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Voor u ligt ‘Samen Werken aan Werk’, een Praktijkgids over Van Werk Naar Werk  
(VWNW-)activiteiten voor met werkloosheid bedreigde werknemers. De Raad 
voor Werk en Inkomen (RWI) vindt het belangrijk dat werknemers die met 
werkloosheid worden bedreigd aan de slag blijven zonder dat ze een beroep op een 
uitkering hoeven te doen. Hiervoor zijn werkgevers en werknemers in bedrijven 
en instellingen primair verantwoordelijk. Werkgevers- en werknemersorganisaties 
op landelijk, sectoraal en regionaal niveau spelen daarbij een ondersteunende en 
faciliterende rol.

In juni 2008 heeft de RWI het advies ‘Van Werk Naar Werk: Activiteiten voor met 
werkloosheid bedreigde werknemers, de rol van O&O-fondsen en inter-sectorale 
mobiliteit’ uitgebracht. In dit advies wordt onder meer beschreven door welke 
partijen op dit moment VWNW-inspanningen voor met werkloosheid bedreigde 
werknemers worden ondernomen en op welke terreinen een verdieping of intensi-
vering van die inspanningen kan plaatsvinden.

In aanvulling op dit advies heeft het bureau Consult BV in opdracht van de RWI 
deze Praktijkgids samengesteld. De Praktijkgids is bedoeld voor iedereen die pro- 
fessioneel bezig is met VWNW-activiteiten, zoals werkgevers, HRM-afdelingen  
van bedrijven en instellingen, ondernemingsraden en werkgevers- en werknemers-
organisaties.

Deze gids biedt een staalkaart aan goede voorbeelden. Het is nadrukkelijk geen 
handreiking, blauwdruk of stappenplan. De Praktijkgids bevat dus geen uit- 
gewerkte adviezen over hoe een bedrijf of instelling in een bepaalde situatie  
het beste VWNW-activiteiten ter hand kan nemen. Dat zou ook niet kunnen.  
Via deze activiteiten moet immers met maatwerk ingespeeld worden op een  
personeelsknelpunt dat in een specifiek bedrijf of instelling moet worden opgelost. 
De gids bevat wel informatie over welke activiteiten en organisatievormen er zijn 
en over wat werkt en wat niet. Ook wordt beschreven welke maatregelen wanneer 
het meest effectief zijn volgens de bedrijven en instellingen die aan de totstand-
koming van deze gids hebben meegewerkt.

Graag dank ik de bedrijven en instellingen die bereid geweest zijn tijd in de con-
tacten met het bureau Consult BV te investeren en op die wijze het opstellen van 
deze Praktijkgids mogelijk hebben gemaakt. Ik hoop dat hun investering andere 
werkgevers en werknemers helpt bij het verder ontwikkelen en uitvoeren van acti-
viteiten die bijdragen aan het vinden van een nieuwe baan door met werkloosheid 
bedreigde werknemers zonder dat een beroep op het sociaal zekerheidssysteem 
hoeft te worden gedaan. 

Pieter Jan Biesheuvel
Voorzitter Raad voor Werk en Inkomen
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Deze Praktijkgids beoogt werkgevers en werknemers behulpzaam te zijn bij het 
vormgeven van Van Werk Naar Werk (VWNW-)activiteiten. In de gids worden 
daaronder activiteiten verstaan die ervoor moeten zorgen dat werknemers een 
nieuwe baan krijgen – en dus niet in een uitkeringssituatie terecht komen – als 
ze hun huidige baan door dreigende werkloosheid moeten verlaten. Deze activi-
teiten worden curatief VWNW-beleid genoemd. Dit ter onderscheid van preven-
tieve VWNW-activiteiten. Daarbij gaat het om maatregelen die zich richten het 
vergroten van de inzetbaarheid van werknemers binnen of buiten het bedrijf of 
de instelling waar ze werkzaam zijn, zonder dat direct sprake is van boventallig-
heid of gedwongen herplaatsingen.

Deze gids is gebaseerd op informatie uit de praktijk. Op ervaringen die zijn 
opgedaan door bedrijven en instellingen die als gevolg van een reorganisatie een 
sociaal plan hebben afgesloten of op een andere manier VWNW-maatregelen 
hebben getroffen. Ook komen voorbeelden aan de orde van sectoren en bran-
ches waar sociale partners actief zijn met het ontwikkelen van VWNW-beleid.  
En van regionale samenwerkingsverbanden van bedrijven en instellingen die 
elkaar helpen om boventallig personeel binnen een ander bedrijf of instelling in 
zo’n samenwerkingsverband aan en andere baan te helpen. De 60 organisaties 
die de input voor deze Praktijkgids hebben geleverd, zijn opgenomen in bijlage 1. 

Na een kort inleidend hoofdstuk besteden de hoofdstukken 3 en 4 van deze gids 
aandacht aan de bedrijven en instellingen die hun VWNW-beleid neerleggen in 
een sociaal plan. Ingegaan wordt op de activiteiten en instrumenten die onderdeel 
van een dergelijk plan kunnen zijn.

Hoofdstuk 5 beschrijft de wijze waarop sociale plannen kunnen worden 
uitgevoerd.

Hoofdstuk 6 laat zien welke activiteiten en instrumenten het meest effectief zijn 
gebleken in de visie van de bedrijven en instellingen die aan de totstandkoming 
van de Praktijkgids hebben meegewerkt.

De hoofdstukken 7 en 8 gaan in op de mogelijkheden die in de praktijk worden 
gebruikt om het VWNW-beleid op een andere wijze vorm te geven dan door 
middel van een sociaal plan. Aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden die 
MKB-bedrijven en -instellingen hebben om invulling aan VWNW-activiteiten te 
geven. Daarbij passeren zowel regionale, als sectorale initiatieven de revue.

Tenslotte beschrijft hoofdstuk 9 op grond van de gevoerde gesprekken en de opge-
dane ervaringen, welke factoren een succesvol VWNW-beleid kunnen bevorderen.

Kort samengevat luiden de belangrijkste conclusies van de 
Praktijkgids als volgt:

1.  Investeringen in de employability van werknemers vóór er sprake is van een situ-
atie van boventalligheid (preventief VWNW-beleid) kunnen bijdragen aan het 
-in ieder geval deels- voorkomen van gedwongen herplaatsingen. Verder is het 
rendement van curatieve VWNW-activiteiten groter als daarmee kan worden 
voortgebouwd op de basis die met preventieve VWNW-activiteiten is gelegd.

1.1  Leeswijzer

1.2  De belangrijkste 
conclusies
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2.  Als toch boventalligheid ontstaat, bepaalt de concrete situatie die bij een reorga-
nisatie aan de orde is (bijvoorbeeld grootschalig of kleinschalig, bedrijfssluiting 
of boventalligheid vanwege een functieherziening), welke VWNW-maatregelen 
het beste kunnen worden ingezet en de duur en de intensiteit waarmee dat ge-
beurt. Maatwerk is daarbij het devies. In deze Praktijkgids is een ‘menukaart van 
maatregelen’ beschreven die afzonderlijk of in samenhang met elkaar kunnen 
worden ingezet.

3.  Een aantal VWNW-activiteiten is echter in bijna elke situatie effectief gebleken. 
In het bijzonder gaat het dan om voldoende aandacht voor scholingsfaciliteiten, 
om het inrichten van een intern mobiliteitscentrum bij veelvuldige of groot-
schaliger herplaatsingen en om het vrijstellen van met werkloosheid bedreigde 
werknemers om zich voor te bereiden op hun nieuwe baan. Verder is het van 
belang de coördinatie en de regie van herplaatsings- en outplacementactiviteiten 
intern vorm te geven.

4.  De kwaliteit van de uitvoering van gemaakte VWNW-afspraken begint bij de 
kwaliteit van die afspraken zelf. Te denken valt hierbij aan het benoemen van 
prestatie-indicatoren, op basis waarvan gaandeweg kan worden gevolgd of de 
uitvoering op koers ligt, of een bijstelling van de geformuleerde doelstellingen 
wenselijk is of dat een aanpassing van de ingezette instrumenten moet plaats- 
vinden. Verder verdient een doordachte keuze van een in te huren extern uit- 
voerend bureau in dit verband de aandacht. Daarbij kan gebruik gemaakt  
worden van kwaliteitsstandaarden, zoals het NOBOL-lidmaatschap en het  
Blik Op Werk Keurmerk en het CEDEO-keurmerk.

5.  Succesvolle uitvoering van VWNW-afspraken staat of valt, naast de kwaliteit 
van het sociaal plan en de keuze van de juiste maatregelenmix, ook met de 
proceskwaliteit. Aandachtspunten daarbij zijn onder meer de kwaliteit van 
de aansturing, een duidelijke taakverdeling en het via een open communicatie 
creëren van vertrouwen in en draagvlak voor de getroffen VWNW-maatregelen 
bij de met werkloosheid bedreigde werknemers.

6.  MKB-bedrijven en -instellingen hebben voor met werkloosheid bedreigde 
werknemers beperkte interne herplaatsingsmogelijkheden, beschikken over het 
algemeen niet over een eigen HRM- afdeling en sluiten meestal geen sociale 
plannen af. Dat betekent dat voor VWNW-activiteiten van deze bedrijven 
en instellingen de aandacht moet uitgaan naar samenwerking op regionaal 
niveau met collega-bedrijven en -instellingen (bijvoorbeeld door middel 
van een Poortwachtercentrum) en naar het gebruik maken van de VWNW-
instrumenten die door branche- en sectorale organisaties zijn ontwikkeld.  
Ook de VWNW-dienstverlening van het CWI en het UWV en op het MKB 
toe-gesneden dienstverlening van outplacementbureaus bieden mogelijkheden.
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Bedrijven en instellingen zien zich in deze tijd voor de opdracht gesteld hun  
personeelsbestand voortdurend kritisch te bezien. Het gaat daarbij zowel om het 
aantal personeelsleden als om inhoud en niveau van de functies. Verschillende ont-
wikkelingen maken dat noodzakelijk. Technologische ontwikkelingen, de uitbouw 
van de kenniseconomie en de toenemende internationale concurrentie door de 
globalisering zijn hiervan voorbeelden. Het aantal ouderen in de beroepsbevolking 
groeit. Tegelijkertijd hechten werknemers steeds vaker waarde aan een flexibel 
werkpatroon en een flexibele werkrelatie.

