met name de maatregel ‘vertrekpremies bij vrijwillig vertrek’ populair. Ruim de
helft van de respondenten in de vragenlijst geeft aan hiervoor te hebben gekozen,
deels vanwege de financiële motieven, deels omdat men toch al andere plannen
had. Ook wordt een gebrek aan andere keuzes genoemd. Andere financiële vertrekregelingen worden door vier respondenten genoemd, hierbij valt bijvoorbeeld te
denken aan het behoud van uitkering bij vrijwillig vertrek. Verder blijken ook leeftijdsgebonden maatregelen relatief vaak gekozen (vier gebruikers). Zo geven drie
respondenten aan dat zij vervroegd gebruik konden maken van de FPU-regeling,
waardoor zij met (gedeeltelijk) behoud van salaris eerder konden stoppen met werken. Eén respondent geeft aan maatwerkafspraken met 60+ te hebben gemaakt.
Overige maatregelen blijken zelden voor te komen, incidenteel wordt bijvoorbeeld
genoemd: ‘outplacement voor bepaalde tijd betaald door werkgever’, ‘scholing
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betaald door werkgever’, ‘vrijwillige werktijdvermindering’ en ‘door werkgever bekostigd loopbaanadvies’ (voor volledig overzicht zie bijlage 2, tabel 3.4).
Welke andere redenen dan de bovengenoemde zijn er bij gebruikers voor de gemaakte keuzes? Bijna vier op de tien respondenten geeft aan dat bij de keuze voor
bepaalde maatregelen de aanwezigheid van vakbonden bij de onderhandeling over
het sociaal plan, maatregelen betrouwbaar(der) maakt. Voor een kwart van de respondenten was vooral de noodzaak om keuzes te moeten maken (urgentie) vanwege dreigend ontslag van belang. Een vijfde was van mening dat er bij de werkgever
voorheen minder uitgesproken (intern en extern) mobiliteitsbeleid aanwezig was.
Andere situaties die genoemd worden, zijn onder andere het ‘plaats willen maken
voor jongere collega’s’ en persoonlijke omstandigheden.
Persoonlijke omstandigheden
In de interviews komen de persoonlijke situaties naar voren waarom medewerkers
uiteindelijk gekozen hebben, of ze er nog volledig achterstaan en wat de betekenis
ervan voor hen is (geweest). Hoewel elke situatie uniek is en anonimiteit is toegezegd, geven we in kader 3.5 een algemeen overzicht van kenmerken van deze situaties.
Kader 3.5 – Overwegingen en motieven
- Leeftijd tussen 55 en 60 en/of ziekte (voorafgaand aan de reorganisatie) vormen belangrijke motieven
om na te denken over de carrière en een keuze uit een sociaal plan te overwegen. Gedachten over het
(nog) aankunnen van de onderwijstaak en het perspectief dat door de maatregelen (geld, rust, tijd)
wordt geboden geeft dan de doorslag.
- Het vervullen van andere taken binnen de school (remedial teacher, intern begeleider, trainer, bouwcoördinator), naast het leraarschap, en aangegeven hebben bij directeur/bestuur dat men ‘in’ is voor
iets anders (zonder dat daar direct op gereageerd wordt) vormen voor personeel met ruime ervaring
overwegingen om zich aan te melden en bepaalde vormen van maatregelen te kiezen (terugkeergarantie, scholing betaald). Carrièreplanning en het zien van perspectief in het aanbod uit het sociaal plan
geven vervolgens de doorslag.
- Persoonlijke omstandigheden als ziekte van ouders en het op zich kunnen nemen van de zorg voor
deze en het hebben van een reeds gepensioneerde huisgenoot zijn eveneens belangrijke (bij)motieven
om keuzes te maken.

Sommige geïnterviewden geven aan dat ze de keuze uit het sociaal plan niet gemaakt zouden hebben als ze niet in een specifieke situatie (zoals bijvoorbeeld ziekte)
verzeild waren geraakt. Anderen waren al op zoek naar iets anders binnen dan wel
buiten het bestuur.
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Van belang bij het maken van keuzes
Alle gebruikers van sociale plannen waarmee gesprekken zijn gevoerd, zijn van mening dat bij het overwegen gebruik te maken van maatregelen uit een sociaal plan
de volgende zaken van groot belang zijn:
 zorg voor adequate en relevante informatie voor je zelf en vergelijk de verschillende
maatregelen met elkaar. Zorg voor voldoende ondersteuning (vakbonden, anderen)
en praat er met anderen in de school (directeur) en vooral ook in de thuissituatie
over.
 probeer consequenties van de keuzen te overzien, voor jezelf, de thuissituatie, de
toekomst.
 ga goed voorbereid in gesprek met het bestuur en de directie. Laat je hierbij niet
verrassen. Laat bestuur en directie meedenken over mogelijkheden en bespreek consequenties met hen. Leg besproken zaken vast.
 creëer kansen voor jezelf (door scholing, specialisatie), durf kansen te zien en ze te
grijpen.
 geld is niet alleen zaligmakend. ‘Zorg dat je je goed voelt bij de eventuele keuzes die
je maakt’.
 leg (tussen)afspraken met directeuren of bestuur steeds schriftelijk vast.
Voor besturen hebben gebruikers ook een aantal tips:
 besturen moeten tijdig en eerlijke informatie geven over het ‘wat’ en ‘hoe’ van maatregelen en keuzes uit het sociaal plan.
 besturen moeten (ook) meer/goed/beter kijken naar consequenties voor de scholen
en het blijvende personeel.
Ook door de geïnterviewden die geplaatst zijn in het rddf (ontslagbeleid) wordt
aangegeven dat het krijgen van goede en voldoende informatie over de situatie en
mogelijkheden binnen het bestuur, goede contacten met de directeur en het bespreken van de situatie (rddf-plaatsing) met het ‘thuisfront’ van groot belang zijn.
Het ‘goed om je heen kijken naar mogelijkheden binnen en buiten het bestuur’ en
het open staan voor ook andere mogelijkheden (solliciteren buiten de regio, solliciteren in steden, andere onderwijssector) maken daar onderdeel van uit. De situatie
waarin ze verkeren (jong, samenwonend, financiële verplichting, jonge kinderen)
maken sommige mogelijkheden wel lastiger.
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3.5

Terugblik op gemaakte keuzes en huidige situatie

Tot slot blikken we met de gebruikers die de vragenlijst hebben ingevuld terug op
het sociaal plan/de gemaakte keuzes en kijken we naar de situatie waarin de gebruikers zich momenteel bevinden. De gebruikers van sociale plannen zijn vrijwel allemaal (24 van de 29) van mening dat de gemaakte keuzes uit de maatregelen hebben
gebracht wat men ervan had verwacht. Van de respondenten die aangeven dat de
keuzes niet hebben gebracht wat men er van had verwacht, benoemt een gebruiker
die vervroegd is uitgetreden dat het thuiszitten zwaarder is gevallen dan verwacht:
“het eerste jaar is: ‘pensioneren moet je leren’”. Een andere gebruiker is nog teleurgesteld over het verlies van de baan en weer een ander is nog niet overtuigd van een
goede afloop van het sociaal plan (“Ik wil gebruik maken van de terugkeergarantie
en wacht af of dat ook echt kan”). In twee gevallen geeft men aan dat de maatregelen nog niet definitief zijn. De overige gebruikers zijn overwegend positief, zo wordt
onder andere genoemd: ‘meer vrije tijd’, ‘altijd thuis voor de kinderen’, en ‘extra
zakcentje’. Vrijwel alle gebruikers - op één na - staan achter hun gemaakte keuzes
(waarvan 3 een beetje en 24 helemaal), ongeacht of de keuzes zo zijn uitgepakt als
verwacht.
In de verdiepende gesprekken met gebruikers is met name ingegaan of men de
juiste keuze heeft gemaakt en of men hier nog volledig achterstaat. Tevens is ingegaan op de betekenis van de keuze. Vrijwel alle gebruikers geven aan geen moment
spijt te hebben gehad van de keuze tot gebruik van maatregelen uit het sociaal plan
en kijken er met (veel) voldoening op terug (‘krijg er nieuwe energie van’). De persoonlijke situatie speelt hier zeker een rol in (‘meer voor ouders kunnen zorgen’,
‘man is ook gepensioneerd’ en ‘kan ambities nu meer waarmaken’). Drie gebruikers
werken nog in het onderwijs of aanverwante instellingen en dat was ook precies
waarom ze de keuze voor de maatregel in het sociaal plan hebben gemaakt: verdere
specialisering en blijven werken binnen onderwijs of aanverwante instellingen. Drie
werken niet meer (ook niet buiten het onderwijs) en ook voor hen geldt dat dit precies aansluit bij waarom ze gebruik hebben gemaakt van maatregelen uit het sociaal
plan. Dit wil overigens niet zeggen dat ze niets doen. Vrijwilligerswerk en zorg voor
ouders geeft ze ‘energie’. Nog niet bij iedereen heeft de afronding van de maatregelen uit het sociaal plan al helemaal plaatsgevonden en een gebruiker wil nog een
beroep doen op de terugkeergarantie.
Ook uit de informatie uit de vragenlijst blijkt dat vier op de tien gebruikers (twaalf
respondenten) momenteel niet meer werkzaam is en een deel daarvan is ook niet
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(meer) op zoek naar werk. Zoals we zagen heeft een deel gebruik gemaakt van de
FPU-regeling. Eén gebruiker geeft aan actief op zoek te zijn naar werk, maar door
een gebrek aan vacatures geen nieuw werk te kunnen vinden. Zes respondenten
werken nu bij een ander schoolbestuur, één respondent werkt binnen hetzelfde
bestuur op een andere school en zeven gebruikers werken momenteel buiten het
onderwijs. Tenslotte zijn er twee respondenten die nog wel werken in het onderwijs,
maar niet meer onder een bestuur (namelijk als adviseur) en één respondent werkt
nog in dezelfde functie maar met een andere aanstellingsomvang. Kortom, een
gevarieerd patroon van situaties waarin gebruikers verkeren na (gedeeltelijke) afronding van de procedure.
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4 Beantwoording vragen onderzoek en aandachtspunten

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk komen we terug op de vragen in het begin van deze rapportage en
trachten we die te beantwoorden. Vervolgens geven we aan wat de betekenis ervan
zou kunnen zijn.
Met sociale plannen is het net als met paraplu’s. Zodra donkere wolken zich samenpakken wil,iedereen er
een hebben, en liefst een van topkwaliteit. Maar desalniettemin hopen de meesten dat ze hem nooit uit
het foedraal hoeven halen.
Bron: Mulder: Sociale plannen en ondernemingsraad.

We beginnen met een citaat dat naar onze mening goed weergeeft waar het bij een
sociaal plan om gaat en hoe het gebruikt kan worden. Dit neemt niet weg dat, zoals
we hebben gezien, voor gebruikers een sociaal plan soms geweldig goed uitkomt en
er dankbaar gebruik van wordt gemaakt.
De beantwoording van de vragen in dit onderzoek is eerder indicatief dan representatief van aard. Het gaat vooral om de bruikbaarheid voor werkgevers en werknemers. We komen hieraan tegemoet door in dit afsluitende hoofdstuk een samenvatting te geven van aandachtspunten, suggesties en tips voor werkgevers, andere
betrokkenen en potentiële gebruikers van sociale plannen.

