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Inleiding 
 

In de periode 2007 tot 2011 is er een grote vraag naar kinderopvang (dagopvang en 

buitenschoolse opvang) geweest. Veel kinderopvangorganisaties hebben ingespeeld op deze 

vraag en hier ook hun uitbreidings- en investeringsbeslissingen op gebaseerd met een 

cumulatieve groei tot gevolg. 

 

Echter, in 2010 werd de kinderopvang geconfronteerd met een sterk gewijzigd politiek 

klimaat waarin bezuinigingsmaatregelen op kinderopvangtoeslag ertoe leidden dat ouders 

vanaf 2011, maar vooral vanaf 2012 netto meer moesten gaan betalen voor kinderopvang.. 

 

Zeer recent zijn er opnieuw overheidsbezuinigingen op de kinderopvangtoeslag 

aangekondigd. De gevolgen hiervan zijn nog niet meegenomen in dit reorganisatieplan. 

Daarnaast wordt vermeld dat de verwachte effecten van de toenemende vraag van ouders 

naar nieuwe arrangementen en flexibilisering van het aanbod ook nog niet is meegenomen. 

 

Ook Triodus heeft in de voorgaande jaren ingespeeld op de steeds maar stijgende 

marktvraag, door het aantal kindplaatsen en locaties uit te breiden. Verder werd door 

directie, management en medewerkers intensief gewerkt aan het realiseren van de 

strategische doelstellingen van Triodus, die in de onderstaande zeven ambities zijn 

beschreven.  

1. Ons DNA wordt herkend, erkend en toegepast. 

2. We hebben een eigen Trioduspedagogiek, die zichtbaar, herkenbaar en meetbaar 

door onze medewerkers wordt uitgedragen. 

3. Onze Servicegedachte wordt door alle belanghebbenden als excellent ervaren.  

4. Ons Management en Leiderschap zorgt voor zichtbare en herkenbare trots in houding 

en gedrag bij alle betrokkenen. 

5. Wij zijn blijvend financieel gezond 

6. We kunnen flexibel inspelen op marktveranderingen. 

7. Wij leveren toegevoegde waarde; bij ons doet iedereen wat er toe doet.  

 

De gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen per 2011 en 2012 zijn goed merkbaar. Er is 

sprake van een verminderde omzet als gevolg van een daling in het aantal verkochte 

kindplaatsen en een stijging in het aantal beëindigingen bij een groot aantal locaties van 

Triodus. Naar verwachting zal deze trend zich doorzetten en zal Triodus tot in elk geval eind 

2014 worden geconfronteerd met de consequenties daarvan.  

 

Vanaf medio 2011 heeft Triodus op de (verwachte) vraaguitval ingespeeld door de focus te 

richten op de ambitie ‘wij blijven financieel gezond’ en maatregelen te nemen gericht op 

onder meer kostenbesparingen en op vergroting van de flexibiliteit van het personeel. Dit 

heeft helaas onvoldoende resultaat gehad en het jaar 2011 is dan ook met verlies afgesloten.  

 

De prognoses voor de komende periode zijn niet gunstig. Omwille van de continuïteit van de 

organisatie is het, naast de bestendiging van de al in 2011 in gang gezette maatregelen, 

noodzakelijk de bijbehorende personele kosten structureel aan te passen aan de veranderde 

markt(omstandigheden) en de bijbehorende omzetontwikkeling en omzetprognoses. We 

bezien dit alles nog steeds binnen de zeven ambities én meer specifiek binnen de ambitie 

‘financieel gezond’ met als doel de continuïteit van de organisatie voor de langere termijn te 

waarborgen. 
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1. Definities 

1.1. Werkgever 

Stichting Centrale voor Kinderopvang Triodus (hierna eveneens te noemen Triodus) 

 

1.2. Werknemer 

 Iedere persoon die op het moment van ondertekening van dit Sociaal Plan in dienst is 

van Triodus op basis van een arbeidsovereenkomst, met uitzondering van de 

statutair bestuurders van Triodus. 

  

1.3. Reorganisatie 

De verandering van de organisatie waarvoor advies is gevraagd gericht op het 

verminderen van het aantal werknemers voor onbepaalde tijd wegens vraaguitval met 

ingang van ondertekening van dit sociaal plan. 

 

1.4. Functie 

 Een samenhangend geheel van taken die door 1 persoon uitgevoerd worden, en die 

in beginsel beschreven is in een functiebeschrijving met een daarbij horend 

functieniveau. 

 

1.5. Uitwisselbare functies 

 Functies die naar aard, inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste 

competenties vergelijkbaar zijn en naar functieniveau en functieschaal gelijkwaardig 

zijn. Richtlijnen van het UWV zijn hierbij leidend. Hierbij wordt uitgegaan van een 

overdrachtsperiode van maximaal 2 maanden en een eventueel opleidingstraject.  

 

1.6. Passende functie 

Elke interne functie die in vergelijking met de laatstelijk door de werknemer 

uitgeoefende functie wat betreft inhoud, ervaring, opleidingsniveau, arbeidsduur 

(met een afwijking van maximaal 2 uur) vergelijkbaar is en maximaal één 

salarisschaal lager dan wel hoger ingedeeld is, waarbij de werknemer geacht kan 

worden met extra aandacht van de manager en eventueel scholing binnen twee 

maanden de functie naar behoren te kunnen vervullen. Toetsing conform vigerende 

MNT systematiek.  

De afstand reistijd woon-werk (snelste reistijd enkele reis per openbaar vervoer of per 

auto met www.anwb.nl, kortste route) wordt niet meer dan anderhalf uur, tenzij de 

werknemer al een langere reistijd had. 