Door deze ontwikkelingen zijn flexibiliteit, mobiliteit en brede, duurzame 
inzetbaarheid sleutelwoorden in het huidige arbeidsmarktbeleid. Daarmee neemt 
het belang van Van Werk Naar Werk (VWNW-)activiteiten toe. Aan de ene kant 
moeten deze activiteiten ervoor zorgen dat werknemers een nieuwe baan krijgen  
- en dus niet in een uitkeringssituatie terechtkomen - als ze hun huidige baan 
als gevolg van ziekte of dreigende werkloosheid moeten verlaten. Maatregelen 
die daaraan bijdragen, heten curatief VWNW-beleid. Daarnaast is preventief 
VWNW-beleid van belang. Doel van deze maatregelen is het voorkomen van 
werkloosheid en ziekte door het bevorderen van employability, sociale innovatie 
en gezondheidsmanagement.

In deze Praktijkgids staan de curatieve VWNW-activiteiten voor met werkloos-
heid bedreigde werknemers (1) centraal. Dreigend baanverlies kan verschillende 
oorzaken hebben: 
•	 Inkrimping	of	sluiting	van	(een	deel	van)	de	organisatie;
•	 Samenvoeging	van	afdelingen	of	vestigingen	door	een	fusie	of	een	overname;
•	 	Veranderingen	in	het	werkproces	of	in	de	geleverde	producten	of	diensten,	

waardoor functies vervallen of zodanig veranderen dat medewerkers niet aan de 
gewijzigde	functie-eisen	kunnen	voldoen;

•	 Outsourcing	van	werkzaamheden;
•	 Een	verhuizing	van	(een	deel	van)	het	bedrijf	of	de	instelling.

Zowel werkgevers en werknemers als de samenleving als geheel hebben voordeel 
bij het voeren van actief VWNW-beleid. Werkgevers kunnen met een dergelijk 
beleid besparen op ontslagkosten. Een geslaagd VWNW-traject kan een lagere 
sectorale WW-premie betekenen. Bovendien is het goed voor het imago en de 
arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf of de instelling. Verder kunnen vak- 
specifieke kennis en vaardigheden voor de sector behouden blijven als VWNW-
mobiliteit op sectoraal niveau plaatsvindt. Dit stelt het rendement in gedane 
investeringen in opleidingen veilig.

De voordelen voor de werknemers: bij dreigende werkloosheid kunnen zij door 
curatieve VWNW-maatregelen blijven deelnemen aan het arbeidsproces, wat 
een inkomensval voorkomt of beperkt. Bij een geslaagd VWNW-traject kunnen 
werknemers blijven doorwerken in een passende omgeving en daardoor ook de 
immateriële voorwaarden behouden die aan werk verbonden zijn (ontplooiings- 
kansen, collega’s, plezier in het werk). Als het lukt de VWNW-mobiliteit te rea-
liseren binnen de regio waar de werknemer woont, dan hoeft die voor de nieuwe 
baan geen verre reisafstanden af te leggen of te verhuizen en is het vertrouwde 
sociale leven ook veiliggesteld. 

1)  Tenzij anders aangegeven, wordt in het vervolg van deze Praktijkgids kortheidshalve gesproken over VWNW-beleid, 

-afspraken, -activiteiten of -regelingen als wordt bedoeld: VWNW-beleid, -afspraken, -activiteiten of -regelingen voor 

met werkloosheid bedreigde werknemers.

2.1  Wat zijn Van  
Werk Naar  
Werk- 
activiteiten?

2.2  Waarom VWNW- 
activiteiten voor 
met werkloos-
heid bedreigde 
werknemers?
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Ten slotte geldt voor de samenleving als geheel dat VWNW-bewegingen leiden 
tot een lager beroep op het sociale zekerheidssysteem en tot een grotere werkende 
beroepsbevolking. Verder leveren ze een bijdrage aan een efficiënte allocatie van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zonder dat daarvoor (aanzienlijke) transactie-
kosten noodzakelijk zijn. 

Werkgevers en werknemers in bedrijven en instellingen zijn als eerste verantwoor-
delijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van VWNW-beleid voor werknemers die  
hun baan als gevolg van bedrijfseconomische redenen dreigen te verliezen. De rol  
van werkgevers- en werknemersorganisaties op landelijk, setoraal en regionaal 
niveau is daarbij ondersteunend en faciliterend.

Hoe geven bedrijven en instellingen invulling aan hun primaire verantwoordelijk-
heid? Op hoofdlijnen is er een onderscheid te maken tussen grotere bedrijven en 
instellingen die daarbij gebruik maken van het instrument sociaal plan en kleinere 
bedrijven en instellingen (het MKB) waar de inzet van dit instrument minder 
gebruikelijk is. 

In het Voorwoord is al gewezen op het karakter van de Praktijkgids. De gids bevat 
goede voorbeelden, tips en aandachtspunten. De gids is geen handleiding en be-
schrijft dan ook niet uitputtend hoe een bedrijf of instelling moet handelen als  
een reorganisatie nodig is en werknemers met werkloosheid worden bedreigd.  
Dat is en blijft maatwerk!

2.3  Werkgevers en 
werknemers 
primair verant-
woordelijk

2.4  Een gids  
gebaseerd op 
praktijk- 
ervaringen
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Als een bedrijf of een instelling moet reorganiseren, afslanken, de locatie moet 
verplaatsen of een vestiging moet sluiten, kan het met de vakbonden of met de 
ondernemingsraad afspraken maken om de sociale gevolgen zo goed mogelijk op 
te vangen. In dat geval wordt een sociaal plan overeengekomen. 

Een sociaal plan kan financiële afspraken bevatten, zoals een ontslagvergoeding, 
maar kan ook VWNW-activiteiten beschrijven, die ervoor kunnen zorgen dat met 
werkloosheid bedreigde werknemers een andere baan vinden. Op de mogelijke 
inhoud van een sociaal plan gaat dit hoofdstuk in.

Sinds 1 januari 2004 hebben circa 1.050 organisaties 1.130 sociale plannen 
opgesteld voor werknemers voor wie om bedrijfseconomische redenen ontslag 
dreigde. Hiervan heeft meer dan de helft betrekking op organisaties uit de sectoren 
industrie en zorg en welzijn. 

Het sociaal plan komt vooral voor bij bedrijven en instellingen met meer dan 
100 werknemers. Het aantal sociale plannen in organisaties met minder dan 100 
werknemers is klein. 

De afspraken in sociale plannen zijn meestal alleen geldig voor werknemers met 
een vast contract. In sommige gevallen staat vermeld dat het sociaal plan ook 
geldt voor werknemers met een tijdelijk contract dat voortijdig wordt opgezegd. 
Meestal echter zijn de afspraken in sociale plannen niet van toepassing op werk-
nemers met een tijdelijk contract of op uitzendkrachten.

Opbouw van een sociaal plan
Sociale plannen bestaan in principe uit de volgende onderdelen:
•	 	Aanleiding	voor	het	opstellen	van	het	sociaal	plan	(reorganisatie,	inkrimping,	

economische	aanleiding	zoals	verliesgevende	situatie	e.d.);
•	 Afbakening	en	begrippenkader	(intentie,	definities,	werkingssfeer);
•	 	Vaststellen	van	boventalligheid. Welke werknemers verliezen hun huidige functie 

en kunnen niet direct intern herplaatst worden? Hieronder vallen ook afspraken 
over voorrangsregels bij interne vacaturevervulling en over de definitie van een 
passende	functie;

•	 	Afspraken	over	de	organisatie van de uitvoering van VWNW-activiteiten en 
-regelingen (bijvoorbeeld zelf doen of uitbesteden, de inschakeling van markt-
partijen,	het	inrichten	van	een	mobiliteitbureau);	

•	 	Afspraken	over	VWNW-activiteiten: (bijvoorbeeld bemiddeling, scholing, pool-
constructie,	stimuleren	van	zelfstandig	ondernemerschap);

•	 	Afspraken	over	VWNW-regelingen (bijvoorbeeld loonsuppletie, solliciteren 
onder	werktijd,	verhuiskostenvergoeding);	

•	 	Afspraken	over	overige regelingen, zoals ouderenregelingen en financiële regel-
ingen	zoals	ontslagvergoeding	en	vertrekstimuleringsregeling;

•	 Afspraken	over	voorlichting	en	begeleidingscommissies;
•	 Afspraken	over	geschillen-	en	klachtenprocedures;
•	 Afspraken	over	ontslagaanzegging.

In andere onderdelen van het sociaal plan worden de uitgangspunten en rand-
voorwaarden vastgelegd, zoals de looptijd van het sociaal plan en het beschikbare 
budget.

3.1 Inleiding

3.2  Hoeveel sociale 
plannen?

3.3  Sociale plannen: 
de inhoud
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Organisatievormen
Sociale plannen kunnen afspraken bevatten over de wijze waarop de werkgever de 
uitvoering van het VWNW-beleid organiseert. De werkgever kan de organisatie 
zelf verzorgen. Dan is er sprake van interne ondersteuning, bijvoorbeeld door een 
HRM-afdeling. 