4.2

Beantwoording vragen

De algemene vraag in dit onderzoek luidt:
Hoe worden in de praktijk sociale plannen gebruikt en wat kunnen voor de toekomst
werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties hieruit leren?
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Deze algemene vraag is uiteengelegd in drie subvragen, te weten:
 welke doelen hanteren werknemers bij het gebruik van sociale plannen?
 welke motieven hebben werknemers om bepaalde maatregelen uit een sociaal
plan te kiezen en welke ervaringen hebben ze na gebruik ervan?
 welke ervaringen hebben werkgevers bij het gebruik van een sociaal plan?
We beantwoorden eerst deze subvragen en bekijken daarna of hiermee de algemene vraag afdoende beantwoord is.


Welke doelen hanteren werknemers bij het gebruik van sociale plannen?
Het belangrijkste doel van werknemers bij (het gebruik van) sociale plannen is het
willen weten waar men aan toe is en daarmee onzekerheidsreductie. Het vragen
naar informatie over de feitelijke situatie en de ernst ervan (bij werkgever, bij de
vakbonden, bij anderen) en vragen over bedreigingen, mogelijkheden en kansen
zijn directe uitingen van onzekerheid die we bij gebruikers steeds signaleren.
In ieder geval worden sociale plannen in de regel niet doelbewust gebruikt voor
het nastreven van carrièreplanning, het beëindigen van de schoolcarrière bij deze
werkgever of sowieso het beëindigen van de gehele carrière. Het zijn vaak de persoonlijke situatie en plotselinge kansen die zich voordoen waardoor werknemers
overwegen gebruik te maken van maatregelen uit sociale plannen.



Welke motieven hebben werknemers om bepaalde maatregelen uit een sociaal
plan te kiezen en welke ervaringen hebben ze na gebruik ervan?
Vooral individuele motieven doen werknemers uiteindelijk besluiten gebruik te
maken van het sociaal plan en bepaalde maatregelen daaruit. Latent (of soms
zelfs manifest) aanwezige wensen (om te stoppen, om iets anders te doen) en
overpeinzingen (over de zwaarte van het werk, over toenemende gebreken) spelen zeker een rol bij de keuze. De persoonlijke situatie op dat moment (eigen bedrijf als mogelijkheid zien, ouders die ziek zijn en verzorgd moeten worden, aanbod voor nieuwe functie krijgen, meer zorg voor kinderen) in combinatie met het
aanbod (een perspectief, een kans) geven meestal de doorslag bij de keuze voor
maatregelen uit een sociaal plan. Geld (vooral vertrekpremie) is volgens gebruikers niet direct een motief voor een keuze van maatregelen uit het sociaal plan,
maar is op de achtergrond zeer zeker van belang (en is ook de meest gekozen
maatregel). Volgens veel werkgevers speelt geld een grote rol (‘worst’) en is het
misschien wel de belangrijkste reden dat werknemers gebruik maken van maatregelen. Verder is volgens gebruikers ook de toekomst van belang. Dit wil zeggen

48

dat maatregelen die een terugkeergarantie in zich hebben, de mogelijkheid bieden iets uit te proberen en toch zekerheid te houden.
Door het proces naar een sociaal plan en door de uiteindelijke inhoud ervan ontstaat ook een urgentiebesef bij potentiële gebruikers en ook dat is een factor van
belang bij het (al dan niet) maken van keuzes. Het gegeven dat het sociaal plan uit
onderhandeld is en het stempel van de vakbond (‘betrouwbaarheid’) heeft, doet
eveneens een duit in het zakje.
De ervaringen van gebruikers zijn vrijwel steeds positief. Dit geldt in grote lijnen
voor de diverse maatregelen die aangeboden zijn en voor de ondersteuning bij de
keuzes. De genomen beslissing/keuze en de nieuwe situatie waarin men terecht
komt of in terecht is gekomen bevallen in de regel zeer goed en van spijt is dan
ook nauwelijks sprake. Dit wil niet zeggen dat alles koek en ei is. Gewenningsperikelen aan de nieuwe situatie van pensionering, ongewisheid over continuering
van nieuwe mogelijkheden en het wel of niet een beroep kunnen doen op terugkeergarantie en de betekenis daarvan dan wel wettelijke verplichtingen die verwarren (sollicitatieplicht) kunnen roet in het eten gooien. Het is dan ook niet
vreemd dat veel gebruikers de noodzaak onderstrepen van goede informatie over
mogelijkheden en aanraden deze met anderen (zowel intern als extern) te bespreken. Het op een rijtje zetten van ‘voor en tegens’ (ook financieel) en voldoende tijd nemen voor overweging horen daarbij. Overleg met de werkgever en andere deskundigen en het vastleggen van (tussen)afspraken lijken verstandig.


Welke ervaringen hebben werkgevers met het gebruik van een sociaal plan?
Ondanks een grote variatie in de wijze waarop werkgevers het, ook voor hen vaak
onbekende, proces naar een sociaal plan ervaren hebben, zijn ze er over het algemeen toch redelijk positief over. Besturen zien dat voortdurende communicatie
naar het personeel over de situatie en acceptatie van het nemen van verantwoordelijkheid belangrijk is. De schuldvraag moet volgens hen en ook anderen (adviseurs) niet centraal staan. Het draait om openheid en duidelijkheid. Er samen
(met vakbonden en werknemers) uit willen komen is een belangrijk gegeven, of
moet het althans zijn. Een goede voorbereiding op de besprekingen met (G)MR en
vakbonden is noodzakelijk en flexibiliteit van de kant van de werkgever (interpretatie en analyse van cijfers en beoordeling van de situatie) en van de kant van de
vakbonden is gewenst. Wat betreft de onbekendheid met onderhandelingen over
deze problematiek (financiën, juridische en cao-aspecten) kan er nog wel wat verbeterd worden en over de opstelling van de vakbonden zijn werkgevers niet altijd
te spreken. Om deze zaken beter te laten werken, worden tal van aanbevelingen
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gedaan die variëren van scholing van werkgevers en goede ondersteuning bij tijdige en adequate informatievoorziening tot het gebruiken van de vakbonden als
‘critical friend’.
Bij het gebruik van sociale plannen zijn werkgevers van mening dat vooral de hoeveelheid maatregelen en de aard ervan doorslaggevend en succesvolle elementen
zijn. Een aantal werkgevers gaat er daarbij van uit dat geld – ‘de worst’ - voor gebruikers een belangrijke drijfveer is om in te stappen. Ze ontkennen hierbij niet
dat er latente en manifeste wensen zijn voor verandering of dat persoonlijke situaties aanleiding zijn om te kiezen, maar ze zien ook dat er in het kader van regulier
mobiliteitsbeleid nog steeds weinig animo is voor interne vrijwillige mobiliteit.
Verplichte mobiliteit wordt wel steeds meer geaccepteerd, ook al vanwege bestuursaanstellingen, zo wordt geconstateerd. Meer ‘dwang’ van besturen bij vrijwillige mobiliteit wordt door hen niet direct wenselijk geacht. Wel zetten sommige besturen stimulerende en faciliterende maatregelen in en zien deze besturen
vrijwillige mobiliteit als ‘normaal onderdeel’ van goed werkgeverschap en/of integraal personeelsbeleid.
Een aantal besturen constateert dat juist door sociale plannen de bereidheid bij
het personeel om na te denken over vrijwillige mobiliteit (volgens een bestuurder
‘over bewegen’) toeneemt. Hopelijk leidt dit ook tot een toename in de aandacht
bij besturen en directeuren hiervoor.
Hoe worden sociale plannen gebruikt?
Met de beantwoording van de drie subvragen is het eerste deel van de algemene
vraagstelling – hoe worden sociale plannen gebruikt - van dit onderzoek voldoende
beantwoord. Wat werkgevers en werknemers er voor de toekomst van kunnen leren
is in de hoofdstukken twee (werkgeversperspectief) en drie (werknemersperspectief) steeds aan de orde geweest. Dit heeft geleid tot diverse suggesties, tips en
aanbevelingen. In de volgende paragraaf willen we de betekenis van het onderzoek
voor de toekomst nog eens naar voren halen en in kort bestek de verschillende
suggesties voor de diverse betrokkenen schetsen.

50

4.3

Betekenis van het onderzoek en aandachtspunten en suggesties voor werkgevers, werknemers en potentiële gebruikers

Betekenis onderzoek
We kunnen constateren dat de belangen van de diverse betrokkenen (werkgevers,
adviseurs, vakbonden, gebruikers) in het proces naar een sociaal plan en in de keuzes zeker niet altijd parallel lopen, maar men er wel samen uit moet komen. Het
voorkomen van ontslag is daarbij het gedeelde streven. Het uitgangspunt in dit onderzoek was dat er over het proces en de resultaten een nogal dubbel perspectief
aanwezig was: een minder soepel proces en toch tevreden over de resultaten. Na dit
onderzoek kunnen we de conclusie trekken dat er in meerdere opzichten een dubbel
perspectief aanwezig is. We hopen dat de resultaten uit dit onderzoek er toe kunnen
bijdragen deze perspectieven te herkennen en er naar te handelen.
Aandachtspunten en suggesties voor werkgevers, werknemersorganisaties en
potentiële gebruikers
Aan het slot van dit rapport schetsen we in grote lijnen een aantal aandachtspunten
en suggesties. De details staan in de verschillende hoofdstukken.
We beginnen met aandachtspunten en suggesties voor werkgevers.
Werkgevers: aandachtspunten
 tijdige signalering van problematiek en communicatie hierover (ook extern, bijvoorbeeld ouders);
 openheid over de situatie naar alle betrokkenen en open communicatiekanalen in alle
fasen van het proces (reorganisatie, sociaal plan);
 goede analyse van de (financiële) problemen en onderbouwing daarvan in (management)rapportages;
 acceptatie en nemen van verantwoordelijkheid voor de problematiek;
 anticiperen en reeds vanaf begin van bespreking reorganisatie zoeken naar oplossingen (mobiliteit, samenwerking, vervangingspool, fusie, etc.);
 schetsen van de situatie als er niets zou gebeuren (urgentiebesef vergroten);
 flexibiliteit in het overleg met GMR en vakbonden (transparant, rekening houden met
belangen, invoelend);
 flexibiliteit in het opnemen en gebruik laten maken van maatregelen (maatwerk);
 streven naar verbetering van de bedrijfsvoering (prognoses, meerjarenplannen, jaarplannen, managementrapportages) en analyse en rapportage daarover;
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vanaf begin bespreking sociaal plan ook nadenken over / rekening houden met situatie bestuur en scholen (onderwijskundig, leraar/leerling-ratio) na afronding sociaal
plan;
 mogelijkheid bieden voor ondersteuning en begeleiding potentiële gebruikers sociaal
plan.