 

1.7. Fte 

 Full time equivalent: 36 uren per week 

 

1.8. CAO 

 CAO Kinderopvang 
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1.9. Diensttijd 

Het aantal jaren dat de werknemer, met eventuele tussenpozen van niet meer dan 

drie maanden, in dienst is geweest bij Triodus voor minimaal 1 uur per week. De 

dienstjaren van werknemers bij rechtsvoorgangers van Triodus worden meegeteld 

indien en voor zover de werknemer van rechtswege bij Triodus in dienst is gekomen. 

Het aantal dienstjaren wordt afgerond op hele jaren, waarbij een halfjaar plus 1 dag 

voor een volledig jaar telt. 

 

1.10. Boventallige 

Boventallig is de werknemer van wie de functie is komen te vervallen of voor wie door 

vermindering van het aantal formatieplaatsen geen plaats meer is in de organisatie. 

Deze werknemer ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging van de werkgever.  

1.11. Boventalligheid 

Boventalligheid wordt bepaald op basis van het afspiegelingsbeginsel. Daarbij vindt 

per onderling uitwisselbare functie een verdeling plaats in leeftijdsgroepen en 

daarbinnen op basis van diensttijd. Boventalligheid wordt berekend in aantal 

medewerkers en niet in fte. 

1.12. Afspiegelingsbeginsel 

Het Afspiegelingsbeginsel zoals gedefinieerd in het Ontslagbesluit, voor de 

toepassing waarvan alle locaties van de Werkgever hebben te gelden als 1 (één) 

bedrijfsvestiging.  

De vijf leeftijdsklassen die worden onderscheiden zijn: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar

 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar, 55 jaar en ouder. 

Na de afspiegeling komt de onderlinge verhouding van aantal medewerkers in elke 

leeftijdsgroep binnen de onderling uitwisselbare functies zoveel mogelijk overeen 

met die van voor de afspiegeling. 

Bij gelijke percentages in leeftijdscategorieën wordt de medewerker uit de 

leeftijdscategorie die het hoogst vertegenwoordigd is boventallig verklaard.  

1.13. Bruto maandinkomen 

Het bruto maandloon vermeerderd met 8% vakantietoeslag.  Met alle eventuele 

andere vaste of variabele toeslagen of vergoedingen (zoals bijvoorbeeld 

overwerktoeslag, reiskostenvergoeding enz.) wordt geen rekening gehouden. 

 

1.14. Peildatum 

De peildatum is de datum die op basis van de prognose, als feitelijk uitgangspunt 

geldt voor het uitvoeren van het Sociaal Plan.  

 

1.15. Mobiliteitsperiode 

De periode vanaf boventalligheid tot de uitdienst datum, waarin de werkgever zal 

trachten om de werknemer alsnog intern te herplaatsen en tevens zal proberen 

werknemer te begeleiden naar het vinden van een baan bij een andere werkgever. 

Deze periode duurt maximaal 6 maanden. 
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1.16. Individueel mobiliteitsbudget 

 Het budget dat werkgever aan de medewerker maximaal ter beschikking stelt en 

welke ten bate kan komen aan maatregelen die de arbeidsmarktpositie van de 

individuele werknemer verbeteren.  

 

1.17. Herplaatsingscommissie 

 De commissie die vorm en inhoud geeft aan de correcte uitvoering van dit Sociaal 

Plan. Deze commissie maakt, indien er meerdere keuzes mogelijk zijn uitgaande van 

de kaders zoals deze in het Sociaal Plan en het reorganisatiebesluit staan, eventuele 

afwegingen en neemt besluiten.  

In de Herplaatsingscommissie hebben zitting: 

1. Bestuurder Triodus (voor Gracht functies) of regiomanager (voor locatiefuncties) 

2. Personeelsadviseur  

3. P&O administratie (secretaris) 

 

1.18. Bezwaarcommissie 

Een individuele werknemer die rechtstreeks getroffen wordt door de besluiten die 

voortkomen uit de reorganisatie en/of dit Sociaal Plan, kan een bezwaar indienen 

zoals beschreven in artikel 11. 

De bezwaarcommissie bestaat uit de volgende drie leden: 

• een lid dat door de werkgever is aangewezen; 

• een lid dat door de vertegenwoordiger van de vakbonden is aangewezen; 

• een onafhankelijke voorzitter die gekozen wordt door deze leden.  

Het secretariaat wordt gevoerd door Triodus. 

Voor de leden van de bezwarencommissie geldt dat zij geen werknemer van de 

organisatie zijn.  

De leden van de commissie en het secretariaat zijn gehouden aan een 

geheimhoudingsplicht. 

1.19. P&O 

 De afdeling Personeel en Organisatie van Werkgever 

2. Werkingssfeer 

2.1 Dit Sociaal Plan regelt de personele gevolgen voor werknemers die verband houden 

met de Reorganisatie: ‘Vraaguitval’. 

Dit gaat om een reorganisatie die, gestart vanwege bedrijfseconomische redenen 

door een terugloop in kindaantallen, een personeelsreductie tot gevolg dient te 

hebben. Voordat een reorganisatiebesluit wordt genomen, wordt hierbij (conform de 

Wet op de Ondernemingsraden) de OR in de gelegenheid gesteld een advies uit te 

brengen.  

2.2 Dit Sociaal Plan is van toepassing op werknemers met een contract voor onbepaalde 

tijd. 
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2.3 Dit Sociaal Plan is niet van toepassing indien om andere redenen dan een 

reorganisatie door bedrijfseconomische redenen het dienstverband wordt beëindigd 

(bijvoorbeeld bij tekortkoming in de nakoming van verplichtingen, wegens dringende 

reden of na twee jaar arbeidsongeschiktheid of bij pensionering). 

2.4 De werknemer die een individuele afvloeiingsregeling heeft gesloten met Werkgever 

vóór de datum waarop het Sociaal Plan in werking treedt, kan geen rechten aan dit 

plan ontlenen. 