De werkgever kan ook besluiten om een apart team of een aparte afdeling in te 
stellen die de uitvoering van het sociaal plan coördineert. In dat geval is sprake van 
een mobiliteitsbureau. (Ook wel mobiliteitscentrum genoemd).

Verder kan een deel van de VWNW-activiteiten aan marktpartijen worden uit-
besteed waarbij de uitvoering ook extern plaatsvindt. Ten slotte kunnen bedrijven 
en instellingen ook besluiten om gebruik te maken van de diensten van het CWI 
of het UWV.

Tabel 1 geeft weer hoe vaak sociale plannen afspraken over elk van deze organisatie-
vormen bevatten. 

Wijze van organiseren  Percentage

Interne ondersteuning 76%
Mobiliteitsbureau 18%
Inschakeling marktpartijen 74%
Inschakelen CWI en/of UWV 9%

VWNW-activiteiten
VWNW-activiteiten beogen boventallige en met werkloosheid bedreigde werk-
nemers actief aan een andere baan te helpen. Bij herplaatsing vindt men een 
interne oplossing binnen het eigen bedrijf of instelling. Bij uitplaatsing gaat men 
buiten de muren van het eigen bedrijf of instelling op zoek naar een andere baan. 

Om met werkloosheid bedreigde werknemers actief aan een andere baan te helpen, 
staan begeleiding en bemiddeling van werknemers centraal. Begeleiding en bemid-
deling kunnen ingekocht worden bij marktpartijen, aangeboden worden door 
een mobiliteitsbureau of door de werkgever intern georganiseerd worden. Om de 
begeleiding en bemiddeling met succes af te ronden zijn ondersteunende VWNW-
activiteiten mogelijk. Bijvoorbeeld: 
•	 	Om-,	her	en	bijscholing.	Het	kan	gaan	om	een	korte	functiegerichte	opleiding	

die interne herplaatsing mogelijk maakt, maar afspraken over langere  
omscholingstrajecten	komen	ook	voor;

•	 	Detachering:	werknemers	blijven	in	dienst	van	de	huidige	werkgever,	maar	kun-
nen	werkervaring	opdoen	bij	een	andere	organisatie;

•	 	Interne	werknemerspool:	boventallig	verklaarde	werknemers	blijven	in	dienst	
van het bedrijf of de instelling, krijgen in regel een arbeidsovereenkomst met  
het	mobiliteitsbureau	en	kunnen	binnen	de	organisatie	flexibel	worden	ingezet;

•	 	Externe	werknemerspool:	boventallige	werknemers	krijgen	dan	een	dienst- 
verband met een externe intermediaire organisatie (zoals een outplacement-
bureau): de nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, 
meestal 1 of 2 jaar. Gedurende de termijn van die arbeidsovereenkomst kunnen 
de boventallige medewerkers bemiddeld en begeleid worden naar een nieuwe 
functie;

•	 	Via	het	sociaal	plan	kan	ook	worden	afgesproken,	dat	werknemers	die	als	zelf-
standig ondernemer willen beginnen, hierbij ondersteuning krijgen. 

Tabel 1  Percentage sociale 
plannen met afspraken 
over VWNW- 
organisatievormen
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Tabel 2 biedt een overzicht hoe vaak afspraken over VWNW-activiteiten in sociale 
plannen worden gemaakt. 

Soorten activiteit Percentage

Scholing en ontwikkeling 65%
Detachering  25%
Interne werknemerspool 3%
Externe werknemerspool 6%
Ondersteuning bij opzetten eigen bedrijf 11%

VWNW-regelingen
Er zijn regelingen die werknemers stimuleren om een andere baan te zoeken. In de 
eerste plaats gaat het om het faciliteren van de werknemer, die dan onder werktijd 
mag solliciteren. Werknemers die een nieuwe baan hebben aangenomen, kunnen  
soms rekenen op een inkomensgarantie van de oude werkgever: deze bestaat 
doorgaans uit een aanvulling op een lager salaris bij de (nieuwe) werkgever tot een 
bepaald niveau gedurende een bepaalde termijn. Ook kan het gaan om een ver-
goeding voor verhuiskosten of een hogere reiskostenvergoeding als de werknemer 
langer moet reizen naar zijn nieuwe standplaats. 

Tabel 3 laat zien hoe vaak deze regelingen in sociale plannen worden afgesproken. 

Regeling  Percentage

Solliciteren onder werktijd  62%
Inkomenssuppletie 34%
Vergoedingen verhuiskosten en  
reiskosten woon-werkverkeer 34% 

Overige regelingen
Ten slotte kunnen in sociale plannen afspraken voorkomen die werknemers finan-
cieel compenseren voor het verlies van de huidige baan. De volgende regelingen 
zijn mogelijk.

Ontslagvergoeding
Een ontslagvergoeding regelt hoeveel geld werknemers meekrijgen als hun 
contract eenzijdig door de werkgever wordt opgezegd. De hoogte ervan hangt 
vrijwel altijd samen met het laatst verdiende inkomen en het aantal dienstjaren. 
Een ontslagvergoeding kan een eenmalige uitkering zijn, maar ook (gedurende een 
bepaalde periode) een bovenwettelijke aanvulling op de WW. In sociale plannen 
past men hiervoor vaak de kantonrechterformule toe.

Vertrekstimuleringsregeling
Een vertrekstimuleringsregeling is een financiële vergoeding voor werknemers die 
boventallig verklaard zijn en die de arbeidsovereenkomst zelf opzeggen voordat de 
arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. De intentie 
van een vertrekstimuleringsregeling is duidelijk: boventallige werknemers worden 
gestimuleerd zelf ontslag te nemen. De werkgever voorkomt zo een moeizame ont-

Tabel 2  Percentage sociale 
plannen met 
VWNW-activiteiten

Tabel 3  Percentage sociale 
plannen met afspraken 
over VWNW-regelingen
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slagprocedure met bijkomende kosten. Vertrekstimuleringsregelingen zijn daarom 
vaak zo geformuleerd, dat hoe eerder de werknemer ontslag neemt, hoe hoger de 
uitkering uitvalt. De bonus bovenop de reguliere ontslagvergoeding is soms in 
absolute bedragen geformuleerd (bijvoorbeeld € 1.000,- extra), maar is vaker aan 
het salaris gerelateerd (bijvoorbeeld 1 tot 3 maandsalarissen extra of 50% van het 
salaris over de resterende opzegtermijn).

Plaatsmakersregeling
Bij deze regeling – die ook wel remplaçantenregeling wordt genoemd – kunnen 
werkgevers werknemers die niet boventallig verklaard zijn, financieel stimuleren 
om de organisatie vrijwillig te verlaten. Het doel hiervan is om interne vacatures 
te creëren, zodat boventallig verklaarde werknemers een grotere kans hebben om 
intern te worden herplaatst.

Ouderenregelingen
Sociale plannen kunnen speciale afspraken voor oudere werknemers bevatten.  
In de praktijk gaat het om regelingen waarbij oudere werknemers tot de pensioen-
gerechtigde leeftijd een overgangsregeling krijgen, waarmee de opbouw van de 
pensioenaanspraken is geborgd. Een andere mogelijkheid is dat oudere werknemers 
een hogere ontslagvergoeding meekrijgen ter compensatie van hun kleinere kans 
om elders nog werk te vinden. Met de afbouw van de VUT-regelingen zijn er min-
der mogelijkheden voor specifieke ouderenregelingen: deze komen dan ook nog 
maar in een kleine minderheid van de sociale plannen voor. 

Tabel 4 geeft weer hoe vaak overige regelingen in sociale plannen voorkomen. 

Regeling  Percentage

Ontslagvergoeding 67%
Vertrekstimuleringsregeling 44%
Ouderenregelingen 17%
Plaatsmakersregeling 30% 
Overige regelingen (kwijtschelding  
studiekosten, beperken gevolgen voor pensioen- 
opbouw en/of beperken gevolgen voor  
ziektekostenverzekeringen) 73% 

Op de ervaringen met deze overige regelingen zal de Praktijkgids niet verder 
ingaan: deze behoren niet tot het domein van VWNW.

Tabel 4  Percentage sociale 
plannen met overige 
regelingen
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4
Het sociaal 
plan in de 
praktijk 
Activiteiten
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de VWNW-activiteiten en -regelingen die 
bedrijven en instellingen bij de uitvoering van het sociaal plan inzetten. Het type 
activiteit verschilt per praktijksituatie. Zaken als aanleiding (reorganisatie of 
sluiting), het soort bedrijf of instelling (veel voorkomende functies of juist heel 
specifiek), het type werknemers (opleidingsniveau, leeftijdsopbouw) zijn veelal 
bepalend voor het type afspraken in het sociaal plan en de modaliteiten in de 
praktijk van de uitvoering. 

Door middel van om-, her- en bijscholing kan de geschiktheid van medewerkers 
voor de eigen of voor een andere baan worden vergroot. Ook erkenning van 
verworven competenties (EVC) kan daaraan bijdragen. De meeste bedrijven en 
instellingen bieden hun medewerkers ook los van de afspraken in een sociaal plan 
de mogelijkheid zich verder te scholen en te ontwikkelen: scholing heeft daarmee 
zowel een preventief als een curatief VWNW-karakter. In deze paragraaf wordt in-
gezoomd op de inzet van scholing voor met werkloosheid bedreigde werknemers. 
Bij een reorganisatie kunnen deze medewerkers extra opleidingen volgen, gericht 
op het verwerven van competenties die van belang zijn voor een nieuwe functie 
(binnen het eigen bedrijf/instelling of bij een andere werkgever). Vaak worden  
de standaardregelingen versoepeld voor het terugbetalen van opleidingskosten  
bij vertrek, meestal worden deze kosten geheel kwijtgescholden.