Werkgevers: suggesties voor verbetering
 scholing bestuur op terrein financiën, juridische aspecten en reorganisaties en sociale
plannen (ook onderhandelingsvaardigheden);
 scholing GMR op terrein financiën, juridische aspecten en reorganisaties en sociale
plannen (ook onderhandelingsvaardigheden);
 inschakelen adviseurs op terrein financiën, analyses en onderbouwing problematiek
en cijfers;
 indien nodig (geringe deskundigheid, slechte verstandhouding) onafhankelijk voorzitter inzetten bij overleg met vakbonden (en eventueel GMR);
 contacten leggen met collega-besturen die ervaring hebben met reorganisaties en
sociale plannen;
 vrijwillige mobiliteit meer systematisch onder de aandacht brengen en goede voorbeelden benutten en openbaar maken;
 directeuren van scholen inzetten als ambassadeurs (informeren, stimuleren, begeleiden/ondersteunen potentiële gebruikers);
 vakbonden in een vroegtijdig stadium informeren / raadplegen en ook in overleg
gebruiken als critical friend.
Ook voor werkgeversorganisaties / vakbonden die een cruciale rol vervullen bij
sociale plannen kunnen mede op basis van dit onderzoek een aantal aandachtspunten en suggesties voor verbetering worden benoemd.
Werknemersorganisaties: aandachtspunten
 duidelijkheid verkrijgen over de problematiek en onderbouwing vragen, maar schuldvraag niet de overhand laten krijgen in overleg;
 helderheid geven over verwachtingen naar bestuur (mate van onderbouwing, soort
rapportages/bewijzen, inbreng maatregelen);
 (meer) oog voor de relatief onbekendheid van de materie voor besturen en de massaliteit (overmacht) van de vakbonden als onderhandelingspartner;
 (meer) oog voor belangen van bestuur, vakbondsleden en niet-vakbondsleden en een
constructieve opstelling;
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oog voor verbetering van de bedrijfsvoering van het bestuur na sociaal plan (analyses,
onderbouwing, mobiliteit);
 voortdurend oog voor situatie bestuur en scholen na afronding sociaal plan (onderwijskundig, aanwezige deskundigheid, ratio leraren/leerlingen);
 open staan voor raadpleging door besturen en ondersteuning vooraf aan bespreking
sociaal plan.

Werknemersorganisaties: suggesties voor verbetering
 ter beschikking stellen van een voorbeeld sociaal plan (op verzoek);
 open staan voor en leren omgaan met ‘critical friend’ functie.
Tot slot de werknemers als potentiële gebruikers van sociale plannen. Wat kunnen
zij doen en waar zijn verbeteringen mogelijk.
Werknemers: aandachtspunten
 volg de informatie over reorganisatie en sociaal plan en vraag zonodig nadere uitleg;
 bespreek mogelijkheden met het ‘thuisfront’ en zoek zonodig ondersteuning bij de
directeur, het bestuur en externen (eigen omgeving, deskundigen);
 denk bij eventueel gebruik van sociaal plan na over eigen inbreng van maatregelen
(maatwerk);
 neem voldoende bedenk- en overweegtijd en eis deze op;
 ga goed voorbereid in overleg over mogelijkheden in het sociaal plan met de directeur
/ het bestuur en leg het besprokene vast;

leg afspraken over mogelijkheden vast.
Werknemers: suggesties voor verbetering
 denk na over eigen carrière en mogelijkheden (ook in kader vrijwillige mobiliteit) en
kijk daarbij eventueel ook verder dan de eigen school;
 creëer kansen (scholing) en maak er gebruik van;
 zorg voor adequate informatie over de consequenties van het gebruik van maatregelen;
 bereid je voor op de nieuwe situatie (in onderwijs, buiten het bestuur, niet meer
werkzaam.
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Bijlage I: Tabellen werkgeversenquête

Tabel 2.1 – Waarom is / was de personeelsreductie vooral noodzakelijk?
Aantal keer genoemd
krimpsituatie / daling van leerlingen

9

eerder gemaakte keuzes, die nu te duur zijn gebleken

1

stijgende kosten voor personeel, huisvesting en energie

1

andere bezuinigingen van de (lokale) overheid

1

anders

4

Totaal

16

Tabel 2.2 – Welke effecten hebben deze stappen om te komen tot personeelsreductie
gehad op het DGO over het sociaal plan?
Aantal keer genoemd
positief, omdat daarmee al enige personeelsreductie gerealiseerd is
positief omdat daarmee al enige richting is gegeven aan goed werkgeverschap /
goed personeelsbeleid
Totaal

7
6
13

Tabel 2.3 – Op welke wijze heeft u die communicatie ingericht?
Aantal keer genoemd
via een of meer bijeenkomsten voor het personeel over de personeelsreductie
en het DGO
via algemene nieuwsberichten van de school/het bestuur
via een apart nieuwsbericht van de school/het bestuur over de personeelsreductie
en het DGO
via een daarvoor te benaderen contactpersoon/bureau

14
9
8
4

55

Tabel 2.4 – Hoe ver bent u op dit moment met het DGO / de afhandeling van het
sociaal plan?
Aantal keer genoemd
bezig met 1ste fase (vrijwillige fase)

2

bezig met 2de fase, vermoedelijk zonder gedwongen ontslagen

1

bezig met 2de fase, vermoedelijk met gedwongen ontslagen

5

geheel afgerond, zonder gedwongen ontslagen

5

geheel afgerond met gedwongen ontslagen

2

Totaal

15
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Bijlage II: Tabellen werknemersenquête

Tabel 3.1 – Bent u tijdens de onderhandeling over het sociaal plan tussen werkgever
en bonden voldoende geïnformeerd over…
ja

nee

n.v.t. / weet niet

de voortgang van de onderhandelingen

24

4

2

de uiteindelijke inhoud/eindresultaat van het sociaal plan

28

2

0

Tabel 3.2 – Onderhandelingsresultaten sociaal plan door vakbonden voorgelegd?
Aantal keer genoemd
ja, zijn voorgelegd, ben geen lid

13

ja, zijn voorgelegd, ben wel lid

7

nee, zijn niet voorgelegd, ben geen lid

7

nee, zijn niet voorgelegd, ben wel lid

3

Totaal

30

Tabel 3.3 – Begeleid bij het maken van keuzes uit maatregelen sociaal plan?
Aantal keer genoemd
ja, door bestuur/de directeur en door anderen, namelijk:

6

ja, door bestuur/de directeur

9

ja, door de vakbond(en)

1

ja, door iemand anders:

4

nee

10

Totaal

30
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Tabel 3.4 – Voor welke maatregel(en) uit het sociaal plan heeft u gekozen? (n=30)
Aantal keer genoemd
vertrekpremie bij vrijwillig vertrek

16

andere financiële vertrekregeling

4

pre-FPU / vervroegde vut

3

vrijwillige werktijdvermindering

2

door werkgever bekostigd Loopbaanadvies

2

scholing betaald door werkgever

2

kwijtschelden terugbetaling scholingskosten / ouderschapsverlof

1

detachering voor bepaalde periode met recht op laatstverdiende salaris

1

detachering met terugkeergarantie in proeftijd

1

outplacement voor bepaalde tijd betaald door werkgever

1

maatwerkafspraken met 60+ (bijv. werktijdvermindering met onbetaald verlof)

1

terugkeergarantie

1

geen van deze maatregelen

1

Tabel 3.5 – Welke situatie is meest van toepassing op huidige situatie?
Aantal keer genoemd
ik werk niet of doe vrijwilligerswerk

12

ik werk met een andere aanstellingsomvang in dezelfde functie

1

ik werk op een andere school onder hetzelfde bestuur

1

ik werk bij een ander schoolbestuur

6

ik werk buiten het onderwijs

7

anders

2

Totaal

29
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Bijlage III: Voorbeeld Sociaal Plan

In deze bijlage is een format opgenomen van een sociaal plan. Het hier gepresenteerde voorbeeld is bedoeld om schoolbesturen die ermee te maken hebben of
krijgen een handvat te bieden. Voor het opstellen ervan is dankbaar gebruik gemaakt van de sociale plannen die door SPO Venray en SKOBA zijn gehanteerd.
Een sociaal plan wordt in overleg met de vakcentrales samengesteld, als een bestuur
werkgelegenheidsbeleid hanteert en personeelsreductie noodzakelijk blijkt. Wanneer het bestuur ontslagbeleid hanteert, dan geldt het LIFO-beginsel (last in first
out) om mensen in het RDDF te plaatsen. Een bestuur met ontslagbeleid kan in overleg treden met de vakcentrales om in het decentraal georganiseerd overleg (DGO)
dit beginsel om te zetten in een afspiegelingsbeginsel. Vaak zullen de vakcentrales
dan vragen om dan de overstap te maken van ontslagbeleid naar werkgelegenheidsbeleid.
Dit voorbeeld is eerder verschenen in het rapport ‘Behoud van boventalligen’
(Kemper et al, 2012) van het Arbeidsmarktplatform PO.2 In overleg met de Algemene Onderwijsbond is de tekst geactualiseerd naar de situatie per 2014.

2

Kemper, R., T. Rompen en M. Grootscholte (2012). Behoud van boventalligen. Den Haag: Arbeidsmarktplatform PO.
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SOCIAAL PLAN
Fase 1: Vrijwillige mobiliteit

1-8-20… tot 1-8-20…

Plaats, datum
Kenmerk:
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INHOUDSOPGAVE

1.

Inleiding

2.

Overeenkomst

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Werkingssfeer
Artikel 3. Looptijd
Artikel 4. Overleg
Artikel 5. Bezwaarprocedure
Artikel 6. Hardheidsclausule
Artikel 7. Algemene bepalingen en uitgangspunten
Artikel 8. De eerste fase (voorbeelden van vrijwillige mobiliteit)
8.1.
Vertrekpremie
8.2.
Opzegtermijn en vertrekpremie
8.3.
Salariscompensatie
8.4.
Vrijwillige werktijdvermindering
8.5.
Sollicitatieverlof
8.6.
Korte opzegtermijn
8.7.
Kwijtschelden studiekosten/scholingskosten
8.8.
Kwijtschelden kosten ouderschapsverlof
8.9.
Detachering extern
8.10. Terugkeergarantie in proeftijd
8.11. Onbezoldigd verlof
8.12. Loopbaanadvies
8.13. Outplacement
8.14. Scholing
8.15. Stage
8.16. Salarisgarantie
8.17. Tegemoetkoming in de verhuiskosten
8.18. Extra reiskosten
8.19. Initiatief werknemer
Artikel 9. Communicatieplan
Ondertekening
Bijlage 1: regeling bezwaar en beroep
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1.

Inleiding

De stichting……… heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs en van de
medewerkers. Op dit moment.
Argumenten waarom te komen tot een sociaal plan.
1.
2.
3.
Gedurende het schooljaar ….. is de Stichting al volop bezig geweest vrijwillige mobiliteit te stimuleren. Nu
gebleken is dat naar verwachting niet voldoende uitstroom is ontstaan, heeft er overleg met de vakbonden
plaatsgevonden en is dit Sociaal Plan tot stand gekomen.
Het Sociaal Plan richt zich vooral op stimuleringsmaatregelen ter bevordering van de vrijwillige uitstroom.
Daarnaast zal de noodzakelijke personele reductie vooral moeten plaatsvinden op basis van externe mobiliteit. Begeleiding van werk naar werk is daarvoor een belangrijk onderdeel. Op dit moment heeft de stichting
… tijdelijke medewerkers in dienst, al dan niet met een parttime dienstbetrekking
Door werkgever is een reorganisatieplan opgesteld (kenmerk…………..datum……….). De GMR heeft op ----------20… ingestemd met dit reorganisatieplan.
Onderdeel van het reorganisatieplan is het besluit dat werkgever overgaat tot het opheffen van de werkgelegenheidsgarantie als bedoeld in artikel 10.3 lid 3 CAO PO
Dit Sociaal Plan heeft als doel het regelen van een zorgvuldige uitvoering van het vertrek bevorderend
beleid bij werkgever. Dit Sociaal Plan sluit aan op de CAO PO.
Daar waar in dit Sociaal Plan wordt gesproken van “hij” en “zijn” wordt ook bedoeld “zij” en “haar”.

2.