3. Looptijd en aard 

3.1 Het Sociaal Plan treedt in werking op de datum van ondertekening en eindigt 1 jaar 

na ondertekening. Na evaluatie wordt de noodzaak van een verlenging bepaald en 

indien nodig schriftelijk overeengekomen. .  

Na afloop van deze periode blijft het Sociaal Plan van toepassing op de daarvoor 

gestarte en nog lopende procedures onder dit Sociaal Plan.  

3.2 De inhoud van het Sociaal Plan kan tijdens de looptijd door partijen worden gewijzigd 

indien door bijzondere omstandigheden van bedrijfseconomische aard of door 

verandering in wettelijke bepalingen of regelgeving de ratio aan (onderdelen van) dit 

Plan is ontvallen. 

4. Vaststelling van boventalligheid  

4.1 Op basis van een trendanalyse van de kindaantallen, uitgaande van het minst 

positieve scenario, wordt zes maanden vooruit bepaald hoeveel formatie nodig is om 

te voldoen aan de vastgestelde Triodus formatie norm en de wettelijke 

verplichtingen. 

4.2 Voordat wordt afgespiegeld, worden eventuele contracten voor bepaalde tijd die 

binnen onderling uitwisselbare functies aanwezig zijn, niet meer verlengd en 

daardoor niet meegenomen in de afspiegeling.  

4.3 De OR ontvangt, op basis van artikel 4.1, eenmalig een adviesaanvraag over de 

vraaguitval en de consequenties voor de organisatie. Hierin wordt mede 

meegenomen:  

1. hoeveel FTE per functie/functiecategorie benodigd zijn; 

2.  hoeveel FTE per functie/functiecategorie aanwezig zijn; 

3. welke functies uitwisselbaar zijn; 

4. welke vacatures openstaan. 

 Bij een volgende verklaring van boventalligheid wordt de uitvoering op dezelfde wijze 

uitgevoerd en de OR geïnformeerd over het aantal medewerkers dat het betreft. 

4.4 P&O past, op basis van de adviesaanvraag zoals benoemd in artikel 4.3, het 

afspiegelingsbeginsel toe.  

4.5 De datum waarop de medewerker door verwachte vraaguitval boventallig verklaard 

wordt. Die is uiterlijk 6 maanden voor uitdiensttreding berekend. Maandelijks worden 

cijfers herberekend en uiterlijk een week voor ingangsdatum van de opzegtermijn 

kan de boventalligheid ingetrokken worden als de cijfers daar aanleiding toe geven.  
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4.6 Boventalligheid door vermindering van arbeidsplaatsen in uitwisselbare functies: 

Hierbij gelden de volgende condities: 

• het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast gebaseerd op (onderling 

uitwisselbare) functies en ongeacht feitelijke werkplek (dus los van de 

locaties); 

• een werknemer die volgens het afspiegelingsbeginsel als boventallig wordt 

aangewezen, krijgt deze status voor de volledige omvang van zijn of haar 

arbeidsuren (volgens overeenkomst). 

4.7 Boventalligheid door vervallen van de functie: 

als een functie vervalt, worden alle medewerkers die deze functies vervullen 

boventallig.  

4.8 Een zieke/zwangere medewerker wordt op datum boventalligheid boventallig 

verklaard. De uitdienstdatum is gelijk aan de datum dat medewerker volledig hersteld 

is verklaard of terug is van bevallingsverlof. 

4.9 De Herplaatsingscommisie stelt definitief vast welke medewerkers op basis van de 

 afspraken in dit Sociaal Plan boventallig zijn. De Herplaatsingscommissie gaat 

 vervolgens bekijken wie van deze boventallige medewerkers kan worden herplaatst in 

 een passende functie, conform het bepaalde in de hoofdstukken 5 en 6. 

5. Herplaatsing boventalligen  

5.1 De werkgever wil zoveel mogelijk boventallige medewerkers een passende functie 

aanbieden.  

5.2 Direct na afronding van de besluitvorming omtrent boventalligheid van individuele 

medewerkers, stelt de herplaatsingscommissie vast of en zo ja, welke boventallige 

medewerkers in een passende functie geplaatst kunnen worden. 

5.3 P&O informeert de Herplaatsingscommissie over de situatie met betrekking tot de 

(komende en/of tussentijdse) vacatures en brengt de bijbehorende functieprofielen, 

aantal uren, schaalniveau en functie-eisen in. 

5.4 De herplaatsingscommissie doet een beargumenteerd voorstel voor welke 

boventallige werknemer welke passende functie aangeboden krijgt.  

5.5 Werknemer krijgt een gesprek en een brief met het aanbod van de passende functie. 

5.6 Werknemer heeft 5 werkdagen om dit aanbod schriftelijk af te wijzen. Indien een 

reactie van de werknemer uitblijft, wordt zij geacht de functie te hebben aanvaard. 

5.7 Werkgever stelt een inwerkplan op voor werknemer gericht op het zich binnen 

maximaal 2 maanden eigen maken van de functie.  

5.8 Bij het aanbod van een passende functie kan de werkgever als voorwaarde stellen dat 

de werknemer scholing volgt. Bijvoorbeeld door een werknemer die niet voldoende 

gediplomeerd is tot een  EVC traject te  verplichten. 
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Daarnaast wordt de werknemer op diens verzoek in de gelegenheid gesteld om 

scholing te volgen als dit voor een goede uitoefening van de functie redelijkerwijs 

noodzakelijk is.  

Zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, zal scholing plaatsvinden in de werktijd die voor 

werknemer gebruikelijk is. Dit zal in goed overleg tussen de werkgever en de 

werknemer geregeld worden. De kosten hiervan worden vergoed conform de bij 

Triodus geldende studiekostenregeling.  

5.9 Werknemer gaat op de aanvangsdatum van de passende functie direct de bij de 

functie behorende werkdagen en werktijden werken. Indien de privésituatie daartoe 

aanleiding geeft zal werkgever medewerker in redelijkheid ruimte geven om privé de 

nieuwe werkdagen en -tijden te regelen.  

