
4/26/2010

1

Reorganisaties

inspraak 
medezeggenschap

& 
sociale zekerheid

TU Delft mei 2010
M.v.Gessel
CNV Universiteiten 

posities

&

bevoegdheden



4/26/2010

2

Struktuurkeuze OR

overlegrelatie

CvB   OR

bevoegdhedenrelatie

Dekaan

Faculteitsbestuur   OC

Diensthoofd

Overwegingen:
medezeggenschap volgt zeggenschap
omgaan met geschillen

ongedeelde medezeggenschap

U-Raad / Dienstraden / Faculteitsraden:

overleg /overeenstemming over:

"uitvoering van werk- en dienstvoorwaarden"

(FR:  ...... +  O&O)

U-raad  >> instemmingsrecht BBR wijzigingen

F-raad  >>  instemmingsrecht wijziging Faculteitsreglement

D-raad  >>  instemmingsrecht mbt. ‘organisatie en werkwijze’

bijvoorbeeld:

- uitvoering bijzondere beloningsmaatregelen

- de uitvoering van reorganisaties

- het financieel beheer

- de uitvoering van het aanstellingsbeleid

- de uitvoering van de VGW-taken
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Lokaal Overleg

(InstellingsGebonden Overleg: IGO)

overleg /overeenstemming over:

"bijzondere regels de algemene rechtspositie

van het instellingspersoneel betreffende"

"regelingen/besluiten met rechten cq. plichten 

voor individuele personeelsleden“

OR / onderdeelscommissies (OC) :

overleg / advies over:

‘belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van

de werkzaamheden’

‘belangrijke wijziging in de organisatie van de instelling, 

dan wel herverdeling van de bevoegdheden’

bij uitvoeringsaangelegenheden

OC kan bevoegdheden van OR krijgen

wet- & regelgeving

WHW artikel 4.3 : +> overlegverplichting  

artikel 4.5 : +> overlegprotocol

hoofdstuk 9: +> medezeggenschap

geschillen voorziening

WOR artikel 25  (&  artikel 27) 

CAO NU artikel 1.6    +>  LO  positie

hfdst. 2 +> aangaan dienstverband

hfdst. 8 +> einde dienstverband

hfdst. 6 +> werkgelegenheidspositie

hfdst. 9 +> reorganisaties

overlegprotocol +> geschillenregeling LO

WW & BWNU +> uitkeringsrechten en –regels 
bij werkloosheid
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reorganisaties
Inspraak  &    Medezeggenschap

overeenstemming    overleg/advies

sociaal statuut IGO

reorganisatie voornemen: bevoegde M-raad & IGO
+ draaiboek

flankerend soc. beleid IGO
(fase van vrijwillige mobiliteit)

reorganisatieplan: (soms) bevoegde M-raad & IGO
organisatie structuur bevoegde M-ra(a)d(en)

formatieplan 

personeelsplan individuele werknemers
(bevoegde M-raad)

sociaal plan IGO
plaatsingsregels

flankerend soc. beleid

(individuele aanzeggingen)

(evaluatie)

De procedure bij het instemmingsrecht van de OR

Een instemmingsplichtig onderwerp is aan de orde tenzij het 

onderwerp of regeling al inhoudelijk geregeld is in de CAO en het 

geen beleidsruimte meer open laat. Het onderwerp betreft een 

collectieve, personele regeling. 

De CAO heeft overigens het instellingsbestuur het recht gegeven 

specifieke op de instelling toegespitste regelingen met het LO af te 

spreken, die dan instemmingsplichtig zijn. De CAO-tekst is bepalend 

voor onderwerpen en regelingsruimte.
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De procedure bij het adviesrecht van de OR

Een adviesplichtig onderwerp is aan de orde als het 

bevoegd gezag voornemens is een besluit te nemen, 

dat belangrijke financiële of      
bedrijfsorganisatorische gevolgen heeft. De OR 

heeft daarbij de opdracht het voornemen, de noodzaak 

van het te nemen besluit, de verwachte gevolgen, de 

alternatieven en het feitelijke belang van de instelling 

en van het personeel tegen elkaar af te wegen. 

De CAO heeft geen wettelijke basis om de OR-

bevoegdheid bij dit soort besluiten uit te breiden of in 

te perken.