Om de effectiviteit van het scholingsinstrumentarium te vergroten, wordt in de 
praktijk in het sociaal plan als voorwaarde opgenomen dat de medewerker binnen 
bijvoorbeeld een jaar inzetbaar moet (kunnen) zijn op de nieuwe interne functie 
(en dat de functie zo veel mogelijk passend wordt gemaakt voor de kandidaat). 
Om een weloverwogen en gerichte inzet van scholing en ontwikkeling te bereiken, 
is een goede analyse van de wensen en mogelijkheden van de medewerker van 
belang. Een arbeidsmarktscan of capaciteitentest kan hier diensten bewijzen. 

Arbeidsmarktscan
Een arbeidsmarktscan of capaciteitentest bepaalt de kansen van de werknemer op 
de interne of externe arbeidsmarkt. De test levert een arbeidsmarktprofiel op. Een 
arbeidsmarktprofiel is een persoonlijk, professioneel profiel van de medewerker.  
Dit profiel bestaat uit verschillende aspecten zoals: de (gevolgde) opleidingen, 
werkervaring, competenties, eigenschappen, motivatie en ambities. De capaciteiten-
test wordt onder meer door het CWI digitaal aangeboden: zie www.werk.nl.

Varianten in de praktijk
In de praktijk komen verschillende vormen van scholing en ontwikkeling voor.  
Zo is er korte functiegerichte scholing die interne herplaatsing op een andere 
functie binnen het eigen bedrijf/instelling beoogt. De duur en intensiteit van het 
scholingsinstrument nemen in de praktijk toe naarmate de afstand tot de arbeids-
markt groter is. 

Philips Drachten is op weg naar de toekomst; om de toenemende concurrentie 
het hoofd te blijven bieden wordt handmatig productiewerk vergaand  
gemechaniseerd en worden bepaalde activiteiten geoutsourced naar externe 
partijen, zoals bijvoorbeeld het inpakken van apparaten. Om medewerkers de 
kans te geven mee te ontwikkelen met de organisatie en inzetbaar te blijven 
krijgen medewerkers de kans een technische opleiding te volgen (VAPRO, 
Vakopleiding Procesindustrie). 

4.1 Inleiding

4.2  Scholing en 
ontwikkeling
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Niet iedereen in uitvoerend assemblagewerk heeft echter de potentie of de 
ambitie zich als bijvoorbeeld procesoperator om te scholen. Deze medewerkers  
beschikken daarbij vaak niet over voldoende starterkwalificaties voor de exter-
ne arbeidsmarkt. Om deze medewerkers toch een kans te bieden ontwikkelde 
Philips Drachten het concept ‘deta-scholing’. Deta-scholing is een combinatie 
van detachering en scholing: de kandidaat neemt vrijwillig ontslag en krijgt 
– voor 12 tot 18 maanden, afhankelijk van de opleidingsduur – een detachering-
contract bij een uitzendbureau; die periode wordt benut voor een intensief om-, 
her- en bijscholingstraject met bijbehorende stages bij een andere werkgever. 
Zo zijn medewerkers van Philips in de zorg of welzijnssector aan de slag  
gekomen en bijvoorbeeld ook als rijschoolhouder, uitvaartbegeleider of vracht-
wagenchauffeur. Philips staat garant voor de salaris- en opleidingskosten en 
blijft gedurende de gehele periode de medewerkers begeleiden. Van de gehele 
lichting die aan deta-scholing hebben deelgenomen is meer dan 95% werkzaam 
in de ingeslagen richting.

Daarnaast komen individuele en groepsgewijze vormen van scholing en ontwik-
keling voor. Er zijn goede ervaringen met het scholen van een mix van werknemers 
die om verschillende redenen van beroep (intern/extern) of functie moeten veran-
deren: boventallig, loopbaanperspectief, re-integratie, man en vrouw, jong en oud. 
Juist het feit dat elke deelnemer een andere ervaringsachtergrond heeft, stimuleert 
en neemt het stigma van ‘boventallig dus zielig’ weg. Enkele bedrijven en instel-
lingen maken ook gebruik van de diensten van een ROC of de producten van  
het kenniscentrum in de sector. 

Ervaringen en effectiviteit
Voldoende aandacht voor scholing en ontwikkeling van met werkloosheid  
bedreigde werknemers noemen veel bedrijven en instellingen een succesfactor.  
De effectiviteit van dit instrument wordt hoog ingeschat. De kosten van oplei-
dingen zijn doorgaans relatief laag, zeker vergeleken met de kosten van het langer 
doorbetalen van salaris en een ontslagvergoeding. 

Bij een productiebedrijf hebben partijen ervoor gekozen om zoveel mogelijk 
beschikbare middelen in te zetten voor scholing. De reden was dat bij dit bedrijf 
de boventallige werknemers in specialistische functies werkten, waardoor 
uitplaatsing in het eigen beroep niet goed mogelijk was. Om die reden is geko-
zen voor de inzet van omscholingstrajecten voor een ander beroep. Een aantal 
medewerkers is omgeschoold naar lasser of heftruckchauffeur.

Vrijwel alle bedrijven en instellingen bieden boventallige werknemers studie-
faciliteiten aan, waarbij de opleiding of training meestal in werktijd plaatsvindt 
en de kosten volledig worden vergoed, zij het dat er meestal een maximum wordt 
afgesproken (gemiddeld €1.500,-). 
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Bij detacheringconstructies behoudt de boventallige werknemer de arbeidsover-
eenkomst met de oude werkgever: met hem blijft ook een loondienstverband 
bestaan. Deze werknemer wordt doorgeleend aan een (potentieel) nieuwe werk-
gever, voor wie hij gaat werken of bij wie hij stage gaat lopen. Hij kan dan ervaren 
of deze nieuwe dienstbetrekking bij hem past. Is dat het geval dan kunnen partijen 
werken aan een definitieve overgang naar de nieuwe werkgever. Daarnaast kan een 
detachering worden toegepast om deze werknemer tijdelijk extern te plaatsen om 
hem te zijner tijd weer intern te kunnen herplaatsen. In de meeste gevallen wordt 
een terugkeergarantie afgesproken. Deze biedt de mogelijkheid om  
– mocht de nieuwe baan niet bevallen – weer terug te keren bij de ‘oude werk- 
gever’. Detacheringconstructies komen relatief meer voor in de uitvoering van 
sociale plannen dan andere constructies zoals werknemerspools. 

Varianten in de praktijk
Detacheringconstructies kennen verschillende verschijningsvormen. De meest 
voorkomende vorm is die van een-op-een-afspraken tussen het bedrijf / de instel-
ling waar het sociaal plan is afgesloten en het nieuwe bedrijf/instelling, waarheen 
de werknemer wordt gedetacheerd. In die situatie ontstaan er voor de ‘oude werk-
gever’ gewoonlijk ook detacheringinkomsten. Gaat het om een andere functie dan 
komt het ook voor dat de werknemer door bijscholing wordt voorbereid op de 
nieuwe functie. 

Bij de Stichting Stadswacht Fryslân kunnen de medewerkers extern worden 
gedetacheerd. Indien gewenst worden ook opleidingen en stages ingezet. Een 
voorbeeld is een stadswachter die een opleiding magazijnbediende/ heftruck-
chauffeur heeft gevolgd en vervolgens stage heeft gelopen bij een grootwinkel-
bedrijf in Leeuwarden. Verder lopen er wachters stage bij een kringloopbedrijf 
en bij de gemeente (als brugwachter, logistiek medewerker en medewerker 
groenvoorzieningen). Deze stages hebben deels een ‘snuffelkarakter’ (het ex-
ploreren van de eigen mogelijkheden), deels zijn ze te zien als een opstapje naar 
een andere vaste baan.

Meestal gaat het bij detacheringen om werknemers die boventallig zijn verklaard. 
Het komt echter ook voor dat werknemers de detacheringconstructie kunnen 
gebruiken voordat boventalligheid ontstaat. 

Bij Polaroid, fabrikant van filmpacks, bestaat de mogelijkheid dat (potentieel) 
boventallige medewerkers collegiaal worden doorgeleend naar andere bedrij-
ven voorafgaande aan het ontslag. Dat heeft meerdere voordelen: de inlener 
kan gebruik maken van een ervaren kracht, de medewerker verliest zijn/haar 
rechten in het kader van het sociaal plan niet en ten slotte komen er bij het  
uit-lenende bedrijf detacheringinkomsten binnen. 

Detacheringconstructies kunnen ook lopen via ‘derde partijen’: samenwerkings- 
activiteiten tussen bedrijven en instellingen op een bedrijventerrein of bijvoor-
beeld in een regio. Andere voorbeelden zijn vormen van collegiaal in- en uitlenen 
van tijdelijk boventallig personeel. Vooral in sectoren met grote pieken en dalen 
in werkaanbod is dit een vorm om vakbekwaam personeel voor de branche te 
behouden. 

4.3 Detachering
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Bij detacheringconstructies spreekt men meestal een maximale detacheringtermijn 
af van 6 of 12 maanden. Dat is dan het moment waarop de werknemer zijn defini-
tieve beslissing moet nemen om wel of niet over te gaan naar de volgende werkgever. 
Ook de terugkeergarantie is meestal gebonden aan een maximale duur.

Ervaringen en effectiviteit
Detacheringconstructies scoren volgens de bedrijven en instellingen die 
aan de praktijkgids hebben meegewerkt gematigd positief op effectiviteit. 
Detacheringconstructies met terugkeergarantie zijn niet altijd een succes. Als de 
werknemer al een beroep wil doen op deze terugkeermogelijkheid, wat blijkens het 
onderzoek zelden gebeurt, is de baan opgeheven (immers de reden voor de boven-
talligheid) en kost het vinden van een passende oplossing veel moeite. Toch zijn er 
ook veel voorbeelden waar het wel werkt: concrete afspraken (terugkeer, overgang, 
salaris) tussen werkgever en werknemer bij de start van het detacheringtraject 
verhogen dan de mate van succes.