Overeenkomst

Ondergetekenden
Het bestuur van de stichting……… , statutair gevestigd te …………, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
directeur/bestuurder ……
Hierna te noemen werkgever
en





De Algemene Onderwijsbond (AOb) en ABVAKABO FNV, beiden gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door ………………;
Het CNV Onderwijs, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd
door ………………………….;
De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), gevestigd Utrecht, te dezen statutair of krachtens
volmacht vertegenwoordigd door …………………………..;
De Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), gevestigd te Zeist, te dezen statutair of krachtens
volmacht vertegenwoordigd door ………………………...
Hierna te noemen vakbonden
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Overwegende dat,



Op grond van het vastgesteld bestuursformatieplan/reorganisatieplan, waarover werkgever en
medezeggenschapsraad overeenstemming hebben bereikt, met betrekking tot de noodzakelijke
organisatorische wijzigingen en de daaruit voortvloeiende reductie van de personele formatie.
Samengevat dient volgens het reorganisatieplan de volgende personele reductie te worden gerealiseerd:
Functie

Bezetting peildatum

Bezetting
20…

1-8-Reductie per
1-8-20…

Directie
Leraar (LA/LB/LC)
OOP i.c.
Conciërge
Secretariaat
Orthopedagoog
Intern begeleider
Etc.




Bij werkgever met ingang van ………. 20… een servicepunt sociaal plan is ingericht. Voor alle vragen rondom dit Sociaal Plan en de uitwerking daarvan kunnen werknemers hier terecht. Te denken valt hierbij aan ABP-berekeningen, voorlichting over (keuze)pensioenen, werktijdvermindering, scholing etc.
Het servicepunt sociaal plan wordt gevormd door de heer/ mevrouw ………..
Het servicepunt sociaal plan is telefonisch bereikbaar op maandagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur
(telnr………….) of per mail …...@.......nl.
Er bestaat ook de mogelijkheid om het servicepunt te bezoeken aan de …...
Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de heer/ mevrouw …... ( Tel: …..) of per mail …..
Alle aanvragen bij het Servicepunt worden vertrouwelijk behandeld.
Gedwongen ontslagen worden zoveel mogelijk voorkomen. Indien toch tot afvloeiing moet worden gekomen, zal dit volgens een gefaseerde werkwijze plaatsvinden. In dat kader zijn een drietal
fasen te onderscheiden:
1. vrijwillige fase: het bevoegd gezag neemt een aantal maatregelen die bestuur breed worden
aangeboden. Iedere maatregel die ertoe kan leiden dat de omvang van de personele problemen wordt teruggebracht, moet worden onderzocht;
2. gedwongen fase: het bevoegd gezag is genoodzaakt de terugloop in inkomsten op te lossen
en in deze fase wordt (worden) de werknemer(s) op grond van de formatieplanning boventallig verklaard (in het RDDF geplaatst);
3. nazorgfase: maatregelen die na afloop van de 2e fase gelden voor ontslagen werknemers.

Komen het volgende overeen:
Artikel 1. Definities
De volgende definities gelden bij de uitvoering van de regelingen in het sociaal plan.
B.
Bevoegd gezag

64

De stichting…………., verder te noemen werkgever te …….., vertegenwoordigd
oor …………………...

Boventallige medewerker:
De werknemer waarvan is vastgesteld dat die voor aanvang van de gedwongen
fase wordt aangewezen op basis van een objectief criterium (overeengekomen
tussen partijen) als degene die na afloop van de vrijwillige fase van het sociaal
plan en na de gedwongen fase in aanmerking komt voor gedwongen ontslag.
Bruto maandsalaris
Het bruto maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag,
eindejaarsuitkering en eventuele toeslagen waar de werknemer op grond van
de CAO PO recht heeft.
D.
Diensttijd
De tijd die op grond van de arbeidsovereenkomst is doorgebracht in dienst bij
de werkgever en zijn rechtsvoorgangers .Hieronder valt ook de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die vooraf ging aan de arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd
Let op : In het PO geldt bij ontslagbeleid dat er sprake kan zijn van diverse
soorten definities van diensttijd op grond van de afspraken van protocollen van
voor zoals die golden van voor 31 juli 2006.
Zie artikel 10.4 cao po.
Diensttijd ivm jubileumgratificatie
De diensttijd als bedoeld in artikel 6.18 lid 3 CAO PO.
F.
Functie

Het samenstel van feitelijk opgedragen werkzaamheden dat door de werknemer voortvloeiend uit zijn dienstverband moet worden verricht (op grond van
de functiebeschrijving of de normfunctie).

G.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als geregeld in de Wet Medezeggenschap.
Geschikte functie
Een functie, met hetzelfde max. salaris behorend bij de functie waarin betrokkene nu is benoemd, waarvoor de werknemer al dan niet met een korte scholing (max. 9 maand) bekwaam is te maken.
Gewenste functie
Een functie die de werknemer bereid is uit te voeren en die meer dan ….
salarisschalen lager is dan de huidige functie.
J.
Jubileumgratificatie

De jubileumgratificatie bedraagt bij een 25-jarige diensttijd bij het onderwijs
50% en bij een 40-, of 50-jarig jubileum 100% van het salaris zoals vastgesteld
volgens de matrix in bijlage A9 van de CAO PO.

L.
Laatst verdiende salaris
Zie bruto maandsalaris.
M.
Medezeggenschapsraad
Het orgaan dat op grond van de WMS de medezeggenschap vorm geeft op de
school (BRIN nummer)
Maandsalaris
Zie bruto maandsalaris.
Meerjaren bestuursformatieplan
Het formatiebeleid op bestuursniveau en een overzicht van de verwachte
beschikbare formatie (personeelsbudget), de beoogde organisatiestructuur en
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een aanduiding van de te onderscheiden functies naar aantal, aard en niveau
minimaal de komende vier school jaren.
P.
Passende functie
Van een passende functie bij de werkgever is sprake indien:
 De functie-inhoud binnen de reële mogelijkheden redelijkerwijs aansluit bij
de huidige werkzaamheden en past binnen de regeling t.a.v. de wettelijke
bevoegdheden.
 De werkzaamheden aansluiten bij de persoonlijke kwaliteiten en omstandigheden van de werknemer.
 In de vrijwillige fase is de inschaling t.o.v. de huidige functie maximaal 2
schalen lager of 1 schaal hoger.
NB.
In de verplichte fase is de inschaling ten opzichte van de huidige functie
maximaal 3 schalen lager.
R.
Reiskosten extra
Reistijd extra
Reorganisatie

De kosten voor woon-werkverkeer voor zover deze als gevolg van de herplaatsing hoger zijn dan de huidige reiskosten.
Reistijd voor zover deze als gevolg van de herplaatsing verder is dan de oorspronkelijke reistijd.
Het planmatig voornemen van het bevoegd gezag tot organisatieverandering
of herinrichting van de organisatie en daarmee verandering in de organisatie
waaronder ook begrepen de opheffing van bestaande en/of introductie van
nieuwe functies, die gepaard gaan met ingrijpende personele gevolgen.

S.
Salaris

Het bedrag dat voor de werknemer is vastgesteld volgens de bijlage behorend
bij de CAO. (Dit is exclusief vakantiegeld en toeslagen).
Salariscompensatie
Verschil tussen het laatstverdiende salaris en nieuwe salaris in een lager
betaalde functie.
Salarisgarantie
Garantie op doorbetalen van het laatstverdiende salaris inclusief alle toelagen,
eindejaarsuitkering en vakantie-uitkering.
Salarisgarantie inclusief uitzicht
Garantie op het bestaande salarisuitzicht
Sociaal Plan
Overeenkomst tussen werkgever(s) en vakbonden, waarin een intensivering
van het werkgelegenheidsbeleid en vertrek bevorderend beleid wordt afgesproken om werknemers optimale kansen te bieden op vervangende werkgelegenheid.
U.
Uitwisselbare functie

V.
Vacature
Vergoeding
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Functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste
competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn.
Formatieruimte waarvoor personele invulling wordt gezocht.
Alle in het sociaal plan genoemde vergoedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld, bruto vergoedingen. De werkgever zal de wettelijke, verplichte inhoudingen uitvoeren. De werkgever informeert de werknemer die het betreft
over de fiscale consequenties. Hierbij werkt de werkgever eraan mee dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de bruto-netto mogelijkheden ten gunste van
betrokken werknemers.

Vrijwillige fase

W.
Werknemer

WMS
WOPO

De werknemer kan in deze fase gebruik maken van een van de maatregelen,
conform de afspraken in het Sociaal Plan, om de boventalligheid te verminderen.

Het personeelslid dat een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever c.q.
de ambtenaar waarop krachtens besluit van de werkgever de CAO PO als
rechtspositieregeling van toepassing is verklaard.
Wet Medezeggenschap op Scholen.
Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs.

Artikel 2. Werkingssfeer
1. Dit Sociaal Plan is van toepassing op werknemers van …………… die op de ingangsdatum van dit sociaal
plan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben en voor werknemers met een aanstelling
voor bepaalde tijd.
2. Werknemers kunnen uitsluitend gebruik maken van maatregelen uit dit sociaal plan als daarmee een
bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling van het reorganisatieplan.
Artikel 3. Looptijd
1.
Dit Sociaal Plan treedt in werking op ………… 20… en kent een looptijd van 1 jaar tot ……………….20…. In
deze fase van het Sociaal Plan hebben alle maatregelen een vrijwillig karakter, waarbij de werkgever
de werknemers met maatregelen tracht te begeleiden van werk naar werk of zodanige maatregelen
neemt dat een werknemer vrijwillig besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
2.
Rechten en voorzieningen met een langere werkingsduur dan de looptijd van dit Sociaal Plan blijven
van toepassing, ook na het verstrijken van de looptijd.
Artikel 4. Overleg
1.
Ten aanzien van de uitvoering van het Sociaal Plan komen partijen periodiek elke …. maanden bijeen
om de voortgang en resultaten te bespreken.
2.
Indien het Sociaal Plan niet voorziet in bepaalde zaken kunnen in het hierboven genoemde voortgangsoverleg in overleg aanvullende bepalingen worden gemaakt, die dan ook weer als cao aangemeld dienen te worden.
3.
Nieuwe wet- en regelgeving die consequenties hebben voor de regeling en/of de daarop gebaseerde
aanvullingen, kunnen voor partijen aanleiding zijn om tussentijds overleg te voeren om aanvullende
afspraken te maken. Eventueel negatieve gevolgen zullen daarbij voor rekening van de werkgever komen.
Artikel 5. Bezwaarprocedure
Indien een werknemer het niet eens is met een bepaalde beslissing of de gang van zaken die binnen de
werkingssfeer van het ‘Sociaal Plan’ valt kan hij bezwaar aantekenen bij de werkgever en verweer voeren
volgens de bezwarenprocedure (Zie bijlage 1, regeling bezwaar en beroep).
Artikel 6. Hardheidsclausule
1.
Als de toepassing van het Sociaal Plan in een individueel geval leidt tot een onbillijke situatie zal de
werkgever afwijken ten gunste van de werknemer.
2.
In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever handelen in de geest van het
Sociaal Plan.
3.
De werkgever stelt de vakbonden onverwijld op de hoogte als een beroep is gedaan op de hardheidsclausule en van een daarop genomen besluit.
4.
De werknemer kan bezwaar aantekenen op grond van art 5 als zijn beroep op de hardheidsclausule is
afgewezen.
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Artikel 7. Algemene bepalingen en uitgangspunten
Verantwoordelijkheid werkgever
De werkgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit Sociaal Plan en spant zich in om de herinrichting
van de organisatie op een zorgvuldige en transparante wijze uit te voeren. De werkgever draagt er zorg
voor dat er een zodanig samenspel plaatsvindt, dat er sprake is van een optimaal evenwicht tussen de
belangen van de organisatie en de belangen van de medewerkers. Met de bonden vindt overleg plaats over
de voortgang en de opbrengsten van het Sociaal Plan.
Verantwoordelijkheid medewerker
De werknemer die een beroep doet op de financiële maatregelen van het Sociaal Plan verplicht zich aan de
werkgever ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te verstrekken.
Fiscale afwikkeling
Alle in het Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn -tenzij uitdrukkelijk anders vermeld- brutovergoedingen. De werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen uitvoeren. Vergoedingen worden in
onderling overleg uitbetaald op een voor werknemer fiscaal gunstige wijze en worden slechts onbelast
uitgekeerd voor zover fiscale en/of sociale wetgeving zich hiertegen niet verzet. De werkgever informeert de
medewerkers die het betreft over de fiscale consequenties en zal hiertoe indien nodig advies vragen bij de
Belastingdienst. De werknemer heeft deplicht zich te informeren.
Artikel 8 De eerste fase (Voorbeelden van vrijwillige mobiliteit)
1.