Scharnierpunten voor overleg met het LO: a, c en e  
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Scharnierpunten voor overleg met het LO: h 
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flankerend sociaal beleid 

bij 

reorganisaties

Sociaal Statuut
⇒⇒⇒⇒ algemeen sociaal beleid 

>>  bij organisatie-veranderingen

Sociaal Plan
⇒⇒⇒⇒ uitvoeringswijze personeelsplan

flankerend sociaal beleid
rechten & plichten

>>  bij specifieke reorganisatie
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Sociaal Statuut

⇒⇒⇒⇒ ‘voorkomen gedwongen ontslag’  ⇐⇐⇐⇐

begrippen:

⇒⇒⇒⇒ reikwijdte   

(alle veranderingen tenzij tijdelijke organisatievorm, wet of  regelgeving )

geleidelijke verandering

formele reorganisaties

vervreemding

⇒⇒⇒⇒ funktie ‘passende funktie’

organisatie eenheid 

uitgangspunten:

⇒⇒⇒⇒ personele belangen  ::  andere belangen

sociaal plan bij reorganisatie ( 3 maanden na melding )

(vervreemding :: reorganisatie)

individuele zienswijze / omstandigheden

behoud dienstverband bij   OP / FPU  < 1 jaar

sociaal statuut

reorganisatie fasen
⇒⇒⇒⇒ vrijwillige mobiliteit

voorkomen gedwongen ontslag  (direct /indirect )

taakvermindering / uitstroom  honoreren

overuren reduceren  (afbouwregeling)

(deeltijd) FPU-arrangementen

(eventueel) vacature stop

vertrekpremie  (bijzondere kosten)

faciliteren opzet bedrijf  (startkosten, tijdelijk opdrachten)

(eventueel) ‘uitvoeringsregeling’

⇒⇒⇒⇒ gedwongen vertrek  (sociaal plan)
ingangsdatum >> afvloeiingsmogelijkheid

om-, her-, bijscholing

arbeidsbemiddeling / sollicitatie ‘tijd’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

compensatie-maatregelen 

(loonsuppletie, pensioen, gratificatie dienstjubileum) 

reflecteren op vacatures
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Sociaal Plan

elementen:

+ implementatie plan  (kan ook in reorganisatie- & personeelsplan)

betrokken organisatie-eenheden

nieuwe taakstellingen

formatie-omvang

funktietyperingen

organisatorische inbedding  (werkgeverschap, ….)

+ plaatsings- / herplaatsingsregels   (afvloeiingsvolgorde)

+ additioneel flankerend sociaal beleid

(+ sociaal psychische begeleiding)

uitvoering  reorganisaties

kernpunten voor de overgang van  oud  naar  nieuw

Plaatsingsregels:

bepalend: ‘oude’  organisatie-eenheid  &  funktie

nieuwe formatiefunkties  &  dienst

++> kernbegrippen:

'mens volgt funktie'

organisatie- / werkeenheid

opheffing v.d. funktie versus overtolligheid 

Ontslagrangorde

standaard: ���� 'last in first out'

���� voorrangsplaatsing per leeftijdsgroep

in overleg met IGO ���� speciale regels voor achterstandsgroepen, 

vrouwen  & 

bijzondere kennis en/of bekwaamheden 

……………………….
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reorganisaties

rechten  &  plichten

+> ontslagbescherming 

10 maanden + opzegtermijn  3 maanden

+> herplaatsingsonderzoek

+> arbeidsbemiddeling

+> regelingen

++> aktief meewerken moet <++

AWB -bedenkingen, -bezwaar  &  -beroep

+>  (niet) plaatsing

+>  (niet) herplaatsing

+>  ontslag/opzegging   
(adviescommissie moet uitspraak doen vóór effektuering ontslag)

(additionele) CAO-rechten

+>  landelijke toetsingscommissie ontslag uitvoering sociaal plan

+>  werkloosheidsuitkering (hoogte en duur staan weer ter discussie)

Overleggen

over 

reorganisaties
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Het tijdpad moet op een 
correcte wijze en tijdig 
invulling geven aan de
in wet en regelgeving benoemde
overlegsituaties

Tijdslijn en fasen reorganisatieproces op basis van CAO NU

X-1 Regulier overleg conform de meerjarenplancyclus; 

vaststelling of voorziene ontwikkelingen een reorganisatie noodzakelijk maken, 

zo ja: opdracht tot het maken van een veranderingsplan 

c.q. creëren van intern draagvlak voor de reorganisatie, 

opzetten eerste tijdsbestek voor de veranderingen als gevolg van reorganisatie.