Medio 2008 is er een einde gekomen aan de productieactiviteiten van Polaroid. 
Voor de meeste medewerkers houdt dat in dat zij geen baan meer hebben en 
op zoek moeten naar een baan buiten Polaroid. In het kader van de uitvoering 
van het sociaal plan kunnen medewerkers ondermeer kiezen voor Continuous 
Outplacement. Daarbinnen zijn mogelijkheden voor detachering door middel 
van een doorleenconstructie opgenomen.

Belangrijk punt van aandacht bij de detachering is het mogelijke verschil in 
arbeidsvoorwaarden of opgebouwde rechten, zoals pensioenrechten. In een aantal 
praktijkgevallen faciliteert de oude werkgever de detachering en daarmee de over-
gang	naar	de	nieuwe	werkgever	door	een	loonsuppletie	aan	te	bieden;	in	de	meeste	
gevallen gaat het dan om een in de tijd beperkte periode van 3 of 4 jaar en wordt 
de suppletie ook per jaar (stukje bij beetje) afgebouwd.

Bij een werknemerspool krijgt de werknemer een dienstverband met de pool.  
Er zijn interne en externe werknemerspools. Van een interne werknemerspool  
is sprake als de werknemer onder het gezag van het mobiliteitsbureau komt te 
werken: het dienstverband met de werkgever blijft tot het moment van vertrek  
of ontslag bestaan, alleen verandert de gezagsverhouding. Deze constructie wordt 
veel toegepast bij grote herplaatsingoperaties. Externe werknemerspools worden 
vaak uitgevoerd door externe organisaties, veelal outplacementbureaus. Naast en-
kele landelijke spelers, zoals USG Restart, Capability en Randstad HR Solutions 
gaat het ook om sectoraal werkende bureaus zoals Metalektro Personeelsdiensten. 
Externe pools worden ingezet als de nadruk ligt op grootschalige uitplaatsing-
operaties. In deze paragraaf wordt ingegaan op de ervaringen van bedrijven en 
instellingen	met	externe	werknemerspools;	het	aantal	bedrijven	en	instellingen	
met ervaringen met interne pools is slechts gering.

4.4  Werknemers-
pool
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Het aantal externe werknemerspools is de afgelopen jaren toegenomen. De 
gewone vorm (er zijn veel smaken in de poolvorm) is er een waarbij sprake is van 
contractovername. In die situatie stort de werkgever een bedrag af aan de pool en 
krijgt de werknemer een arbeidsovereenkomst met diezelfde pool. Het bedrag is 
vaak gebaseerd op wat de werkgever kwijt zou zijn geweest aan ontslagvergoeding 
(of een percentage daarvan, bijvoorbeeld 80%). De werknemer krijgt nu een salaris 
uit de pool: normaal gesproken is dat een percentage van het laatstverdiende loon, 
bijvoorbeeld 75% of 80%.

Varianten in de praktijk
De werknemerspools vallen uiteen in twee groepen. Er zijn poolconstructies met 
de focus om de werknemer direct na indiensttreding van de pool weer aan de slag 
te krijgen in de oude functie, maar dan bij een nieuwe werkgever. Zo ontstaan 
detacheringinkomsten voor de pool. Als aanvulling op het salaris krijgt de werk- 
nemer een deel van die detacheringinkomsten. Ook kan de oude werkgever 
een deel van die detacheringinkomsten krijgen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij 
gemeenten.

Er zijn ook werknemerspools die focussen op aanbodversterking. De werknemer  
krijgt dan wel een arbeidsovereenkomst met de pool, maar in eerste aanleg 
wordt dat dienstverband benut voor omscholing, groepstrainingen en dergelijke. 
Aansluitend kan de werknemer dan in de vorm van detachering werkervaring op-
doen bij een nieuwe werkgever. De werknemer wordt ook wel aansluitend direct 
extern bemiddeld.

Braincenter is een commercieel bedrijf dat is opgezet met een duidelijke 
maatschappelijke doelstelling voor ogen: het behoud van technische kennis en 
vaardigheden voor de regio en/of sector. Braincenter is een kenniscentrum en 
een projectorganisatie van hoog opgeleide kenniswerkers, werkzaam op het 
gebied van product- en productiemiddelenontwikkeling. Het VWNW-aspect 
van Braincenter bestaat er uit, dat Braincenter z’n groei realiseert via overnames 
van R&D-onderdelen van reorganiserende (technologische) bedrijven via ver-
schillende vormen van VWNW-constructies. Het gaat hierbij om werknemers 
die boventallig verklaard zijn, of dat binnenkort worden. Een deel van de werk-
nemers van Braincenter is daadwerkelijk ‘overgenomen’ na een faillissement bij 
hun vorige werkgever. Braincenter besteedt veel aandacht aan het bijhouden 
van de vakvaardigheden van de zo verworven werknemers.

Een bijzondere vorm zijn de werknemerspools die werken met uitgestelde pres-
tatieplicht (MUP). Met de MUP-constructie komt de boventallige werknemer 
in dienst van de pool met een contract voor bepaalde tijd met uitgestelde pres-
tatieplicht (MUP). In dit geval krijgt de werknemer recht op aanvullende WW 
als de inkomsten uit detachering te laag zijn of als er geen werk voorhanden is. 
Deze constructie wordt wel gebruikt als ouderenregeling. In die situatie wordt het 
dienstverband met de pool benut om de periode tot pensioen of prepensioen te 
overbruggen. Voor MUP-constructies is de instemming van het UWV nodig. Aan 
de MUP kleven ook nadelen: omdat er geen financiële prikkel is, gaan werknemers 
niet op zoek naar een andere functie. MUP-pools worden onder meer uitgevoerd 
door Metalektro Personeelsdiensten (zie hoofdstuk 8, sectorinitiatieven).
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Medewerkers van een metaalbedrijf die geboren zijn voor 1 september 1948  
treden in dienst bij de Stichting Metalektro Personeelsdiensten. Dit op basis 
van een contract voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht (MUP). 
De werkgever biedt een volledig outplacementttraject aan via Metalektro 
Personeelsdiensten. De kosten van het outplacementtraject worden door  
de werkgever gedragen. Uitvoering vindt plaats door Metalektro Personeels-
diensten. De opgebouwde pensioenrechten van boventallige werknemers 
blijven behouden.

Ervaringen en effectiviteit
De ervaringen met werknemerspools zijn door de bank genomen wisselend.  
Op een aantal zaken moet goed gelet worden. De uitdaging is werknemers die een 
dienstverband met de pool krijgen voldoende te stimuleren om van daaruit actief 
aan een structureel andere baan te werken. Effectief kan zijn om van tevoren af te 
spreken dat het dienstverband met de pool eindig is, bijvoorbeeld 1 jaar of 2 jaar, 
gekoppeld aan de inzet van scholingsinstrumenten. 

Bij de reorganisatie van een productieorganisatie van medical disposables  
hebben alle medewerkers de mogelijkheid om voor bepaalde tijd in dienst te 
treden bij een speciaal voor deze gelegenheid opgerichte BV. Werknemers zijn 
dus niet meer in dienst van het moederbedrijf. Een werknemer die in dienst is 
van deze BV heeft de mogelijkheid om met behulp van een werkcontract zijn  
of haar oude baan (tijdelijk) te blijven uitvoeren. Verder krijgen de mensen in  
de werknemerspool voorrang op vacatures bij het moederbedrijf en worden  
zij begeleid door een outplacementbureau bij het vinden van werk. De duur  
van het dienstverband bij de BV is maximaal 13 maanden, maar dit is exclusief  
de opschortende werking die van toepassing is wanneer een werknemer intern 
of extern aan het werk is. 

Daarnaast kan het niveau van de arbeidsvoorwaarden een struikelblok vormen 
om een dienstverband met de pool aan te gaan. De poolconstructie komt daarom 
zelden voor bij hogere functies en meer bij laaggeschoolde productiefuncties. 
Een uitzondering vormt het outplacementbureau P&O-services dat actief is bij 
gemeenten. Dit bureau heeft een aansluiting bij het APG (voorheen het ABP) 
waardoor opgebouwde pensioenrechten van boventallige gemeenteambtenaren 
kunnen worden zekergesteld.

P&O Services Groep is een gespecialiseerd mobiliteitsbureau in Nederland.  
Het biedt aan alle ambtelijke organisaties, organisaties van (politiek) bestuur-
ders en managers in de zorg die, eventueel samen met hun huidige werkgever, 
op zoek zijn naar een nieuwe stap in hun loopbaan een mobiliteitsdienst-
verband aan. Men krijgt dan een arbeidscontract met P&O Services Groep op 
vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als zij bij de vorige werkgever hadden. De 
werkgever gebruikt hiervoor veelal het ‘wachtgeldbudget’. De medewerker die 
de overstap heeft gemaakt naar de P&O Services Groep kan dan vervolgens bij 
andere organisaties, ook buiten de ambtelijke sector, aan de slag. Als het bevalt 
kan hij zo een nieuwe arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever krijgen. 
Jaarlijks zijn op deze wijze 250 ex-ambtenaren aan de slag bij P&O Services 
Groep (zie www.posg.nl). 
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Ten slotte het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap. Deze VWNW-
activiteit heeft de afgelopen jaren een grotere vlucht genomen. De maatregel 
beoogt wat hij zegt: ervoor zorgen dat boventallige werknemers als zelfstandig 
ondernemer aan de slag gaan. In de praktijk blijkt, dat deze maatregel niet voor 
veel werknemers is weggelegd maar bij toepassing behoorlijk succesvol kan zijn.

Varianten in de praktijk
In de uitvoering van sociale plannen zijn drie soorten afspraken te onderscheiden. 