Er is een mobiliteitsregeling van toepassing op vrijwillige basis, waarvan de instrumenten en voorwaarden in dit artikel beschreven staan. Werknemers die gebruik willen maken van de instrumenten
worden opgeroepen zich zo snel mogelijk te melden bij het servicepunt. Doel van de regeling is door
middel van vertrek bevorderend beleid de reorganisatiedoelstelling te behalen en gedwongen ontslag
te voorkomen.
Voor het doen van een beroep op maatregelen uit dit sociaal plan geldt dat uit maximaal drie instrumenten gekozen kan worden (uit de maatregelen .., … en … (anticumulatie vaststellen) kan slechts één
maatregel gekozen worden). Met betrokkenen wordt een gesprek gevoerd om tot afspraken te komen.
De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de vorm van een overeenkomst met de daarin gemaakte
afspraken.

2.

Aan de werknemer die de organisatie verlaat wordt een positief luidend getuigschrift conform art.
7:656 BW (Burgerlijk wetboek) aangeboden.

3.

Werknemers die de organisatie verlaten en behoren tot de groep die twee jaar of korter voor het
bereiken van hun 25- of 40 jarig ambtsjubileum staan ontvangen de bij deze ambtsjubilea behorende
gratificatie die bruto, conform CAO wordt uitbetaald, tenzij dit bij de nieuwe werkgever wordt uitgekeerd.

4.

Bij interne mobiliteit worden ten behoeve van de start in een nieuwe functie extra begeleidingsafspraken gemaakt tussen leidinggevende en werknemer (duur inwerkperiode, coaching, intervisie, supervisie, etc.)

De werknemer kan een keuze maken uit de in artikel 8 genoemde maatregelen.
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Maatregelen (diverse voorbeelden)
8.1
Vertrekpremie
Werknemers kunnen ene beroep doen op de vertrekpremie. In dit geval zal de dienstbetrekking op initiatief
van de werkgever eindigen als gevolg van bedrijfs/economische redenen. Een en ander wordt vastgelegd in
een beëindigingsovereenkomst.
Voorwaarde hierbij is dat het vertrek van werknemer bijdraagt aan het doel zoals vastgesteld in dit sociaal
plan en dat de werknemer en werkgever de opzegtermijn uit de CAO PO in acht nemen. De vertrekpremie
ziet er als volgt uit:
De vertrekpremie bedraagt ………. keer het bruto-maandsalaris.

De vertrekpremie kan op verzoek van de werknemer ook in het pensioenfonds (onderdeel keuzepensioen)
gestort worden. Er kan ook worden gedacht aan een combinatie van deeltijd keuzepensioen en
(spaar)verlofregelingen. Het betreft hier in alle gevallen maatwerk. In overleg met de werknemer kunnen de
mogelijkheden hiervoor onderzocht worden. De werkgever stelt werknemer in dat geval in de gelegenheid
om de gemaakte afspraken te laten toetsen door een erkend fiscalist op kosten van de werkgever. De
werknemer blijft zelf verantwoordelijk voor het hebben van voldoende fiscale ruimte.

De werkgever heeft de mogelijkheid om vooraf een beschikking aan de Belastingdienst te vragen of er
sprake is van een Regeling Vervroegd Uittreden. Indien de Belastingdienst van mening is, dat er sprake is
van een Regeling Vervroegd Uittreden kan de vergoeding met toestemming van werkgever enkel en alleen
door werkgever worden gestort in het pensioen, voor zover de werknemer daarvoor fiscale ruimte heeft.
8.2
Opzegtermijn en vertrekpremie
De werkgever is gehouden naast de vertrekpremie de opzegtermijn in acht te nemen.
8.3
Salariscompensatie.
Een werknemer die buiten het bestuur een functie aanvaardt op een lager salarisniveau kan aanspraak
maken op salariscompensatie. Deze compensatie bedraagt de vergoeding van het (bruto) verschil tussen het
laatstverdiende salaris en het nieuwe salaris voor de periode van maximaal 1 jaar. Dit naar rato van de
omvang van het huidige dienstverband. Uitgangspunt zijn de loonschalen conform CAO PO.
8.4
Vrijwillige werktijdvermindering.
Per …………… 201.. hebben werknemers de mogelijkheid om op vrijwillige basis de betrekkingsomvang te
verminderen. De werkgever wil hierbij wel voorkomen dat hierdoor banen ontstaan met een te geringe
betrekkingsomvang. Bij taakvermindering wordt daarom een ondergrens gesteld van 2 dagen. Werknemers
die in de looptijd van dit sociaal plan gebruik maken van deze mogelijkheid ontvangen hiervoor een eenmalige premie. De premie wordt berekend door het bruto-maandsalaris van de oorspronkelijke betrekkingsomvang te verminderen met het salarisbedrag dat behoort bij de nieuwe betrekkingsomvang. De uitkomst
van deze som wordt omgerekend naar een jaarbedrag. De werknemer ontvangt een eenmalige premie van
….% van dit jaarbedrag.
Indien werknemer ten gevolge van de reorganisatie alsnog boventallig wordt verklaard dan zal werkgever
het dienstverband in de oude omvang herstellen voor aanvang van de tweede fase om op die wijze een
nadelig effect op de Werkloosheidsuitkering te voorkomen.
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8.5
Sollicitatieverlof.
Aan werknemers die solliciteren zal hiertoe buitengewoon verlof met behoud van salaris worden verleend.
8.6
Korte opzegtermijn.
Wanneer een werknemer vertrekt of de omvang van de baan verkleint geldt een verkorte opzegtermijn
conform de wens van de werknemer.
8.7
Kwijtschelding studiekosten/scholingskosten
Geld dat bij vertrek gedurende de looptijd van het sociaal plan, volgens een scholingsovereenkomst moet
worden terugbetaald, wordt kwijtgescholden.
Deze regeling is ook van toepassing bij een vrijwillige vermindering van de betrekkingsomvang voor het deel
waarmee de betrekking wordt verminderd.
8.8
Kwijtschelding kosten ouderschapsverlof
Geld dat bij vertrek gedurende de looptijd van het sociaal plan, volgens de regeling ouderschapsverlof moet
worden terugbetaald, wordt kwijtgescholden
Deze regeling is ook van toepassing bij een vrijwillige vermindering van de betrekkingsomvang voor het deel
waarmee de betrekking wordt verminderd.
8.9
Detachering extern
Er is sprake van detachering als de werknemer, de huidige werkgever en een andere werkgever een overeenkomst sluiten, waarbij wordt afgesproken dat de werknemer in dienst blijft bij de huidige werkgever,
maar voor de andere werkgever werkzaamheden gaat uitvoeren. De detacheringafspraken kunnen maximaal 1 jaar duren.
Voor afloop van de detacheringsperiode laat de werknemer weten of hij weer terugkeert bij de werkgever
of dat hij de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen.
8.10
Terugkeergarantie in proeftijd
In het kader van het aanvaarden van een betrekking bij een andere organisatie of als startfase van een eigen
onderneming kan een proeftijd of gewenningsperiode, zonder behoud van salaris, van maximaal een jaar
gelden. De medewerker kan gedurende deze periode terugkeren in de schoolorganisatie van het bevoegd
gezag.
Of
Een medewerker kan gedurende de proeftijd bij een nieuwe werkgever maximaal vier maanden onbetaald
verlof aanvragen.
8.11
Onbezoldigd verlof
De werknemer die zich wil oriënteren bij een andere werkgever, kan voor een periode van maximaal 1 jaar
gebruik maken van de mogelijkheid tot buitengewoon onbezoldigd verlof. Het pensioenverhaal gedurende
de verlofperiode is voor rekening van de werkgever.
8.11
Loopbaanadvies
Werknemers hebben de mogelijkheid te kiezen voor een loopbaanbegeleidingstraject. Hiervoor kan gebruik
worden gemaakt van de diensten van ………………………….. (naam bureau) of een ander bureau dat voldoet
aan het keurmerk “blik op werk”.
8.12
Outplacement.
Wanneer een werknemer bij de werkgever weg wenst te gaan, kan dit worden vastgelegd in een outplacementtraject, waarbij een einddatum voor het dienstverband wordt opgenomen. De werkgever vergoedt tot
een bedrag van maximaal € 5.000,-- aan kosten (inclusief een loopbaanadvies) bij een werktijdfactor van 1.0
tot 0,51 en van maximaal € 3.000,-- bij een werktijdfactor van 0,51 of minder.
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8.13
Scholing.
Indien de werknemer voornemens is een studie te volgen kan de betrokken werknemer een aanvraag
indienen bij de werkgever voor het vergoeden van de studiekosten. De werkgever zal in de keuze voor het
wel of niet vergoeden van de studiekosten een afweging maken op basis van het verstrekte loopbaanadvies,
de hoogte van het te vergoeden bedrag, de duur van de opleiding, de kans op een succesvolle afronding en
de mate waarin de geselecteerde opleiding de kansen op herplaatsing extern in een nieuwe functie zal
vergroten.
8.14
Stage.
Ten behoeve van het verkrijgen (en/of oriënteren) van een betrekking elders wordt de werknemer in de
gelegenheid gesteld elders stage te lopen in overleg met de werkgever. Aard en omvang worden onder
meer bepaald door de reële mogelijkheden tot externe herplaatsing. Indien de betrokken werknemer met
behoud van zijn salaris zijn stage uitvoert, komt een eventuele stagevergoeding ten goede aan de werkgever.
8.15
Salarisgarantie
Bij benoeming in een passende functie binnen het bestuur waarvan de schaal c.q. waardering lager is dan de
schaal c.q. de waardering van de functie waarin werknemer op dat moment is benoemd/aangesteld, garandeert de werkgever het op dat moment bestaande salarisuitzicht inclusief daarbij behorende uitloop.
8.16
Tegemoetkoming in de verhuiskosten
Een werknemer die elders een betrekking aanvaardt en die als gevolg daarvan moet verhuizen en die
hiervoor geen vergoeding van de nieuwe werkgever ontvangt, heeft recht op een vergoeding conform de
bepalingen in de CAO PO (art. 7.1).
8.17
Extra reiskosten.
Indien de reiskosten voor woon- werkverkeer als gevolg van aanvaarding van een nieuwe functie hoger zijn
dan de huidige reiskosten woon-werkverkeer, worden deze gedurende maximaal 12 maanden vergoed. De
hoogte van de vergoeding wordt gemaximeerd op het niveau van een OV vergoeding 2e klas op jaarbasis
voor dat traject, conform CAO PO, artikel 7.3. Bij aanvaarding van een functie extern wordt deze extra
vergoeding alleen verstrekt indien de extra reiskosten niet worden vergoed door de nieuwe werkgever.
8.18
Initiatief werknemer.
Indien een werknemer een voorstel heeft dat bijdraagt aan de doelstelling van vertrek bevorderend beleid
zoals in het sociaal plan staat omschreven, maar niet valt onder de eerder genoemde maatregelen, kan dit
na akkoord van de werkgever worden uitgevoerd. De werkgever stelt de vakbonden van dit voorstel op de
hoogte.
9. Communicatieplan
De werkgever zal iedere stap, wijziging en/of vordering in het gehele proces van zowel de transitie als het
Sociaal Plan niet alleen zorgvuldig uitvoeren, maar ook alle werknemers zo tijdig en volledig mogelijk over
alles informeren. De voortdurend te informeren partijen zijn:
• Werknemers
• Werkgever
• De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad
• De Vakbonden
Beslissingen op grond van dit Sociaal Plan die een individuele werknemer aangaan zullen altijd persoonlijk
met de individuele werknemer worden besproken en tevens schriftelijk worden vastgelegd.
De werknemer die een beroep doet op de voorzieningen van het Sociaal Plan, zal de werkgever voorzien
van de ter zake doende informatie en gegevens.
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Het overeengekomen Sociaal Plan bindt partijen.
Aldus opgemaakt en ondertekend te ……………………………op ………………..201… door:

Namens werkgever
Dhr./Mw.