X Melding voorgenomen besluit tot reorganisatie, 
plan wordt in lokaal overleg aangeboden ter informatie.

X1 Overleg in het LO / IGO over 
omgaan met de ‘ingrijpende rechtspositionele gevolgen’ 

Overleg met bevoegde medezeggenschapsorga(a)n(en) over 
kaders voor het reorganisatieplan  >> adviesbevoegdheid

X2 Reorganisatieplan:
overleg met ‘bevoegde medezeggenschapsorga(a)n(en)  

>>   advies- dan wel instemmingsbevoegdheid

X3…. Reorganisatieplan is ‘goedgekeurd’; 
in ieder geval door interne medezeggenschapsorganen

X3…. Overleg over c.q. afsluiten van een sociaal plan, 
gebaseerd op CAO-kaders

X4 Personeelsplan voor reacties naar individuele betrokkenen

X5 (= X4 + …) Goedgekeurd personeelsplan

Start uitvoering reorganisatie
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Start uitvoering reorganisatie

X6 (> X5) plaatsing en herplaatsing in nieuwe organisatie-onderdelen op basis van het sociaal plan 
(complementaire regels n.a.v. ontslag-volgorde); 
aanzeggesprekken ‘met ontslag bedreigden’

< X6 + 13 mnd periode waarin geen gedwongen ontslagen mogen vallen
+ van kracht worden van maatregelen uit het sociaal plan 
(eventueel tussentijdse aanzegging ontslag; met inachtneming van geldende 

CAO-regels en -termijnen c.q. wettelijke AWB-regels en termijnen)

X6 + 10 mnd indien ontslag onontkoombaar is: aanzeggen feitelijk ontslag en inschakelen 
landelijke toetsingscommissie reorganisatieontslag 
(De landelijke toetsingscommissie heeft 4 weken voor een uitspraak; de commissie 

treedt niet in de plaats van een AWB-bezwaren traject.)

(De doorlooptijd van een AWB-bezwaar tegen een ontslagaanzegging is maximaal 

16 weken; max. 6 weken voor het indienen en max. 10 weken voor geven van het 

advies waarop het bevoegd gezag een definitief besluit neemt c.q. het 

nemen van dat besluit. 

Op basis van artikel 8.9 lid 3  “gaat het ontslag niet eerder in dan een week nadat de 

werkgever de beslissing op het bezwaar heeft genomen”.) 

> X6 + 13 mnd zonodig effectuering ontslag (indien aan de orde: e.e.a. met in achtneming van 
de AWB-regels/-termijnen)

< X6 + 24 mnd periode waarin universiteit maatregelen ter voorkoming langdurige gedwongen 
werkloosheid voortzet;
door lopen van het herplaatsingsonderzoek / herplaatsingsrecht / informeren 
over vacatures & beschouwen als interne kandidaat

Toetskader reorganisatievoornemens/-plannen

aspect:

___________________________________

beweegredenen:

*reeël

*visie

vormgeving veranderingsproces:

*blijfwaarde voor

organisatiedeel sec

omringende processen

beschouwing op taken en middelen:

begroting:

*sluitend

*vooruitzichten

*inzet fondsen

*investeringen

maatregelen t.a.v. personeel:

*plaatsen

*functies

*plaatsingsregels

*flankerend beleid

*ontslagen

kosten reorganisatie:

draaiboek/tijdpad:

overige opmerkingen:

evaluatie:

advies medezeggenschap:

____________________________________

overall oordeel:
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sociale zekerheid

regels,

rechten & plichten

WW-rechten/plichten:

1. Vanaf 1 oktober 2006 hoeft men niet meer te protesteren tegen ontslag om in 

aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Als men instemt met het ontslag, of 
als men zich daarbij neerlegt, heeft dat  geen gevolgen voor de WW-uitkering. Wel 
er op letten dat de werkgever de juiste opzegtermijn hanteert. Deze wijziging in de 
WW is niet van invloed op het ontslagrecht.

