
Bijlage 1 bij het Onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden provincies 2012/2015 

 

HOOFDLIJNEN REGELINGVAN WERK NAAR WERK (VWNW) 

 

 

1. Doel van VWNW is om vanuit goed werkgeverschap werknemers die ander werk 
moeten zoeken daarin optimaal te begeleiden en ondersteunen.  Doel is dus om 

onvrijwillige werkloosheid te voorkomen in situaties waarin de baan bij de provincie 

(door een reorganisatiebesluit)  op de tocht staat. Het gaat om werknemers van wie de 

functie als gevolg van bezuinigingen en/of organisatieverandering komt te vervallen en 

die boventallig c.q. herplaatsbaar zijn verklaard. 

2. Provincies spreken  ook VWNW-trajecten af voor werknemers die voor langere tijd 
(voor ten minste 2 jaar) tijdelijk zijn aangenomen en voor wie het niet mogelijk is om 

het tijdelijk dienstverband om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.  

Daarbij gaat het om een  VWNW-traject gedurende het laatste deel van hun tijdelijk 

dienstverband. 

3. De afspraken in het SPA zijn bindend en komen in de plaats van lokale afspraken die 
daarmee in strijd zijn. Voor zover lokale afspraken in positieve zin afwijken (bijv. 

garanties van geen gedwongen reorganisatieontslagen) vervallen ze na afloop van de 

duur waarvoor die lokale afspraken zijn gemaakt. 

4. De afspraken in het SPA bieden ruimte voor individuele maatwerkafspraken in de 
afzonderlijke provincies. Het gaat daarbij om afspraken over een consistent samenstel 

van voorzieningen die worden vastgelegd in een individueel VWNW-plan. In dat 

VWNW-plan worden in ieder geval vastgelegd de resultaatgerichte doelen, de rechten 

en plichten over en weer, de faciliteiten c.q. voorzieningen en het tijdschema. In 

bijlage 1 van de CAP is een  (niet limitatieve) opsomming te vinden van de mogelijke 

instrumenten ter bevordering van de externe arbeidsmobiliteit waarover (maatwerk) 

afspraken kunnen worden vastgelegd in het individueel VWNW-plan (contract).1 Over 

dergelijke instrumenten zijn er in het algemeen ook concrete afspraken gemaakt in de 

afzonderlijke provincies. 

5. VWNW-beleid moet zijn ingepast in een bredere loopbaan- en mobiliteitsinspanning, 
dus aansluiten bij afspraken over duurzame inzetbaarheid. 

6. VWNW is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer en is 
niet vrijblijvend. Er zijn rechten en plichten over en weer met sancties (zoals 

verlenging VWNW-traject of stopzetting VWNW en ontslag). 

7. De VWNW-activiteiten hoeven niet pas te starten op het moment dat de werknemer 
boventallig c.q. herplaatsbaar is verklaard. Hier moet ruimte zijn voor maatwerk per 

provincie.    

8. De termijn van het VWNW-traject wordt bepaald op 24 maanden of zoveel korter als 
nodig.  

9. Bij VWNW kun je ‘afpellen’: eerst zoeken waar de meeste slagingskansen voor de 
werknemer liggen. Die liggen primair in de eigen regio en bij (semi-) overheids- 

instellingen. 

10. De uitvoering van de individuele afspraken over VWNW zal regelmatig en in ieder geval 
na 12 maanden door werknemer en leidinggevende worden getoetst en geëvalueerd 

en zo nodig bijgesteld. Bij niet-naleving van afspraken door de werknemer kan de 

werkgever sancties opleggen zoals stopzetting van het VWNW-traject en ontslag. De 

Algemene wet bestuursrecht voorziet hier in de rechtsbescherming van de werknemer. 

Er is in iedere provincie een paritaire commissie die tot taak heeft te bemiddelen en 

adviseren  in geschillen over de uitvoering van de individuele afspraken over VWNW 

door de werkgever en/of de werknemer. 

                                           
1 In bijlage 1 van de CAP, die betrekking heeft op spelregels en flankerend beleid bij 

reorganisaties)zijn de volgende instrumenten ter bevordering van de externe arbeidsmobiliteit 

opgesomd: tijdelijke arbeidsbemiddeling (bijv. via outplacement); begeleiding en ondersteuning bij 

sollicitaties (sollicitatiecursus, beroepskeuzetests, voorlichting over vacatures e.d.); afspraken met 

overheden en relevante instellingen in de omgeving en buurprovincies over bijv. vacature-

uitwisseling, sollicitatie-mogelijkheden als interne kandidaat, detacheringen en andere vormen van 

collegiale doorlening; vertrekpremies en/of loonsuppletieregelingen ter bevordering van de 

arbeidsmobiliteit; faciliteiten bij de opbouw van een eigen bedrijf (bijv. via afkoop van de 

bovenwettelijke werkloosheidsuitkering, tijdelijke non-activiteit met terugkeermogelijkheid; om-, 

her- en bijscholing; wegnemen van belemmeringen van de arbeidsmobiliteit (sollicitatieverlof, 

flexibele opzegtermijn, ontheffing terugbetalingsplicht studie- en verhuiskosten, verhuiskosten- 

vergoeding e.d.).  