5.10 Indien binnen twee maanden na de aanvang van functievervulling blijkt, dat 

betrokkene niet geschikt is voor de functie wordt dit aan medewerker medegedeeld. 

Medewerker krijgt een verbetertraject van twee maanden om de verbeterpunten op te 

pakken. Indien medewerker dan nog steeds niet geschikt is voor de functie wordt de 

werknemer, indien beschikbaar, een nieuwe functie aangeboden of de 

arbeidsovereenkomst wordt alsnog beëindigd met toepassing van het sociaal plan. 

6. Afwijzen passende functie 

6.1 Indien de boventallige werknemer een passende functie aangeboden krijgt en deze 

weigert, gaat P&O met medewerker in gesprek over de reden van afwijzing.  

Als boventallige werknemer blijft weigeren de passende functie te accepteren staat 

dit gelijk aan vrijwillige ontslagname en heeft de werknemer geen aanspraak op de 

(financiële) regelingen uit dit Sociaal plan.  

De werknemer kan wel bezwaar maken conform de bezwaarprocedure. 

7. Herplaatsing met andere arbeidsvoorwaarden  

7.1 Hoger salaris 

Indien bij herplaatsing binnen Triodus de werknemer een functie gaat vervullen met 

een hogere schaal, heeft deze werknemer conform de CAO recht op het bijbehorende 

hogere inkomen. 

7.2 Lager salaris door aanvaarding van een passende functie 

Bij herplaatsing in een passende functie met een lagere schaal wordt de werknemer in 

die lagere functieschaal geplaatst. Triodus hanteert hierbij het uitgangspunt dat het 

inkomen van de werknemer in overeenstemming dient te zijn met de functie die de 

werknemer vervult. Triodus acht het niet wenselijk dat er een structureel 

inkomensverschil is tussen medewerkers die een functie op hetzelfde niveau 

vervullen. Het salaris blijft derhalve bevroren totdat, door CAO wijzigingen, het 

salaris weer in de schaal past. 
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8. Invulling positie van de boventallig verklaarde 

Als iemand door afspiegeling boventallig wordt verklaard, wordt diens opengevallen positie 

door de herplaatsingscommissie ingevuld met: 

• bij sluiting van een kindercentrum: alle medewerkers;  

• bij sluiting van een groep: de medewerkers van deze groep; 

• bij gedeeltelijke sluiting van een groep: de medewerker van de groep die het kortste 

dienstverband bij Triodus heeft. 

Voor verdere uitleg van dit artikel zie bijlage 1. 

9. Procedure boventalligheid zonder herplaatsing  

9.1 Wanneer de boventallige werknemer niet kan worden geplaatst in een passende 

functie, wordt dit tijdens een persoonlijk gesprek door zijn direct leidinggevende en 

P&O toegelicht. De niet-plaatsing wordt aan de werknemer bevestigd in een brief, 

waarin de redenen nader worden toegelicht en gemotiveerd. Daarbij wordt een 

vaststellingsovereenkomst aangeboden conform het bepaalde in hoofdstuk 10.  

9.2 De niet-geplaatste werknemer kan tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij de 

Bezwaarcommissie binnen een termijn van 4 weken nadat hij deze brief heeft 

ontvangen. 

9.3 Tot aan de datum van ingang opzegtermijn verricht de boventallige werknemer zijn 

gebruikelijke werkzaamheden. Triodus kan een boventallig verklaarde medewerker, 

voor wie geen passende functie voorhanden is, andere tijdelijke werkzaamheden 

aanbieden. 

10. Beëindiging dienstverband boventalligen 

10.1 De boventallige werknemer met een contract voor onbepaalde tijd die niet in een 

passende functie wordt herplaatst ontvangt van werkgever een 

vaststellingsovereenkomst voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst conform dit 

sociaal plan.  

10.2 Indien deze werknemer in aanmerking komt voor een WW-uitkering ontvangt 

werknemer gedurende deze periode een aanvulling op de WW-uitkering. Voor de 

berekening van de duur van de aanvulling wordt de volgende systematiek toegepast: 

a. Duur van de aanvulling 

De basisduur van de aanvulling op de WW bedraagt drie maanden. Daarbij 

wordt voor de duur van aanvulling opgeteld een percentage voor ieder jaar 

diensttijd (jaar diensttijd = maand): 

i. Voor de rechthebbende die op de dag van het ontslag nog geen 21 jaar 

oud is, wordt daar een duur gelijk aan 18% van de diensttijd bij opgeteld. 

ii. Voor de rechthebbende die op de dag van het ontslag 21 jaar oud is, een 

duur gelijk aan 19,5% van de diensttijd, en zo per leeftijdscategorie per 

leeftijdsjaar opklimmend met 1,5% tot aan de rechthebbende die op de 

dag van ontslag 60 jaar of ouder is. Voor laatstgenoemde bedraagt de 

vermeerdering 78%. 

Hierbij wordt de diensttijd afgerond op hele maanden waarbij 0,49 naar 

beneden wordt afgerond en 0,50 naar boven wordt afgerond. 
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De totale duur van de aanvullingsperiode is gerelateerd aan de toegekende ww-

duur van de werknemer en gemaximeerd op 12 maanden. 

 

b. De hoogte van aanvulling op de WW wordt als volgt vastgesteld: 

i. Gedurende de eerste 6 maanden ontvangt werknemer een aanvulling tot 

100% van het brutosalaris 

ii. Afhankelijk van een doorlopend recht ontvangt werknemer gedurende de 

overige maanden een aanvulling tot 90% van het salaris gedurende een 

periode van maximaal 6 maanden 

 

c. Medewerker stuurt hiervoor maandelijks, voor de 5de van de maand, de UWV- 

loonstrook in, zodat een maand later verrekend kan worden. Als de loonstrook 

later wordt ontvangen wordt een maand later uitgekeerd. 