2. Als men al voor 1 oktober 2006 een WW-uitkering had, verandert er niets in de 

hoogte of de duur van uw WW-uitkering. Men behoudt het recht op een 
kortdurende, loongerelateerde of vervolguitkering voor de eerder vastgestelde 
duur.

Wordt men weer werkloos voordat men opnieuw aan de wekeneis heeft voldaan, 

dan wordt de oude WW-uitkering voortgezet. De nieuwe WW-regels gelden dan 

niet. 

3. Als men opnieuw aan de wekeneis heeft voldaan, dan ontvangt men een uitkering

op basis van de nieuwe WW-regels. Om te voorkomen dat men daarvan nadelige

gevolgen ondervindt, is er een overgangsregeling. Deze overgangsregeling is 

geldig tot 1 oktober 2011. 
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Werkloosheidswet (WW)

loongerelateerde uitk. kortdurende uitkering

(70% max. dagloon) (70% dagloon, 

maximaal 70% minimum dagloon * )

(4-uit-5-eis) (26 uit 36 weken eis)

Arbeidsverleden

< 4 jaar X Ja

> 4 jaar 4 maanden **) X

NB

* )   Kortdurende uitkering

3 maanden

(evt. toeslag ingevolge toeslagenwet, tenzij inkomen partner of eigen ‘vermogen’)

**)  Arbeidsverleden

de uitkeringsduur wordt verlengd met een maand voor ieder volledig kalenderjaar dat 

het arbeidsverleden de duur van drie kalenderjaren overstijgt, met dien verstande dat 

de totale uitkeringsduur maximaal 38 maanden bedraagt.

Bovenwettelijke werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU)

Aanvullende uitk. aansluitende uitk.

(loonger. uitk. tot (70% gemax.)

78%/70% ongemax.)
Leeftijd Diensttijd duur

< 41 jaar ja < 5 jaar X

of ouder ja < 5 jaar X

> 41 jaar ja > 5 jaar 6  maanden

42 jaar ja > 5 jaar 1 jaar

43 jaar ja > 5 jaar 1,5 jaar

44 jaar ja > 5jaar 2 jaar

45 jaar ja 5-7 jaar 2 jaar

45 jaar ja > 7 jaar 2,5 jaar

46 jaar ja 5-7 jaar 2 jaar

46 jaar ja > 7 jaar 3 jaar

47 jaar ja 5-7 jaar 2 jaar

47 jaar ja > 7 jaar 3,5 jaar

48 jaar ja 5-7 jaar 2 jaar

48 jaar ja > 7 jaar 4 jaar

49 jaar ja 5-7 jaar 2 jaar

49 jaar ja > 7 jaar 4,5 jaar

52 jaar ja 5-7 jaar 2 jaar     

52 jaar ja 7-12 jaar 4,5 jaar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 jaar en ouder ja > 12 jaar tot 65 jaar

WW =>  wettelijke niveau: 75% de eerste 2 maanden en daarna 70%.

Aanvullende uitkering / bovenwettelijk deel:  in het eerste WW-jaar 78% van het laatstgenoten salaris
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BWNU

Afkoop uitkeringsrecht

Artikel 18  Afkoop 

1. Op aanvraag van de betrokkene kan het recht op bovenwettelijke

uitkering worden afgekocht in door partijen te bepalen gevallen. 

2. Partijen kunnen nadere regels stellen aangaande het eerste lid. 

3. Indien het recht op bovenwettelijke uitkering vanaf een bepaald tijdstip

is afgekocht: 

– a. heeft de betrokkene geen enkele aanspraak op grond van deze

regeling over de periode vanaf dat tijdstip, met uitzondering van

aanspraken uit hoofde van een recht op bovenwettelijke uitkering dat

na dat tijdstip is ontstaan; 

– b. blijft bij de vaststelling van rechten op bovenwettelijke uitkering die 

na dat tijdstip ontstaan de diensttijd, voorafgaand aan het afgekochte

recht op bovenwettelijke uitkering, buiten beschouwing. 

en 

als alles is afgesproken 

en vastgelegd 

in 

regels en regelingen
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