In de eerste plaats kan het gaan om afspraken om een deel van de kosten van 
externe deskundigen te vergoeden. De bandbreedte van deze vergoeding ligt in de 
praktijk tussen de €2.000,- en €5.000,-, het gemiddelde bedraagt €2.500,-. Met dit 
budget kunnen de werknemers dan een businessplan opstellen, een marktonder-
zoek laten uitvoeren en dergelijke.

Een innovatieve maatregel die bij Albert Heijn is ingezet is de ontslagver- 
goeding in de vorm van omzetgarantie. In de hoogte van de vergoeding wordt 
de diensten verrekend waarvan is afgesproken dat de werknemer die als zelfs-
tandige de komende jaren gaat uitvoeren voor deze supermarkt. Daarmee 
wordt iemand met een eigen bedrijf extra op gang geholpen bij het opstarten 
van een eigen bedrijf. Deze maatregel wordt ook buiten reorganisaties om  
ingezet, bijvoorbeeld bij werknemers die al lange tijd voor het bedrijf werken 
maar waarbij geen sprake meer is van een goede match. Deze gegarandeerde 
omzet biedt de beginnende ondernemer een vliegende start. 

In de tweede plaats kan het gaan om het aanbod om gebruik te maken van het 
starterprogramma van bijvoorbeeld een outplacementbureau. Zo’n programma 
start met een persoonlijkheidstest: voor ondernemerschap moet je in de wieg zijn 
gelegd en het vergt ook zeer specifieke vaardigheden, waarover een gemiddelde 
werknemer niet altijd beschikt (risico nemen combineren met risico mijden,  
administratief onderlegd, commercieel talent, uithoudingsvermogen, geen  
9-tot-5-mentaliteit).

In de derde plaats zijn er financiële stimuleringsregelingen die het beginnend  
ondernemerschap makkelijker maken. Het ministerie van Defensie biedt bijvoor-
beeld ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijf. Er is ondersteuning  
bij het schrijven van een businessplan en er is ook een financiële voorziening in  
de vorm van een startsubsidie. Er zijn ook voorbeelden waarbij de oorspronkelijke 
werkgever garant staat voor een bepaalde omzet en de zelfstandig ondernemer 
(bijvoorbeeld als consultant) weer inleent.

Ervaringen en effecticiteit
In de praktijk blijkt slechts een beperkte groep werknemers geschikt te zijn voor de 
gang naar het zelfstandig ondernemerschap. Daarom is een goede indicatiestelling 
of iemand kan slagen als zelfstandig ondernemer onontbeerlijk. Circa 50% van alle 
starters stopt binnen het eerste jaar (al dan niet gedwongen) weer met het eigen 
bedrijf. 

Waar toegepast blijkt het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap een be- 
wezen en zeer effectieve VWNW-activiteit te zijn. Het CWI heeft een test waar-
mee de medewerker kan onderzoeken of het zelfstandig ondernemerschap iets 
voor hem of haar is (zie www.werk.nl).

4.5  Stimuleren van 
zelfstandig 
ondernemer-
schap
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Bij de provincie Noord-Holland kan een medewerker die een eigen bedrijf  
begint in aanmerking komen voor een starterpremie van 12 bruto maand- 
salarissen. De starterpremie wordt in twee delen uitgekeerd: 50% direct na in-
gang van het ontslag en 50% na 1 jaar. Voorwaarde voor het tweede deel van de 
premie is dat de medewerker kan aantonen dat het bedrijf na 1 jaar nog bestaat. 
De kosten van de accountantsverklaring worden door de provincie vergoed.  
In totaal zijn zo 25 medewerkers van de provincie een eigen bedrijf begonnen: 
de regeling heeft daaraan in belangrijke mate bijgedragen.
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5
Het sociaal  
plan in de  
praktijk 
Uitvoerings-
vormen
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In dit hoofdstuk worden de ervaringen beschreven met verschillende uitvoerings-
modaliteiten van het sociaal plan. Allereerst worden twee keuzemogelijkheden 
beschreven die qua zwaarte verschillen: interne begeleiding en ondersteuning van 
boventallige werknemers enerzijds en het inzetten van een mobiliteitcentrum 
anderzijds.

Bedrijven en instellingen kunnen zich ook laten ondersteunen door externe  
organisaties bij de uitvoering van de VWNW-activiteiten.

De basis van interne herplaatsing en outplacement is persoonlijke begeleiding: 
coaching, periodieke gesprekken en loopbaanadvies. Verschillende bedrijven en 
instellingen spreken in dit verband ook over ‘transitiebegeleiding’: kandidaten 
worden begeleid bij een belangrijke persoonlijke verandering, bij het doormaken 
van een bewustwordingsproces en bij het maken van een nieuwe start. Hoewel een 
deel van deze persoonlijke begeleiding uitbesteed kan worden aan een outplace-
mentbureau, heeft de werkgever zelf hierin vaak zelf een belangrijke rol. De onder-
steuning is op de persoon gericht (coaching) en vaak praktisch van aard.

De grenzen tussen de ondersteuning, de activiteiten van een intern mobiliteits-
bureau en van de ondersteuning door een outplacementbureau zijn flexibel.  
Hoe meer begeleiding het outplacementbureau biedt, hoe minder interne onder-
steuning er nodig zal zijn. Maar er blijft altijd een zekere mate van interne onder-
steuning nodig. Wie het beste wat kan doen, is afhankelijk van een aantal factoren. 
Wanneer de frustratie groot is, hebben medewerkers vaak een constructiever 
contact met een externe begeleider. Voordeel van interne begeleiders is vooral,  
dat zij de medewerker en zijn/haar (deels verborgen) kansen en mogelijkheden 
beter kennen en dat zij beter thuis zijn in de organisatie. Een mogelijke taakver-
deling is: P&O doet de formele procedure en de opvang van de medewerker, een 
begeleider van het mobiliteitsbureau zoekt werk. Voor interne herplaatsing is 
interne begeleiding vaak het meest effectief. Ook vóór de concrete boventallig- 
heid zal interne begeleiding naar een andere baan meestal effectiever zijn. 

Om optimaal in te spelen op wat de werknemer wil en kan, is maatwerk vereist:  
de werkgever kent de mogelijkheden en kwaliteiten van de boventallige werk- 
nemer als geen ander. De meeste bedrijven en instellingen zien maatwerk dan ook 
als een belangrijke succesfactor. Daarnaast is door interne begeleiding het proces 
goed te volgen, de voortgang te bewaken en waar nodig bij te sturen.

Bij Wageningen Universiteit & Researchcentrum wordt elke herplaatsingkandi-
daat door de interne begeleider persoonlijk begeleid. Deze begeleider kent de 
mogelijkheden in de branche en in de regio goed. Zij verdiept zich uitgebreid in 
de wensen en mogelijkheden van de kandidaten en helpt hen vervolgens creatief 
te zoeken naar nieuwe kansen. Om de kans op succes te vergroten (en drempel-
vrees bij kandidaten weg te nemen) neemt de begeleider waar nodig eerst zelf 
het initiatief om contact te leggen met een mogelijke werkgever om de komst 
van de kandidaat voor te bereiden. Zij begeleidt de medewerker vervolgens bij 
sollicitatie, proeftijd en definitieve overstap.

5.1 Inleiding

5.2  Interne  
ondersteuning
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Varianten in de praktijk
Gezien het belang van goede interne ondersteuning kan het de moeite waard zijn 
het management te trainen en hen voor te bereiden op hun rol bij een organisatie-
verandering en op de bijdrage die zij, formeel en meer informeel, kunnen leveren 
aan de begeleiding van medewerkers die boventallig zijn of dreigen te worden.

TNT Mobility organiseert workshops onder het motto: Gesprek van de toe-
komst. Doel van deze workshops is om managers bewustzijn bij te brengen en te 
leren hoe zij de (interne) mobiliteit van de eigen medewerkers kunnen bevorderen. 

Eén bedrijf heeft goede ervaringen met het aanbieden van (onafhankelijk)  
persoonlijk financieel advies aan herplaatsingkandidaten. Hoe gaat mijn inkomen 
zich ontwikkelen, wat zijn mijn mogelijkheden en wat is daarin de speelruimte, 
hoe kan ik financiële problemen voorkomen? Dit advies blijkt boventalligen te 
helpen om hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt breder te gaan zien, het ver-
mindert de angst voor inkomensachteruitgang en de (eventuele) daarmee samen-
hangende defensieve houding.

Sommige bedrijven en instellingen stellen samen met de werknemer een persoon-
lijk re-integratieplan op. Hierin worden de wederzijdse verantwoordelijkheden 
van de werkgever en de werknemer jegens elkaar vastgelegd en de maatregelen en 
instrumenten benoemd die bij de weg naar een andere baan (intern of extern) kun-
nen worden ingezet. 

De VNG heeft op haar website een Handreiking re-integratieplan voor met werk-
loosheid bedreigde werknemers staan met handige tips en voorbeeldteksten van 
afspraken die gemeenten met werknemers in het re-integratie-plan of met externe 
partijen (zoals outplacementbureaus) kunnen maken.  

Ervaringen en effectiviteit
Bijna alle bedrijven en instellingen bieden hun medewerkers een vorm van interne 
ondersteuning en de meeste werknemers maken hier ook gebruik van. De effectivi-
teit van interne ondersteuning blijkt hoog te zijn.

Een mobiliteitscentrum ondersteunt boventallige medewerkers en bemiddelt 
bij interne en/of externe herplaatsing. In het sociaal plan wordt een maximale 
bemiddelingsduur afgesproken, meestal 6, 9 of 12 maanden. De bemiddeling naar 
interne functies kan daarbinnen een aparte eerste fase zijn. Lukt dat niet binnen 
een bepaalde termijn (vaak 3 maanden) dan start de bemiddeling naar een nieuwe 
werkgever. Een deel van de bedrijven en instellingen heeft het mobiliteitscentrum 
geheel uitbesteed aan een outplacementbureau. Daarnaast schakelen bedrijven en 
instellingen externe partijen in voor specifieke activiteiten, zoals sollicitatie- 
begeleiding, training en scholing en job search.