 

10.3 Gedurende de mobiliteitsperiode, wordt de boventallige werknemer die niet in een 

passende functie kan worden geplaatst, in de gelegenheid gesteld op kosten van de 

Werkgever een outplacement traject of een opleiding ter verbetering van haar positie 

op de arbeidsmarkt te starten. Enkel opleidingen en trajecten van erkende 

instellingen worden vergoed en dienen rechtstreeks aan Triodus gefactureerd te 

worden.  

 Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding, dient de boventallige werknemer 

vooraf schriftelijke goedkeuring van de afdeling P&O te vragen en verkrijgen.  

 

De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de duur en de arbeidsomvang van 

het dienstverband: 

Bij een fulltime diensttijd van minimaal 1 of 2 jaar:  € 1.000,- inclusief BTW 

Bij een fulltime diensttijd van minimaal 3 en 4 jaar: € 1.500,- inclusief BTW 

Bij een fulltime diensttijd van 5 jaar en langer:  € 2.000,- inclusief BTW. 

 

De boventallige werknemer die geen of gedeeltelijk gebruik maakt van bovenstaande 

regeling, heeft geen recht op een vervangende vergoeding.  

 

10.4 Indien de boventallige werknemer na het aangaan van de vaststellingsovereenkomst 

alsnog wordt herplaatst in een passende functie, of een passende functie weigert 

vervalt het aanbod in de vaststellingsovereenkomst. 

10.5 Indien de boventallige werknemer niet binnen de in de vaststellingsovereenkomst 

vastgestelde tijd akkoord gaat met de aangeboden vaststellingsovereenkomst, zal 

werkgever een ontslagprocedure starten en kan de boventallige werknemer geen 

verdere aanspraak maken op of rechten ontlenen aan dit Sociaal Plan, anders dan dat 

de financiële afwikkeling van het dienstverband plaatsvindt conform artikel 9.  

10.6 Als bijlage 2 is het model voor de Vaststellingsovereenkomst aan dit Sociaal Plan 

gehecht. 

10.7 Als naar het oordeel van de werkgever voor de individuele werknemer geen passende 

functie of tijdelijke werkzaamheden voorhanden zijn, kan Triodus deze werknemer 

vrijstellen van werk met behoud van salaris, tot het moment van de feitelijke 

beëindiging van het dienstverband. 
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10.8 Een boventallige werknemer voor wie geen passende functie aanwezig is, kan het 

besluit nemen om binnen de opzegtermijn de arbeidsovereenkomst met wederzijds 

goedvinden te laten beëindigen. In dit geval ontvangt hij/zij een financiële 

tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming bedraagt 50% van het brutoloon waarop 

hij/zij nog recht gehad zou hebben, als hij/zij in dienst was gebleven bij Triodus. 

Deze tegemoetkoming wordt als eenmalige beëindigingsvergoeding bij het einde van 

het dienstverband uitbetaald. 

11. (Financiële) afwikkeling van het dienstverband 

11.1 Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in dit Sociaal Plan geldt 

de gebruikelijke afwikkeling bij Triodus. De volgende punten worden expliciet onder 

de aandacht gebracht:  

11.2 Uiterlijk binnen 1 kalendermaand na beëindiging van het dienstverband ontvangt 

werknemer een betaling en gespecificeerde eindafrekening. Bij deze eindafrekening 

zal de naar rato opgebouwde vakantietoeslag worden uitbetaald. Voor zover de 

werknemer per datum einde dienstverband een negatief saldo aan vakantiedagen 

heeft, zal dit negatieve saldo door de Werkgever worden ingehouden op de 

eindafrekening van het dienstverband.  

11.3 Eventuele bedragen die de werknemer bij het einde van het dienstverband nog aan de 

Werkgever verschuldigd is uit hoofde van afspraken als bijvoorbeeld de 

studiekostenregeling of fietsregeling worden door de Werkgever volledig 

kwijtgescholden (met inachtneming van de fiscale regelgeving). Deze bedragen zullen 

daarom niet worden verrekend met de eindafrekening van het dienstverband.  

11.4 Indien de boventallige werknemer binnen twaalf maanden na uitdiensttreding in 

aanmerking zou zijn gekomen voor een uitkering in verband met een in de CAO 

vastgelegd jubileum, ontvangt de werknemer deze uitkering bij de eindafrekening 

tenzij de werknemer direct na uitdiensttreding in een situatie komt waarbij de CAO 

kinderopvang op hem/haar van toepassing is. 

 Werknemer is verplicht dit uiterlijk de 9de van de maand na uitdiensttreding aan de 

afdeling P&O mede te delen.  

11.5 Werknemer kan ervoor kiezen deel te blijven nemen aan de pensioenregeling van 

PFZW en zelf het werknemers- en werkgeversdeel af te dragen.  

Werknemer kan zich bij PFZW aanmelden voor een gratis risico dekking voor het 

risico van arbeidsongeschiktheid en overlijden bij werkloosheid. Werknemer is zelf 

verantwoordelijk voor deze meldingen.  

 

11.6 De deelname door de werknemer aan collectieve verzekeringen eindigt op de datum 

dat het dienstverband eindigt; de werknemer kan indien gewenst en voor zover door 

de verzekeraar toegestaan de collectieve verzekeringen voortzetten tot het einde van 

het kalender jaar waarin het dienstverband eindigt.  

11.7 Desgewenst verstrekt de Werkgever op verzoek van de werknemer een getuigschrift 

en/of referenties.  
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1.8 De Werkgever is bereid zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en/of te helpen bij 

het aanvragen van een eventuele uitkering. De werknemers kunnen hiervoor te rade 

gaan bij de afdeling P&O. 