Namens AOb en ABVAKABO FNV:
Dhr./Mw.
Namens CNV Onderwijs:
Dhr./Mw.
Namens FvOv:
Dhr./Mw.
Namens AVS:
Dhr./Mw.
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Bijlage 1: Regeling bezwaar en beroep
Onverminderd de beroepsmogelijkheden, als bedoeld in:
a. DGO-reglement;
b. CAO PO;
geldt ten aanzien van dit sociaal plan de navolgende bezwarenprocedure.
Installatie Bezwarencommissie
Voorafgaand aan de eerste fase wordt een bezwarencommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit drie
personen:
a. een lid aan te wijzen door de werkgever
b. een lid aan te wijzen op voordracht van de (G)MR
c. een onafhankelijk voorzitter die gekozen wordt door de beide andere leden.
Na installatie maken de leden van de commissie onderling afspraken over de te volgen werkwijze.
Leden van de bezwaren commissie kunnen geen lid zijn van het bestuur, werknemer, schoolleiding of ouder.
Bevoegdheden Bezwarencommissie
De Bezwarencommissie behandelt bezwaren van individuele werknemers, die:
rechtstreeks getroffen worden door de besluiten die genomen zijn in het kader van het Sociaal Plan;
 De commissie toetst inhoudelijk en procedureel of het besluit niet in strijd is met het sociaal plan en of
het besluit in redelijkheid tot stand is gekomen.
 De commissie brengt een advies uit aan de werkgever, waar de werknemer is benoemd, over de individuele toepassing van het sociaal plan en/of reorganisatieplan op de werknemer.
Bezwarenprocedure
1. Indien een werknemer het niet eens is met een bepaalde beslissing of gang van zaken die binnen de werkingssfeer van het sociaal plan valt kan hij binnen uiterlijk 10 werkdagen nadat het besluit schriftelijk kenbaar is gemaakt, verweer voeren bij zijn werkgever, waarbij hij zich kan laten bijstaan door een adviseur.
2. De werkgever neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst een beslissing over het bezwaarschrift. Dit
besluit wordt schriftelijk meegedeeld aan de indiener van het bezwaarschrift, waarbij wordt vermeld
hoe betrokkene in beroep kan gaan.
3. Indien werknemer en werkgever het niet eens kunnen worden, kan de werknemer binnen 10 werkdagen na vaststelling hiervan een bezwaarschrift indienen bij de Bezwarencommissie
4. De Bezwarencommissie stelt beide partijen vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10
werkdagen, in de gelegenheid hun standpunt toe te lichten en brengt binnen hooguit 3 weken advies uit
aan de werkgever. Een afschrift daarvan wordt toegezonden aan de werknemer.
5. De werkgever neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het advies een beslissing en stelt betrokken
werknemer direct, schriftelijk en met argumenten omkleed op de hoogte van de beslissing. Van de adviezen van de Bezwarencommissie kan op grond van zwaarwichtige redenen worden afgeweken. Een
afwijking van het advies dient beargumenteerd en schriftelijk te worden medegedeeld aan zowel de
werknemer als de Bezwarencommissie.
6. Werknemer kan tegen de uiteindelijke beslissing, door de werkgever, op het bezwaarschrift, na schrifte3
lijke bekendmaking, binnen de geldende termijn, juridische stappen ondernemen.
Beroep
Naast bovenstaande bezwarenprocedure heeft de betrokken werknemer voor de desbetreffende aangelegenheden de mogelijkheid:
1. In beroep te gaan bij de Commissie van Beroep conform hoofdstuk 12.1 van de CAO PO
2. De zaak aanhangig te maken bij de hiertoe bevoegde civiele rechter.

3

Vervolgprocedure afhankelijk van openbaar of bijzonder onderwijs.

73

SOCIAAL PLAN
Fase 2: Gedwongen mobiliteit

1-8-20… tot 1-8-201…

Plaats, datum
Kenmerk:

75

Inhoudsopgave:
Inleiding
Overeenkomst
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Werkingssfeer
Artikel 3. Looptijd
Artikel 4. Peildatum
Artikel 5. Terug spiegelen
Artikel 6. Overleg
Artikel 7. Bezwaarprocedure
Artikel 8. Hardheidsclausule
Artikel 9. Algemene bepalingen en uitgangspunten
9.1. Voorstellen door de werknemer
9.2. Sollicitatietraining
9.3. Sollicitatieverlof en verlof bij mobiliteit bevorderende activiteiten
9.4. Loopbaanadvies en outplacement begeleiding
9.5. om-, her- en bijscholing
9.6. Kwijtschelden studiekosten
9.7. Vrijwillige werktijdvermindering na ouderschapsverlof
9.8. Detachering
9.9. Vrijwillig vertrek werknemers
9.10. Korte opzegtermijnen
9.11. Eigen bedrijf
9.12. Loonaanvulling
9.13. Tegemoetkoming verhuiskosten
9.14. Referentie LinkedIn of vergelijkbare referentie op sociale media.
9.15. Anticumulatie
9.16. Samenloop van regelingen
Artikel 10. Communicatieplan
Ondertekening

76

Inleiding

Indien de personele gevolgen van reorganisatie of terugloop van werkgelegenheid in de eerste fase niet zijn
opgelost zullen bij aanvang van de tweede fase individuele medewerkers als boventallig worden aangewezen. Deze medewerkers worden, conform de vigerende CAO-PO, geplaatst in het risicodragend deel van de
formatie (RDDF). Dit aanwijzen geschiedt volgens een plan dat door bevoegd gezag en centrales is vastgesteld en aan alle betrokkenen kenbaar is gemaakt. Partijen overleggen over de te hanteren objectieve
criteria (in relatie tot het vigerend personeels- en onderwijsbeleid). Een anciënniteitcriterium gekoppeld aan
het afspiegelingsbeginsel zal hiervan deel uitmaken.
Een en ander conform artikel 10.3 lid 3 sub b van de CAO PO).
Het doel van het afspiegelingsbeginsel is om de leeftijdsopbouw na regorganisatie/bezuiniging gelijkt te
houden.
Het personeel wordt in de volgende leeftijdscategorieën ingedeeld :

15 t/m 24 jaar;

25 t/m 34 jaar;

35 t/m 44 jaar;

45 t/m 54 jaar;

55 jaar een ouder.
Per leeftijdsgroep worden werknemers die het laatst in dienst zijn gekomen het eerst in het RDDF geplaatst.
Maatregelen in de tweede fase zijn erop gericht gedwongen ontslag, dan wel gedwongen instroom in een
werkloosheidsuitkering van als boventallig aangemerkte medewerkers zo veel mogelijk te voorkomen. De
maatregelen hebben een dwingend karakter. Zowel werkgever als medewerkers hebben een inspanningsverplichting om gedwongen ontslag en ontslaguitkering te voorkomen.

Overeenkomst
Ondergetekenden
Het bestuur van de stichting……… , statutair gevestigd te …………, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
directeur/bestuurder ……
Hierna te noemen werkgever
en





De Algemene Onderwijsbond (AOb) en ABVAKABO FNV, beiden gevestigd te Utrecht, te dezen statutair
of krachtens volmacht vertegenwoordigd door ………………;
Het CNV Onderwijs, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd
door ………………………….;
De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), gevestigd Utrecht, te dezen statutair of krachtens
volmacht vertegenwoordigd door …………………………..;
De Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), gevestigd te Zeist, te dezen statutair of krachtens
volmacht vertegenwoordigd door ………………………...
Hierna te noemen vakbonden
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Overwegende dat,







Op grond van het vastgesteld bestuursformatieplan/reorganisatieplan, waarover werkgever en
medezeggenschapsraad overeenstemming hebben bereikt, met betrekking tot de noodzakelijke
organisatorische wijzigingen en de daaruit voortvloeiende reductie van de personele formatie.
De opbrengsten van het sociaal plan 1e fase: vrijwillige mobiliteit, niet heeft geleid tot de beoogde
personele reductie;
Vakbonden en werkgever hebben ingestemd met het ingaan van de verplichte fase met ingang
van ………..201.. op basis waarvan werknemers boventallig zullen worden verklaard;
De verwachting is dat aan gedwongen ontslag niet valt te ontkomen;
Het proces zo spoedig mogelijk dient te leiden tot een onderwijskundig en service verantwoorde,
personele reductie op vrijwillige basis en in het uiterste geval via gedwongen ontslag daar waar
zulks blijkens het reorganisatieplan noodzakelijk is;
Samengevat dient volgens het reorganisatieplan de volgende personele reductie te worden gerealiseerd:
Functie

Bezetting peildatum

Bezetting
20…

1-8-Reductie per
1-8-20…

Directie
Leraar (LA/LB/LC)
OOP i.c.
Concierge
Secretariaat
Orthopedagoog
Intern begeleider
Etc.


Om te voorkomen dat na de reorganisatie het personeelsbestand qua leeftijd onevenwichtig is
samengesteld, wordt gekozen voor het afspiegelingsprincipe. Voor het bepalen van de leeftijdscohorten is gebruikgemaakt van de richtlijnen die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna UWV) heeft opgesteld. Binnen deze richtlijnen is de volgende leeftijdsindeling vastgesteld:
• 15 tot en met 24 jaar
• 25 tot en met 34 jaar
• 35 tot en met 44 jaar
• 45 tot en met 54 jaar
• 55 jaar en ouder.
Binnen het leeftijdscohort geldt voor de afvloeiingsvolgorde het diensttijdcriterium. Verder wordt
zoveel mogelijk naar analogie van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV gehandeld.