Een mobiliteitscentrum wordt meestal opgericht bij een reorganisatie, zeker als 
relatief veel werknemers met werkloosheid worden bedreigd. Bij een beperkt aan-
tal boventallige medewerkers is een apart mobiliteitscentrum meestal niet zinvol. 
Voordelen van een mobiliteitscentrum zijn:
•	 Realiseren	van	voldoende	tempo	en	daadkracht;
•	 Ontlasten	van	de	rest	van	de	organisatie,	met	name	het	management;
•	 Betere	sturing	en	procesbewaking,	inclusief	zorgvuldige	communicatie;
•	 Een	duidelijke	en	eenduidige	aanpak	en	uitvoering	van	het	herplaatsingbeleid;
•	 Opbouwen	en	bijeenbrengen	van	expertise,	informatie	en	ervaring.

5.3  Mobiliteits-
centrum
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Een grote logistieke dienstverlener heeft voor een grote reorganisatie (enkele 
duizenden boventalligen) een mobiliteitscentrum. Dit werkt succesvol: meer 
dan 80% van de kandidaten heeft werk gevonden. Het succes schrijft men toe 
aan de doelgroepbenadering: aparte programma’s voor werknemers met een 
verschillende afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij grootschalige herplaatsingoperaties is een mobiliteitscentrum vrijwel stan-
daard. Het ligt voor de hand om bij voldoende interne herplaatsingmogelijkheden 
voor tenminste een deel van de boventallige medewerkers de interne herplaatsing 
als organisatie zelf te verzorgen en het mobiliteitscentrum ook intern te bemensen: 
de eigen HRM-medewerkers kennen de kwaliteiten van de boventalligen, hebben 
beter zicht op interne mogelijkheden, meer ervaring met de managers en kennen 
de regels en cultuur van de organisatie het beste. 

Niet alle medewerkers zullen intern herplaatst kunnen worden, in sommige geval-
len zal zelfs de meerderheid op zoek moeten naar een nieuwe werkgever. Voor het 
begeleiden van medewerkers schakelt men vaak een outplacementbureau in of 
krijgen de medewerkers een budget om zelf een bureau te kiezen.

Varianten in de praktijk
Bij verschillende grotere organisaties heeft het mobiliteitscentrum geleidelijk een 
bredere taak gekregen. Na de reorganisatie begeleidt het mobiliteitcentrum niet 
alleen boventallige medewerkers (bijvoorbeeld bij een volgende reorganisatie), 
maar richt het zich ook op de preventieve fase: employability en loopbaanbegelei-
ding. Dit voorkomt dat mensen op een dood spoor komen. Het schept bovendien 
kansen	om	medewerkers	al	vóór	de	reorganisatie	aan	ander	werk	te	helpen;	ook	
kunnen boventallige medewerkers indien nodig makkelijker een nieuwe baan  
vinden. Het is bovendien goed voor het imago van het mobiliteitsbureau en  
er is meer acceptatie bij de medewerkers.

DHL Nederland hecht grote waarde aan van werk naar werk. Dit blijkt ook uit 
het sociaal plan dat DHL Nederland met vakbonden is overeengekomen waarbij 
de nadruk ligt op (interne) herplaatsing van medewerkers. Een belangrijke rol 
hierin speelt het zogenaamde Resource Center. Dit is als het ware een intern 
uitzendbureau met een business unit overschrijdend karakter. Deze afdeling is 
het centrale punt voor de vacatures binnen DHL Nederland en is actief betrok-
ken bij de verschillende herplaatsingtrajecten. Daarnaast worden mogelijke 
‘ontvangende’ afdelingen elders binnen het bedrijf al in een zo vroeg mogelijk 
stadium benaderd om medewerking en draagvlak voor interne herplaatsingen 
te creëren. Mede daardoor wordt de kans dat de interne herplaatsing een suc-
ces wordt, vergroot.

Eén van de bedrijven heeft een digitaal ‘employability centre’ ingericht: een 
kennis- en informatiecentrum over ontwikkelingsmogelijkheden voor de mede-
werkers, met informatie over coaching en begeleiding en over trainingen en oplei-
dingen. Bij een reorganisatie kan daar informatie over vacatures (intern en extern) 
aan toegevoegd worden.

Bij aantal bedrijven en instellingen waren de medewerkers van het mobiliteits- 
centrum zelf ooit herplaatsingkandidaat. Men neemt aan dat dit het begrip voor 
en het inzicht in de positie van de boventallige vergroot en de acceptatie bevordert. 
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Ervaringen en effectiviteit
De ervaringen zijn positief en de mobiliteitscentra zelf zijn zeer tevreden over  
de eigen effectiviteit. Zij benadrukken, dat interne ondersteuning en goede indivi-
duele begeleiding daarbij een belangrijke succesfactor vormen.

De mogelijkheden voor interne herplaatsing zijn mede afhankelijk van de mede-
werking van (het management) van andere afdelingen of vestigingen. Na een  
interne herplaatsing is zowel contact met de nieuwe als met de vorige direct  
leidinggevende van de kandidaat van belang.

Goede communicatie, individueel persoonlijk contact en duidelijkheid zijn bij een 
reorganisatie belangrijk. Een mobiliteitscentrum op de vestiging waar de mede-
werkers terecht kunnen, draagt daaraan bij. Als de frustratie en het wantrouwen  
bij de medewerkers groot zijn, kan uitbesteding van het mobiliteitscentrum aan 
een outplacementbureau helpen: de medewerkers voelen zich dan vrijer om hun 
hart te luchten en hebben vaak meer vertrouwen in de ondersteuning en goede 
raad van deze externe adviseurs. 

Bij Albert Heijn is veel aandacht voor het professioneel inrichten van de orga-
nisatie. Daarbij ligt de focus op de rol van het management en op een goede 
begeleiding van boventallige werknemers, met name ook op psychosociaal  
gebied. Voor veel betrokkenen ‘stort de wereld namelijk in’. Deze ondersteu-
ning vindt plaats vanuit het mobiliteitscentrum waar het wordt aangestuurd,  
de uitvoering van de begeleiding is uitbesteed aan een externe partij. 

Outplacement is het geheel van diensten en faciliteiten dat door een bureau 
beschikbaar gesteld wordt aan werkgevers ten behoeve van werknemers en die tot 
doel hebben de werknemer te begeleiden bij het vinden van een nieuwe passende 
werkkring of andere bestemming, zoals het oprichten van een eigen bedrijf. Een 
gemiddeld individueel outplacementtraject duurt 12 maanden, maar de band-
breedte is groot.

Varianten in de praktijk
Er zijn outplacementbureaus in soorten en maten. Sommige bureaus leggen de 
focus op individueel outplacement, andere bieden vooral diensten aan op het 
terrein van groepsoutplacement. Als derde groep zijn er bureaus die zich onder-
scheiden op het terrein van employability en loopbaanbegeleiding. In totaal zijn 
in Nederland zo’n 150 professionele outplacementbureaus actief. Daarvan bieden 
er 65 ook groepsoutplacement aan. De NOBOL verenigt 51 leden die samen een 
marktaandeel hebben van 75% (www.nobol.nl).

Voor de sluiting van een productiebedrijf in de aardappelverwerkende industrie 
werd Focus ingeschakeld. De uitvoering van de outplacement werd grotendeels 
uitbesteed, maar de Human Resources afdeling gaf samen met de account-
manager van Focus leiding en sturing aan het proces. Bovendien werd een 
klankbordgroep ingesteld met leidinggevenden en OR-vertegenwoordigers. 
Daarnaast werd regelmatig teruggekoppeld aan de vakbondsbestuurders van 
FNV en CNV. Het outplacementbureau richtte een mobiliteitscentrum op locatie 
in en bood de medewerkers job search, individuele begeleiding en loopbaan

5.4  Outplacement-
bureaus
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advies op aanvraag. Na de intake werden met elke medewerker individuele 
afspraken gemaakt. Het ging voor een groot deel om medewerkers met een laag 
scholingsniveau, die de meeste vaardigheden in de loop der jaren in het werk 
hadden opgedaan. Deze verworven competenties werden op verschillende ma-
nieren vastgelegd, onder andere in getuigschriften, en het outplacementbureau 
organiseerde een breed aanbod aan cursussen, trainingen en opleidingen.

In de eerste plaats gaat het om een groep grote en landelijke spelers die onderdeel 
uitmaken of een dochteronderneming zijn van een groot uitzendbureau en die 
zich bekwaamd hebben in het groepsgewijs herplaatsen van boventallig personeel. 
Daarvoor bieden ze een full service pakket aan, inclusief jobhunting en arbeids-
bemiddeling (vacaturebank) en detachering. Er zijn ook outplacementbureaus  
die de werknemers van een bedrijf/instelling overnemen (contractovername)  
en die werknemers een arbeidsovereenkomst bieden met een arbeidspool die het 
outplacementbureau beheert. Een aantal bureaus biedt deze diensten landelijk aan: 
Capability is daar een van.

Bij deze dienstverlening neemt Capability medewerkers conform de arbeids-
voorwaarden bij de huidige werkgever over binnen een werkmaatschappij 
(WorkAssurance). De medewerkers komen in dienst met een tijdelijke dienst-
betrekking. Deze dienstbetrekking kan 3 tot en met 24 maanden duren,  
afhankelijk van de afspraken met de vorige werkgever. De medewerkers wor-
den door middel van stages, detacheringen en bemiddeling uiteindelijk aan een 
reguliere baan geholpen. De doelgroepen betreffen zowel medewerkers op HBO, 
MBO als VMBO-niveau. Het plaatsingsresultaat bij deze vorm van dienstverlening 
is gemiddeld 85% binnen een begeleidingsperiode van 12 maanden. 