12. Speciale regelingen 

12.1 Remplaçant 

Een medewerker die niet als boventallig is aangewezen, kan aangeven op basis van 

vrijwilligheid het dienstverband te willen beëindigen. Deze medewerker (remplaçant) 

ontvangt onder de volgende voorwaarden een financiële vergoeding. 

• In deze functiegroep is sprake van gedwongen ontslag. 

• De vacature die door het vertrek van deze medewerker ontstaat, wordt ingevuld 

door een boventallige medewerker die als gevolg van het vertrek van de 

remplaçant, in dienst blijft van Triodus.  

• De einddatum van de arbeidsovereenkomst wordt in overeenstemming met 

remplaçant en werkgever bepaald. Uitgangspunt hierbij is dat een boventallige 

aansluitend op de groep geplaatst kan worden zodat de kinderen er zo min 

mogelijk overlast van ondervinden.  

• Werkgever bepaalt of een boventallige door dit vertrek kan blijven.  

• De remplaçant heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

• De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

• De remplaçant ontvangt een beëindigingsvergoeding ter hoogte van 2 bruto-

maandsalarissen. 

 

12.2 Terugkeergarantie  

Een medewerker die besluit ontslag te nemen als er nog geen sprake is van 

gedwongen ontslag, kan in aanmerking komen voor een terugkomgarantie onder de 

volgende voorwaarden. 

• Medewerker heeft een contract voor onbepaalde tijd en neemt zelf ontslag. 

• Er is geen sprake van boventalligheid in die functie bij werkgever op het moment 

van ontslagname. 

• Medewerker ontvangt geen beëindigingvergoeding. 

• Medewerker kan terugkomen als de nieuwe baan tegenvalt of als de 

arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd, buiten schuld van de medewerker om, 

beëindigd wordt. 

• Deze afspraak is slechts van toepassing indien schriftelijk bevestigd in de 

ontslagbevestiging van werkgever.  

• Alle rechten van medewerker herleven, tenzij wettelijke of belastingtechnische 

regels zich hiertegen verzetten. Ook kan werknemer geen rechten doen gelden 

op tewerkstelling op de locatie waarop of in de functie waarin hij/zij werkzaam 

was. Als op dat moment geen sprake is van een vacature zal werknemer in de 

herplaatsingspool geplaatst worden. 

• Werknemer kan in dienst treden op de datum van overdracht van een nieuwe VOG 

en ondertekening van de arbeidsovereenkomst. 
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12.3 Mobiliteitsplan 

Om medewerkers te stimuleren na te denken over mobiliteit en employabiliteit, zal 

werkgever, uiterlijk 1 september, een mobiliteitsplan ontwikkelen en implementeren. 

Dit zal onder andere bestaan uit: 

• loopbaanworkshops waaraan alle Triodus medewerkers kunnen deelnemen; 

• contacten leggen met andere instanties die op zoek zijn naar medewerkers; 

• alle medewerkers middelen ter beschikking stellen ter oriëntatie op een 

loopbaan buiten Triodus en leren solliciteren.  

13. Vacatures 

13.1  Vacatures worden intern vacant gesteld. Boventallige medewerkers hebben hierbij 

een voorrangspositie.  

 Als bij voorbaat al bekend is dat een functie niet een passende functie voor 

herplaatsingskandidaten is, zal deze, conform een methodiek waarvoor de OR 

akkoord heeft gegeven extern geplaatst mogen worden. De OR zal geïnformeerd 

worden over het extern openzetten. 

13.2 De voorrangskandidaat geeft eventuele interesse in een vacature binnen vijf 

werkdagen na ontvangst van een vacature door middel van een sollicitatie aan; 

13.3 De voorrangskandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek. Er worden voor een 

vacature maximaal drie kandidaten uitgenodigd, bij meer dan drie geschikte 

kandidaten wordt de voorselectie gedaan op basis van de bij de vacature opgenomen 

functie-eisen; 

 

13.4 Indien keuze is tussen meerdere voorrangskandidaten wordt de voor de functie 

meest geschikte kandidaat benoemd; Elke (voorrangs)kandidaat die niet voor de 

vacature wordt aangewezen, wordt geïnformeerd over de redenen hiervoor. 

 

13.5 Pas nadat vaststaat dat op de betreffende vacature geen voorrangskandidaat wordt 

benoemd, wordt de procedure voortgezet met andere kandidaten; 

14. Bezwaar 

14.1 Een individuele werknemer die rechtstreeks getroffen wordt door de besluiten die 

genomen zijn voortkomend uit het Sociaal Plan, kan een bezwaar indienen.  

14.2 Werknemer kan uiterlijk binnen 4 weken, na een schriftelijk gecommuniceerd besluit, 

verweer voeren bij de werkgever (manager P&O), waarbij hij zich kan laten bijstaan 

door een adviseur. 

De werkgever neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst een beslissing over het 

bezwaarschrift. Dit besluit wordt schriftelijk meegedeeld aan de indiener van het 

verweerschrift, waarbij wordt vermeld hoe betrokkene in beroep kan gaan. 

Werknemer dient zijn individuele beroepschrift binnen 10 werkdagen nadat het 

besluit is genomen in te dienen bij de bezwarencommissie.  



 

 16/20 sociaal plan ‘reorganisatie vraaguitval’ -  
  onderhandelaarsakkoord 11 juni 2012 

De commissie toetst inhoudelijk of het besluit niet in strijd is met het Sociaal Plan en 

of het besluit in redelijkheid tot stand is gekomen. 

De bezwarencommissie brengt binnen maximaal 30 werkdagen advies uit aan de 

manager P&O. Een afschrift daarvan wordt toegezonden aan de belanghebbende. Het 

advies is niet bindend. 

14.3 Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking ten aanzien van de 

      uitvoering van de bestreden beslissing. 