Komen het volgende overeen:
Artikel 1. Definities
De definities als beschreven in sociaal plan, Fase 1: vrijwillige mobiliteit zijn onverkort van toepassing.
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Artikel 2. Werkingssfeer
1. Dit Sociaal Plan is van toepassing op werknemers van …………… die op de ingangsdatum van dit sociaal plan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben die boventallig zijn verklaard.
2. Andere werknemers kunnen uitsluitend gebruik maken van maatregelen uit het sociaalplan 1e fase: vrijwillige mobiliteit als daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling van het reorganisatieplan en daarmee ontslag van een als boventallig aangewezen werknemer wordt voorkomen.
Artikel 3. Looptijd
Dit Sociaal Plan, fase 2, treedt in werking op ………… 20… en kent een looptijd van 1 jaar tot ……………….20….
Artikel 4. Peildatum
Werkgever hanteert als peildatum voor leeftijdsberekening alsmede berekening diensttijd
../…………../201…
(Een reorganisatie is een dynamisch proces, waarbij het personeelsbestand voortdurend wijzigt. Om het afspiegelingsbeginsel te kunnen toepassen, is het hanteren van een objectiveerbare peildatum noodzakelijk. Op de peildatum wordt als het ware een foto gemaakt van het personeelsbestand van werkgever.
Het personeelsbestand op de peildatum vormt de basis voor de berekening van de krimp en de
vaststelling van de ontslagvolgorde.)
Artikel 5 Terug spiegelen
Doordat de peildatum voor de afspiegeling op 1 augustus 20… is gezet, met het op dat moment aanwezige personeel, kan het voorkomen dat voor de feitelijke afvloeiing per 1 augustus 20… verschuivingen in
e
de cohorten en aantallen zullen plaatsvinden omdat personeelsleden alsnog in de 2 fase van het sociaal
plan vrijwillig zullen vetrekken of dat niet met ontslag bedreigde werknemers gebruikmaken van het
sociaal plan voor de 1e fase.
De beleidsregels van het UWV schrijven voor dat 3 maanden voor feitelijke afvloeiing, in casu 1 mei 20….,
een overzicht wordt gemaakt voor ontslag. Omdat deze systematiek haaks staat op de uitgangspunten
van de CAO PO spreken werkgever en vakbonden af nog voor 1 oktober a.s. spelregels op te stellen op
welke wijze wordt terug gespiegeld als vacatures vrijkomen waar met ontslag bedreigde werknemers die
boventallig zijn (in het RDDF zitten) op kunnen worden geplaatst en/of op kunnen solliciteren. In elk
geval is de cao PO Bijlage IE ‘Benoemingsvolgorde of aanstellingsvolgorde’ van toepassing.

Artikel 6. Overleg
1. Ten aanzien van de uitvoering van het Sociaal Plan komen partijen periodiek elke …. maanden bijeen om de voortgang en resultaten te bespreken.
2. Indien het Sociaal Plan niet voorziet in bepaalde zaken kunnen in het hierboven genoemde voortgangsoverleg in overleg aanvullende bepalingen worden gemaakt, die dan ook weer als cao aangemeld dienen te worden.
3. Nieuwe wet- en regelgeving die consequenties hebben voor de regeling en/of de daarop gebaseerde aanvullingen, kunnen voor partijen aanleiding zijn om tussentijds overleg te voeren om
aanvullende afspraken te maken. Eventueel negatieve gevolgen zullen daarbij voor rekening van
de werkgever komen.
Artikel 7. Bezwaarprocedure
Indien een werknemer het niet eens is met een bepaalde beslissing of de gang van zaken die binnen de
werkingssfeer van het ‘Sociaal Plan’ valt kan hij bezwaar aantekenen bij de werkgever en verweer voeren
volgens de bezwarenprocedure (Zie bijlage 1, regeling bezwaar en beroep).
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Artikel 8. Hardheidsclausule
1. Als de toepassing van het Sociaal Plan in een individueel geval leidt tot een onbillijke situatie zal de
werkgever afwijken ten gunste van de werknemer.
2. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever handelen in de geest van
het Sociaal Plan.
3. De werkgever stelt de vakbonden onverwijld op de hoogte als een beroep is gedaan op de hardheidsclausule en van een daarop genomen besluit.
4. De werknemer kan bezwaar aantekenen op grond van art 5 als zijn beroep op de hardheidsclausule is afgewezen.

Artikel 9. Algemene bepalingen en uitgangspunten

9.1

Voorstellen door de werknemer
Individuele werknemers worden uitgenodigd om met voorstellen te komen die leiden tot verbetering van hun toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief. Dit kunnen dus ook andere zaken zijn dan hieronder benoemd. Werknemers hebben de mogelijkheid één
of meerdere begeleidingsgesprekken te voeren. Doel van dit gesprek is: de werknemer toelichting
geven over de situatie, aangeven welke mogelijkheden werkgever kan bieden aan betrokkene, het
inventariseren van wensen en belangstelling van betrokkene. Acceptatie door zowel de werkgever
als de werknemer van een dergelijk voorstel dient een bijdrage te leveren aan de doelstelling van
het reorganisatieplan.

9.2

Sollicitatietraining
Er wordt aan iedere werknemer van werkgever met een boventallige-status een sollicitatietraining
aangeboden. Werknemers zijn verplicht deze training te volgen. De training wordt verzorgd door
een externe organisatie en is gericht op het vergroten van de noodzakelijke vaardigheden. Werknemers krijgen, voor zover nodig, sollicitatieverlof om sollicitatiegesprekken bij te kunnen wonen
als die in werktijd plaatsvinden. Werknemer meldt zo vroeg als mogelijk aan werkgever wanneer
er een gesprek plaatsvindt.

9.3

Sollicitatieverlof en verlof bij mobiliteitsbevorderende activiteiten
Aan werknemers die extern solliciteren zal, voor zover nodig, buitengewoon verlof met behoud
van salaris worden verleend. De werknemer kan op diens verzoek ondersteund worden bij het
schrijven van sollicitatiebrieven of bij de voorbereiding op het voeren van een sollicitatiegesprek.
Voor het verkrijgen van dit verlof voert het mobiliteitspunt met iedere boventallige werknemer
een persoonlijk gesprek. Dit gesprek heeft een inventariserend karakter. Op basis van de uitkomsten kan tijd (maximaal 4 uur per week) aan betreffende werknemer worden toegekend. Werknemer investeert de toegekende tijd in mobiliteitsbevorderende activiteiten. De toekenning van
tijd is niet vrijblijvend en geen vanzelfsprekendheid, voorwaarden hiervoor zijn:
• werknemer legt verantwoording af met betrekking tot de invulling van de tijd;
• werknemer heeft frequent een voortgangsgesprek met het zijn of haar leidinggevende;
• (sollicitatie-)trainingen/workshops/gesprekken ten behoeve van mobiliteit vallen onder de toegekende tijd;
• het niet nakomen van deze voorwaarden en individueel gemaakte afspraken kunnen aanleiding zijn
om deze toekenning te herzien dan wel in te trekken.

9.4

Loopbaanadvies en outplacementbegeleiding
Boventallig verklaarde werknemers die naar het oordeel van de werkgever een grotere kans maken op een arbeidsbetrekking bij een andere werkgever door gebruikmaking van loopbaanadvies
en/of outplacement, krijgen een traject aangeboden. Na instemming van de werkgever wordt met

80

de werknemer een termijn afgesproken die maximaal doorloopt tot het einde van het sociaal plan
met in achtneming van de vastgestelde ontslagdatum. De werkgever kiest voor maatwerk en stelt
een bedrag van in principe maximaal € 5.000 excl. BTW per werknemer begeleidingstraject beschikbaar waarbij wel nadrukkelijk geldt dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. De werkgever volgt
daarbij de richtlijnen die het Participatiefonds stelt waarbij de werkgever het loopbaanadviestraject aanbiedt via een, door de werkgever gekozen, loopbaanadviesbureau, dat voldoet aan het
keurmerk: Blik op Werk’ of vergelijkbaar kwaliteitskeurmerk. Eventueel kan werknemer met instemming van werkgever, ook gebruik maken van de diensten van een extern bureau.

9.5

Om-, her- en bijscholing
Om een passende functie binnen en/of buiten de organisatie te betrekken wordt de werknemer
om-, her- en bijscholing aangeboden met als doel de arbeidsmarkfitheid te vergroten c.q. te versterken.
Er is / kan sprake zijn van scholing op eigen verzoek in de volgende situaties
Er is sprake van scholing op eigen verzoek wanneer de werknemer een nieuwe baan extern heeft
gevonden en daarvoor een opleiding nodig heeft. Na instemming van de werkgever wordt met de
werknemer een termijn afgesproken die maximaal doorloopt tot het einde van de looptijd van dit
sociaal plan. Partijen kunnen afspreken dat wanneer voor het afronden van de studie nog een extra termijn nodig is van enkele maanden, kan ook deze voor vergoeding in aanmerking komen. Als
richtlijn hanteert de werkgever dat maatwerkafspraken met werknemers worden gemaakt om te
voorzien in de scholingskosten. Daarbij kan gedacht worden aan kosten voor boeken, reiskosten,
collegegeld en degelijke. Het OP, de directie en het OOP met les- en/of behandeltaken kan gebruik
maken van de 10% deskundigheidsbevordering in de individuele jaartaak. Mocht deze 10% niet
voldoende zijn, dan heeft de werkgever de mogelijkheid, in overleg en afstemming met de werknemer, om extra tijd toe te kennen uit de uren voor de overige taken in de individuele jaartaak.
Voor het OOP zonder les- en/of behandeltaken stelt de werkgever eveneens 10% van de individuele jaartaak beschikbaar. Voor deze laatste groep werknemers geldt dat er maatwerk wordt geleverd.
Werkgever en werknemer komen in het kader van de aangeboden om-, her- en bijscholing een individuele studieovereenkomst overeen waarin afspraken zijn vastgelegd over onder andere: doel,
duur, verplichtingen en kosten.

9.6

Kwijtschelding studiekosten
Werknemers krijgen bij het verlaten van de organisatie kwijtschelding van eventuele studiekosten,
vastgelegd in een studieovereenkomst bij werkgever. Voor werknemers die de organisatie verlaten en waarvan de lerarenbeurs wordt teruggevorderd wegens vertrek uit het onderwijs, geldt dat
deze kosten dan voor rekening van de werkgever komen.

9.7

Vrijwillige werktijdvermindering na ouderschapsverlof
Werknemers hebben de mogelijkheid om op vrijwillige basis de betrekkingsomvang te verminderen. De terugbetalingsregeling ouderschapsverlof (conform artikel 8.21 lid 5 vigerende CAO PO)
geldt gedurende het sociaal plan niet, indien er binnen zes maanden na afloop van het ouderschapsverlof direct vermindering van de werktijdfactor wordt aangevraagd of ontslag op eigen
verzoek.

9.8

Detachering
Werkgever en werknemer kunnen op initiatief van werknemer afspraken maken over detachering
naar een andere organisatie tot uiterlijk 01-08-20….. Uiterlijk 3 maanden voor het einde van deze
periode moet duidelijk zijn welke perspectieven de werknemer heeft op een contract voor
(on)bepaalde tijd bij de inlenende organisatie. Uitgangspunt is dat bij het aflopen van de detache-
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ringsovereenkomst de intentie bestaat om over te gaan tot een dienstverband bij de inlenende
partij. Een ander uitgangspunt is dat de overeenkomst kostenneutraal is. Met de werknemer en
de inlenende partij worden afspraken hierover gemaakt. De einddatum van de detachering kan de
einddatum van de arbeidsovereenkomst bij werkgever niet overschrijden. Voorts geldt dat deze
werknemers op moment van terugkeer vallen onder de dan geldende voorwaarden van het dan
geldende sociaal plan. De detacheringsovereenkomst heeft geen opschortende werking met betrekking tot de boventallige status. Het schort het voorgenomen ontslag niet op.
9.9

Vrijwillige vertrek werknemers
Vrijwillig vertrek voor 1 januari 20…4
Een werknemer die, niet als boventallig is aangemerkt, het besluit neemt om vrijwillig te vertrekken voor 1 januari 20… ontvangt een vertrekpremie van …… keer het laatst verdiende bruto
maandsalaris.