14.4 De externe leden van de commissie ontvangen 100 euro per zitting. 

15. Slotbepalingen 

15.1 Informatieverstrekking door Triodus 

Triodus maakt de tekst van het Sociaal Plan op intranet toegankelijk voor al haar 

medewerkers en zal tevens een papieren inkijkexemplaar op ieder kindercentrum 

beschikbaar stellen. Medewerkers die als gevolg van de reorganisatie boventallig zijn, 

ontvangen een papieren versie van het Sociaal Plan. 

15.2 Informatieverstrekking door medewerker 

De medewerker, die een beroep doet op de financiële voorzieningen van het Sociaal 

Plan, verplicht zich aan de werkgever de ter zake doende inlichtingen en gegevens 

tijdig en naar waarheid te verstrekken. Het bewust geven van onjuiste en/of 

onvolledige inlichtingen en het oneigenlijke gebruik of misbruik van de geboden 

voorzieningen, heeft uitsluiting van verdere toepassing van het Sociaal Plan tot 

gevolg en het inmiddels betaalbaar gestelde wordt teruggevorderd. 

15.3 Fiscale afwikkeling 

Alle in het Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn bruto vergoedingen, tenzij 

uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De werkgever zal de wettelijk verplichte 

inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de 

fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. 

Triodus zal vergoedingen op een nader door de werknemer aan te geven wijze 

betaalbaar stellen, voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen 

verzet en deze wijze van betaalbaar stellen niet leidt tot extra kosten aan de zijde van 

Triodus. 

15.4 Hardheidsclausule 

In individuele gevallen, waarin toepassing van het Sociaal Plan zou leiden tot een 

evident onbillijke situatie, kan de Werkgever van de bepalingen in het Sociaal Plan 

afwijken in een voor de werknemer gunstige zin. 

Een beroep op de Hardheidsclausule dient uiterlijk binnen 10 dagen na de 

boventalligheidverklaring schriftelijk aan P&O te worden gemeld. Werkgever zal 

binnen 10 dagen beslissen tot het al dan niet toepassen van de hardheidsclausule en 

dit aan de betreffende werknemer berichten.  
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Bijlage 1: Toelichting artikel 8 

 

1. Door vraaguitval sluit groep A op kindercentrum B half, waardoor de norm bij 

Triodus met 1 medewerker overschreden wordt.  

2. Op basis van afspiegeling met alle uitwisselbare functies bij Triodus wordt 

medewerker 3 op groep X bij kindercentrum Y boventallig verklaard. 

3. De positie van medewerker 3 moet ingevuld worden omdat hier geen 

boventalligheid is. 

4. Op groep A (waar de boventalligheid ontstaan is) is medewerker 1 het laatst bij 

Triodus in dienst gekomen. 

5. De positie van medewerker X op centrum Y wordt ingevuld door medewerker 1 

van groep A. 

 

Na afspiegeling

Triodus breed

Situatie 

voor 

boventalligheid

Vraaguitval Groep A van 

1 naar 0,5 = 1 medewerker boven formatie 

Afspiegeling Triodus breed: 

Medewerker 3 is boventallig 

Kindercentrum B

Groep A (1 groep)
Mdw. 1 (i.d. 1-3-09)
Mdw. 2 (i.d. 1-3-05)

Kindercentrum Y

Groep X (1 groep)
Mdw. 3 (i.d. 1-10-10)
Mdw. 4 (i.d. 1-8-10)

Kindercentrum B

Groep A (0,5 groep)
Mdw. 2 (i.d. 1-3-05)

Kindercentrum Y

Groep X (1 groep)
Mdw. 1 (i.d. 1-3-09)
Mdw. 4 (i.d. 1-8-10)

Boventalligheid
Mdw. 3 (i.d. 1-10-10)
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Bijlage 2: Vaststellingsovereenkomst 

 

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 

Ondergetekenden: 

a. de Stichting Centrale voor Kinderopvang Triodus, gevestigd aan de Koninginnegracht 

10, 2514 AA te Den Haag, in deze vertegenwoordigd door de heer R. Vergeer, 

algemeen directeur, hierna te noemen: werkgever, 

en 

b. De heer /Mevrouw ………, geboren op ……………., wonende …………, met 

burgerservicenummer …… hierna te noemen: werknemer,  

 

In aanmerking nemende dat: 

• Werknemer sedert ……… in dienst is van werkgever, laatstelijk in de functie van 

……….; 

• Het laatstgenoemde salaris van medewerkster bedraagt € ………. bruto per maand, 

exclusief 8% vakantietoeslag, op basis van een dienstverband van … uur per week; 

• Om bedrijfseconomische redenen vindt een reorganisatie binnen Triodus plaats. Als 

gevolg van deze reorganisatie en door toepassing van het afspiegelingsbeginsel is 

medewerker boventallig verklaard.  

• Ook na zorgvuldig onderzoek is gebleken dat er geen passende functie voor 

werknemer binnen Triodus voorhanden is.  

• Om die reden wenst Triodus de arbeidsovereenkomst met werknemer te beëindigen.  

• Partijen benadrukken en stellen vast dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

plaatsvindt op initiatief van werkgever en dat werknemer van de ontstane situatie geen 

verwijt te maken valt; 

• Er is geen sprake van een dringende reden zoals omschreven in artikel 7:678 BW; 

• Partijen zijn vervolgens met elkaar in overleg getreden over een regeling ter 

beëindiging van het dienstverband conform het sociale plan “Vraaguitval” dat 

d.d………. met werknemersorganisatie Abvakabo werd afgesloten. 

• Werknemer heeft voldoende tijd gehad om over dit beëindigingbesluit na te denken en 

hierover juridisch advies in te winnen; 

• Partijen wensen de door hen gemaakte afspraken als volgt schriftelijk vast te leggen. 