9.10

Korte opzegtermijn
In het belang van de werknemer wordt soepel omgegaan met de geldende opzegtermijn.

9.11

Eigen bedrijf
Werknemers die de organisatie verlaten om een eigen bedrijf te beginnen en door hun vertrek
een bijdrage leveren aan de doelstelling van het reorganisatieplan, kunnen met behoud van salaris
worden vrijgesteld van werkzaamheden. Als richtlijn geldt hiervoor een periode van maximaal zes
maanden. Over de aard, inhoud en omvang van de ondersteuning wordt in overleg getreden met
de desbetreffende werknemer. Er dient in elk geval vooraf een bedrijfsplan en een inschrijving bij
de Kamer van Koophandel overlegd te worden. Werknemer dient daarnaast e.e.a. aan te tonen
doormiddel van een gericht activiteitenplan, waarin tevens een budgettering in tijd wordt aangegeven. De kosten voor het opstellen van een bedrijfsplan komen eenmalig voor vergoeding in
aanmerking. Desgewenst kan betrokkene ervoor kiezen om het salarisbedrag over de maanden
van vrijstelling van werkzaamheden gekapitaliseerd en bruto te laten uitbetalen. In een individuele vaststellingsovereenkomst worden de voorwaarden waaronder betrokkene vertrekt inclusief de
vertrekdatum over en weer vastgelegd. Deze regeling wordt gebaseerd op een vrijwillig vertrek
(ontslag op eigen verzoek, zonder gebruikmaking van WW- en/of WOPO rechten) van de werknemer.

9.12

Loonaanvulling
Als een werknemer bij een andere werkgever een functie wil aanvaarden, maar de hoogte van het
salaris hem doet besluiten dit niet te doen, dan kan de werknemer aanspraak maken op loonaanvulling. Deze loonaanvulling bedraagt maximaal de vergoeding van het verschil van twee loonschalen conform vigerende CAO-PO voor de periode van maximaal 24 maanden voor 65%. Deze aanvulling is naar rato van het dienstverband. Dit artikel is slechts van toepassing indien de
werknemer in het geheel geen aanspraak kan maken op een loonsuppletie op grond van het
Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) of voor de periode dat de
werknemer geen aanspraak kan maken op een loonsuppletie op grond van het WOPO.

4
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Voor werknemers die gebruik maken van de maatregel “vrijwillig vertrek voor 1 januari 2015” geldt dat
deze in beginsel bedoeld is om van werk naar werk te gaan. De vertrekpremie en eventueel ontslag
hebben als effect dat geen beroep kan worden gedaan op WW en/of de Werkloosheidregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) Bijlage XVI CAO-PO. (Voorheen ook wel BBWO genoemd)

9.13

Tegemoetkoming verhuiskosten
Een werknemer die elders een betrekking aanvaardt en die als gevolg daarvan moet verhuizen en
die hiervoor geen of een lagere vergoeding ontvangt van de nieuwe werkgever, heeft recht op een
(aanvullende) vergoeding op basis van artikel 7.1 lid 6a en 6b van de CAO PO.

9.14

Referentie LinkedIn of vergelijkbare referentie op sociale media
Werkgever kan een openbare aanbeveling plaatsen op LinkedIn en/of andere sociale media op
verzoek van de desbetreffende werknemer die LinkedIn en/of andere sociale media wil gebruiken
voor het vinden van een nieuwe functie. Doelstelling is het aanbevelen van de werknemer door de
werkgever voor het vinden van een nieuwe baan bij een andere werkgever;

9.15

Anticumulatie
De werknemer kan een keuze maken uit de in dit artikel genoemde instrumenten. De instrumenten voorstellen door de werknemer (art. 9.1), eigen bedrijf (art.9.11)en vrijwillig vertrek (art. 9.9)
vormen één groep. Indien een beroep wordt gedaan op één van deze instrumenten, vervallen de
rechten op andere instrumenten uit deze groep (anticumulatie). Een uitzondering hierop vormen
het artikel loopbaanadvies en outplacement en
sollicitatietraining. Voor de overige instrumenten geldt dat zij wel in combinatie mogelijk zijn.

9.16

Samenloop van regelingen
Een samenloop van regelingen kan er wellicht toe leiden dat meerdere uitkeringen gedaan moeten worden bij vertrek. Op verzoek van de werknemer kunnen deze bedragen in dat geval gekapitaliseerd worden en in één keer worden uitbetaald. Voor alle bedragen in deze notitie geldt dat
het om bruto bedragen gaat waarop de werkgever voor zover vereist alle belastingen en premies
inhoudt voordat tot uitbetaling wordt overgegaan. De werkgever zal een voor de werknemer fiscaal aantrekkelijke regeling realiseren.

Artikel 10. Communicatieplan
De werkgever zal iedere stap, wijziging en/of vordering in het gehele proces van zowel de transitie als het
Sociaal Plan niet alleen zorgvuldig uitvoeren, maar ook alle werknemers zo tijdig en volledig mogelijk over
alles informeren. De voortdurend te informeren partijen zijn:
• Werknemers
• Werkgever
• De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad
• De Vakbonden
Beslissingen op grond van dit Sociaal Plan die een individuele werknemer aangaan zullen altijd persoonlijk
met de individuele werknemer worden besproken en tevens schriftelijk worden vastgelegd.
De werknemer die een beroep doet op de voorzieningen van het Sociaal Plan, zal de werkgever voorzien
van de ter zake doende informatie en gegevens.

83

Het overeengekomen Sociaal Plan bindt partijen.
Aldus opgemaakt en ondertekend te ……………………………op ………………..201… door:

Namens werkgever
Dhr./Mw.

Namens AOb en ABVAKABO FNV:
Dhr./Mw.
Namens CNV Onderwijs:
Dhr./Mw.
Namens FvOv:
Dhr./Mw.
Namens AVS:
Dhr./Mw.
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SOCIAAL PLAN
Fase 3: Nazorgfase

Plaats, datum
Kenmerk:
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Inhoudsopgave:

Inleiding
Overeenkomst
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Werkingssfeer
Artikel 3. Looptijd
Artikel 4. Bezwaarprocedure
Artikel 5. Hardheidsclausule
Artikel 6. Herplaatsing eigen wachtgelders
Artikel 7. Communicatieplan
Ondertekening
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Inleiding

Als het niet mogelijk is gebleken om gedwongen ontslagen te voorkomen vangt de derde fase aan. Deze fase
geldt vanaf het moment waarop de resterende benodigde personeelsreductie via ontslagen wordt gerealiseerd. De derde fase betreft een periode van nazorg. Deze nazorg heeft betrekking op alle medewerkers die
recht hebben op een ontslaguitkering (het zgn. 'wachtgeld') en voorafgaand aan het ontslag langer dan een
jaar in dienst van het bevoegd gezag zijn geweest (de zgn. 'eigen wachtgelders').

Overeenkomst
Ondergetekenden
Het bestuur van de stichting……… , statutair gevestigd te …………, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
directeur/bestuurder ……
Hierna te noemen werkgever
en





De Algemene Onderwijsbond (AOb) en ABVAKABO FNV, beiden gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door ………………;
Het CNV Onderwijs, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd
door ………………………….;
De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), gevestigd Utrecht, te dezen statutair of krachtens
volmacht vertegenwoordigd door …………………………..;
De Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), gevestigd te Zeist, te dezen statutair of krachtens
volmacht vertegenwoordigd door ………………………...
Hierna te noemen vakbonden

Overwegende dat,




Op grond van het vastgesteld bestuursformatieplan/reorganisatieplan, waarover werkgever en
medezeggenschapsraad overeenstemming hebben bereikt, met betrekking tot de noodzakelijke
organisatorische wijzigingen en de daaruit voortvloeiende reductie van de personele formatie.
De opbrengsten van het sociaal plan 1e en 2e fase niet heeft geleid tot de beoogde personele reductie;
Vakbonden en werkgever hebben ingestemd met het effectueren van gedwongen ontslag van boventallig verklaarde werknemers met ingang van ……………….201…

Komen het volgende overeen:

Artikel 1. Definities
De definities als beschreven in sociaal plan, Fase 1: vrijwillige mobiliteit zijn onverkort van toepassing.
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Artikel 2. Werkingssfeer
Dit Sociaal Plan is van toepassing op werknemers die op de ingangsdatum van dit sociaal plan ontslag
aangezegd hebben gekregen, welk ontslag daadwerkelijk tot uitvoering is gebracht.
Artikel 3. Looptijd
e
Dit sociaal plan treedt in werking na effectuering van gedwongen ontslag, volgend op de 2 fase en kent een
kent een tijdsduur zolang betrokken medewerker als 'eigen wachtgelder' is geregistreerd. De aan de medewerkers aangeboden faciliteiten gedurende de tweede fase blijven onverminderd van kracht, bijvoorbeeld
ten behoeve van het afronden van scholings- en/of outplacementtrajecten.
Artikel 4. Bezwaarprocedure
Indien een werknemer het niet eens is met een bepaalde beslissing of de gang van zaken die binnen de
werkingssfeer van het ‘Sociaal Plan’ valt kan hij bezwaar aantekenen bij de werkgever en verweer voeren
volgens de bezwarenprocedure (Zie bijlage 1, regeling bezwaar en beroep).
Artikel 5. Hardheidsclausule
1. Als de toepassing van het Sociaal Plan in een individueel geval leidt tot een onbillijke situatie
zal de werkgever afwijken ten gunste van de werknemer.
2. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever handelen in de geest
van het Sociaal Plan.
3. De werkgever stelt de vakbonden onverwijld op de hoogte als een beroep is gedaan op de
hardheidsclausule en van een daarop genomen besluit.
4. De werknemer kan bezwaar aantekenen op grond van art 5 als zijn beroep op de hardheidsclausule is afgewezen.
Artikel 6. Herplaatsing eigen wachtgelders
Eigen wachtgelders zijn gewezen medewerkers die een wachtgeld- of andere ontslaguitkering ontvangen en
die direct voorafgaand aan die ontslaguitkering langer dan een jaar onafgebroken in dienst zijn geweest van
de stichting. Eigen wachtgelders worden bij voorrang herbenoemd. Ook als het ontslag geëffectueerd is,
maar de betrokken medewerker nog geen betrekking elders heeft gevonden, blijft de wachtgelder op de
herplaatsingslijst staan.
Artikel 7. Communicatieplan
De werkgever zal iedere stap, wijziging en/of vordering in het gehele proces van zowel de transitie als het
Sociaal Plan niet alleen zorgvuldig uitvoeren, maar ook alle werknemers zo tijdig en volledig mogelijk over
alles informeren. De voortdurend te informeren partijen zijn:
• Werknemers
• Werkgever
• De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad
• De Vakbonden
Beslissingen op grond van dit Sociaal Plan die een individuele werknemer aangaan zullen altijd persoonlijk
met de individuele werknemer worden besproken en tevens schriftelijk worden vastgelegd.
De werknemer die een beroep doet op de voorzieningen van het Sociaal Plan, zal de werkgever voorzien
van de ter zake doende informatie en gegevens.
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Het overeengekomen Sociaal Plan bindt partijen.
Aldus opgemaakt en ondertekend te ……………………………op ………………..201… door:

Namens werkgever
Dhr./Mw.

Namens AOb en ABVAKABO FNV:
Dhr./Mw.
Namens CNV Onderwijs:
Dhr./Mw.
Namens FvOv:
Dhr./Mw.
Namens AVS:
Dhr./Mw.
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