 

Partijen komen het volgende overeen: 

1. De arbeidsovereenkomst tussen partijen eindigt met wederzijds goedvinden per  

………., waarbij de opzegtermijn van 2 maanden in acht is genomen.  

2. Werkgever is bereid om na beëindiging van het dienstverband aan werknemer een 

aanvulling op de WW-uitkering uit te betalen conform de afspraken in het Sociaal Plan. 

Medewerkster stuurt hiervoor maandelijks, vóór de 5de van de maand, de UWV 

loonstrook in. De aanvulling wordt hierdoor een maand later verrekend.  

Als de loonstrook later dan de 5de van de maand wordt ontvangen, wordt nog een maand 

later uitgekeerd. 
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3. Werkgever is tevens bereid om werknemer ter verbetering van de arbeidsmarktpositie een 

outplacementtraject of opleiding aan te bieden. Dit vindt plaats bij een nader overeen te 

komen bureau tegen een waarde van maximaal € ……………,- inclusief BTW . Dit traject 

kan ook afgerond worden na beëindiging van het dienstverband. Het betreffende bedrag 

wordt rechtstreeks door het overeengekomen bureau bij Triodus gefactureerd.  

 

4. Eventuele bedragen die de werknemer bij het einde van het dienstverband uit hoofde van 

studiekostenregeling of fietsregeling nog aan werkgever verschuldigd is, worden door 

werkgever volledig kwijtgescholden (met inachtneming van de fiscale regelgeving).  

 

Indien van toepassing: 

De lening ter waarde van € …… zal bij de eindafrekening in mindering worden gebracht 

op het nog te ontvangen bedrag door werknemer. 

 

5. Indien van toepassing: 

Als werknemer op het moment van uitdiensttreding geen zicht heeft op werk bij een 

werkgever die onder de CAO kinderopvang valt, ontvangt deze de jubileum uitkering van 

€ ….. bij de eindafrekening. 

 Werknemer is verplicht dit uiterlijk de 9de van de maand na uitdiensttreding aan de 

afdeling P&O mede te delen.   

6. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal door werkgever een correcte 

eindafrekening worden opgesteld. In de maand na uitdiensttreding wordt een uit de 

eindafrekening voortvloeiend tegoed aan werknemer uitbetaald. 

Vakantiedagen worden zoveel mogelijk opgenomen. Het restant saldo wordt uitbetaald. 

Indien een negatief vakantiesaldo is opgebouwd zullen deze in mindering worden 

gebracht op de eindafrekening. 

 

7. Werkgever zal alle verplichtingen die voortvloeien uit de Pensioenwet correct nakomen. 

Werknemer kan er ook voor kiezen deel te blijven nemen aan de pensioenregeling van 

PFZW en zelf het werknemers- en werkgeversdeel te betalen. Een en ander conform de 

richtlijnen van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

Daarnaast kan werknemer door middel van bijgeleverd formulier van Pensioenfonds Zorg 

en Welzijn gratis verzekerd blijven voor arbeidsongeschiktheid en overlijden. Werknemer 

is zelf verantwoordelijk voor aanlevering van deze documenten bij het Pensioenfonds. 

 

8. Werknemer zal alle zaken die zij nog in bezit heeft van werkgever uiterlijk op de laatste 

werkdag bij werkgever inleveren. 

 

9. Partijen zullen jegens derden volledige geheimhouding betrachten met betrekking tot de 

inhoud van deze overeenkomst, behoudens wettelijke verplichtingen tot het geven van 

informatie aan derden. 

 

10. Partijen zullen in nader overleg afspraken maken met betrekking tot interne en externe 

communicatie over het vertrek van de werknemer. Partijen verbinden zich over en weer 

zich niet negatief uit te laten over elkaar jegens derden, zowel tijdens de looptijd van het 

dienstverband als na einde daarvan, zodanig dat hun beider gerechtvaardigde belangen 

daardoor geschaad kunnen worden. 
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11. Indien werknemer aanspraak moet maken op WW en de WW uitkering wordt niet of op een 

later tijdstip dan …UD datum…….. toegekend, dan komt deze omstandigheid voor risico 

van werknemer. 

 

12. Werknemer is niet arbeidsongeschikt en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

houdt geen verband met een verbod tot opzeggen zoals bedoeld in artikel 6:670 BW, 

noch met enig ander opzegverbod. 

 

13. Op verzoek van werknemer verstrekt Werkgever een getuigschrift en/of referenties. 

 

14. Deze overeenkomst geldt als vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW. 

 

15. Partijen verklaren dat behoudens de afspraken zoals vastgelegd in deze overeenkomst, 

geen andere afspraken en/of overeenkomsten bestaan. Eventuele voorgaande 

overeenkomsten worden vervangen door deze overeenkomst en hebben geen gelding 

meer. 

 

16. Partijen verklaren na uitvoering en effectuering van bovenstaande over en weer niets meer 

van elkaar te vorderen te hebben uit hoofde van het dienstverband en de beëindiging 

daarvan en verlenen elkaar finale kwijting.  

 

17. Indien, uiterlijk 1 week voor ingangsdatum opzegtermijn, alsnog een passende functie 

beschikbaar komt en medewerker weigert deze, komen de financiële vergoedingen 

beschreven in artikelen 2, 3, 4 en 5 te vervallen.  

 

Genoemd aanbod staat open voor acceptatie tot en met …………….., waarna werkgever 

verdere stappen kan ondernemen. 

Om van een goede ontvangst van deze overeenkomst verzekerd te zijn, sturen we deze zowel 

per e-mail als per gewone post. 

We vertrouwen erop u juist te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling 

tegemoet. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op …………….2012. 

Triodus,      Handtekening voor akkoord: 

 

 

 

De heer R. Vergeer     Mevrouw …………. 

Algemeen directeur     Werknemer 

Bijlage: Melding bescherming bij Verlof en Werkloosheid; Pensioenfonds Zorg en Welzijn 