Dan zijn er outplacementbureaus die individuele outplacementtrajecten aanbieden 
aan werknemers. Deze bureaus combineren dat met een aanbod aan employability-
activiteiten en loopbaanadvisering. Zij bieden ook meer en meer (ook webbased) 
diensten aan op het terrein van loopbaanontwikkeling en employability. Bij deze 
outplacementbureaus valt onderscheid te maken in twee groepen. Er zijn bureaus 
die bemiddeling of jobhunting in hun dienstenpakket hebben. De andere bureaus 
zijn van mening dat het hun rol is om de werknemer te leren zelfstandig en op eigen 
wijze een andere baan te vinden. 

Naast deze 2 groepen van aanbieders van outplacementactiviteiten zijn er meer 
dan 100 kleinere bureaus (van 3 tot 10 medewerkers) die op lokale of regionale 
schaal opereren. Daarnaast zijn er outplacementaanbieders die zich op een of 
enkele sectoren richten die diensten verlenen op grond van een heel eigen filosofie 
(Metacentrum, antroposofisch vertrekpunt), die zich richten op een specifieke 
doelgroep (ouderen bijvoorbeeld) of die hun outplacementdienstverlening niet 
als primaire bezigheid hebben, maar naast bijvoorbeeld arbodienstverlening, 
re-integratie en arbeidsbemiddeling. Met name de opkomst van de IRO-trajecten 
(Individuele Re-integratie Overeenkomsten) heeft ertoe geleid, dat het onder-
scheid	tussen	outplacement	en	re-integratie	diffuus	is	geworden;	zo	bieden	ook	
re-integratiebedrijven outplacement voor met werkloosheid bedreigde werk- 
nemers aan. 
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Ervaringen en effectiviteit
Opvallend is, dat bedrijven en instellingen die een of meer outplacementbureaus 
inschakelen, daar naar eigen zeggen in weinig gevallen een duidelijk keuzeproces 
bij hanteren. Vaak wordt gekozen voor full service bureaus, die ‘alles in huis heb-
ben’. De reden van deze keuze is meestal de breedte van het aanbod of het gegeven 
dat het moederbedrijf van het outplacementbureau (vaak een uitzendonder-
neming) hofleverancier is van uitzendkrachten. Gespecialiseerde bureaus worden 
gekozen om een bepaald type dienstverlening of omdat zij ervaring hebben met 
een specifieke doelgroep. 

Zoals er outplacementbureaus zijn in soorten en maten is er ook kwaliteits- 
verschil. Om die reden hanteert de NOBOL strakke toegangsregels tot het 
lidmaatschap en heeft het ook afspraken gemaakt met FNV Bondgenoten. 
Conform die afspraken moet elk NOBOL-lid uiteindelijk voldoen aan het CEDEO-
keurmerk. Voor dit keurmerk, waartoe CEDEO tevredenheidonderzoek doet 
onder de klanten van het outplacementbureau is noodzakelijk dat ten minste 
een tevredenheidcijfer ‘8’ wordt gehaald. In het verlengde daarvan werkt de 
NOBOL aan een eigen vorm van persoonscertificering. Veel leden zijn ook lid 
van de NOLAC, de beroepsorganisatie van loopbaanadviseurs. Bedoeling is,  
dat in 2010 500 beroepskrachten beschikken over het beroepscertificaat dat 
door het Career Management Instituut wordt afgegeven.

De ervaringen van de bedrijven en instellingen met de inzet van een outplacement-
bureau zijn wisselend maar gemiddeld genomen redelijk goed. Wel rapporteert 
een aantal dat de plaatsingsresultaten van het eigen mobiliteitsbureau hoger liggen 
dan die van het outplacementbureau. Verder wordt benadrukt dat het belangrijk is 
vooraf goede afspraken te maken met het outplacementbureau en die neer te leg-
gen in een Service Level Agreement. 

Om bij te houden of de doelstellingen die met het sociaal plan worden gerea-
liseerd, werkt zorgverzekeraar Menzis met een set van prestatie-indicatoren. 
Deze prestatie-indicatoren zijn vastgelegd in een Service Level Agreement met 
de externe uitvoerder. De bekostiging is mede op het halen van deze normen 
gebaseerd. Daarnaast voert MobiliteitCentrum Menzis periodiek een mede-
werkertevredenheidsonderzoek uit om na te gaan of de betrokken mede- 
werkers voldoende worden ondersteund en gefaciliteerd. Dit onderzoek heeft 
nu geleid tot een bijstelling in het sociaal plan, waarbij op basis van de ervarin-
gen onder andere de vroegvertrekregeling is ingevoerd.

Er zijn ook voorbeelden van bedrijven en instellingen die eerst alle activiteiten  
aan een outplacementbureau hadden uitbesteed en daarvan zijn teruggekomen.  
Zij houden nu de regie op de uitvoering in eigen beheer. 

De keuze voor een outplacementbureau is uiteindelijk een kwestie van trial and  
error;	de	kwaliteiten	en	prestaties	van	het	bureau	moeten	in	de	praktijk	blijken.	
Een vaste regel voor wat een bedrijf of instelling zelf moet doen en wat het beste 
kan worden uitbesteed, is niet te geven. Wel is bij de keuze van een bureau van be-
lang dat het bureau past bij de medewerker(s) die een outplacementtraject ingaan, 
bekend is met en contacten heeft op de regionale arbeidsmarkt, kan bogen op 
bewezen referenties in de sector of naar beroepsgroep en voldoet aan de kwaliteits-
standaarden in de bedrijfstak. Daarbij is niet alleen de kwaliteit van het  
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outplacementbureau leidend maar ook die van de begeleider/coach. Een leidend 
criterium kan zijn dat deze beschikt over een certificaat behaald bij het Career 
Management Instituut of lid is van de beroepsorganisatie, de NOLOC. In het ver-
lengde daarvan is een een-op-een-relatie tussen coach en werknemer nodig, zodat 
een vertrouwensband kan ontstaan.

Bij het Vlietland Ziekenhuis wordt elke kandidaat door een duo begeleid: de  
(interne) coördinator van het mobiliteitsbureau, samen met een externe indivi-
duele loopbaanbegeleider. De interne coördinator maakt bewust geen deel uit 
van de P&O-afdeling, maar valt direct onder de Raad van Bestuur en heeft daar-
door de handen vrij om het belang van de medewerker voorop te stellen en om 
eventueel onconventionele oplossingen voor te stellen. Dit blijkt een positieve 
invloed te hebben op het vertrouwen van de medewerker in de begeleiding.

Werkgevers én werknemers kunnen bij de uitvoering van hun VWNW-activiteiten 
een beroep doen op de diensten van het CWI en het UWV. Het CWI en het 
UWV kunnen sinds 1 juli 2005 hun re-integratie- en bemiddelingsinstrumenten 
ook inzetten voor met werkloosheid bedreigde werknemers. Het CWI kan de 
werkgeversdienstverlening inzetten (bij de uitvoering van sociale plannen bijvoor-
beeld). Het gaat ook om actieve werknemersdienstverlening (actieve verwijzing op 
vacatures en alle ondersteunende maatregelen en activiteiten die het CWI daarvoor 
in huis heeft). Bij het UWV gaat het in de praktijk voornamelijk om kordurende 
scholingstrajecten, de zogenaamde opstapjes en om jobhunting. Voorwaarde is wel 
dat het gaat om met werkloosheid bedreigden die minder dan 4 maanden  
verwijderd zijn van hun (vermoedelijk) eerste werkloosheidsdag en die niet direct 
plaatsbaar worden geacht na het einde van hun dienstbetrekking. De inzet van het 
CWI en het UWV is aanvullend op datgene wat van werkgevers (en werknemers) 
zelf en de door hen ingeschakelde private marktpartijen verwacht mag worden.

Vanaf 1 januari 2009 fuseren het CWI en het UWV waardoor de hier beschreven 
dienstverlening integraal vanuit één organisatie zal worden aangeboden. 

Het CWI
Het CWI kan vooraf aan het ontslag van de werknemer verschillende gratis dien-
sten aanbieden. Hiermee wil het CWI het beroep op een uitkering zoveel mogelijk 
voorkomen. In overleg met de medewerker beoordeelt het CWI welke activiteiten 
gezien de situatie wenselijk zijn. Het CWI biedt de volgende gratis dienstverlening 
aan:
•	 Matchen	op	vacatures;
•	 	Ter	beschikking	stellen	van	instrumenten	waarmee	betrokkene	zelf	naar	werk	

kan	zoeken	of	informatie	kan	opvragen,	bijvoorbeeld	www.werk.nl;
•	 	Ondersteuning	gericht	op	het	versterken	van	de	eigen	zoek-	en	sollicitatie- 

activiteiten,	bijvoorbeeld	een	workshop;
•	 	Instrumenten	die	het	banenaanbod	voor	de	(potentiële)	werkloze	kunnen	 

vergroten,	bijvoorbeeld	competentietesten;
•	 	Informatie	en	advies	op	maat	over	de	kansen	en	mogelijkheden	op	de	arbeids-

markt van betrokkene en activiteiten die de kans op werk vergroten.

5.5  Dienstverlening 
van het CWI en 
het UWV
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CWI-testen
Het CWI biedt naast competentietesten ook andere testen aan, zoals:
• Persoonlijkheid (ProSID-PI/Talentenspectrum) met competentie indicator;
• Carrièrewaarden (motivatoren);
• Icares beroepentest;
• Mobiliteitsindicator;
• Oriëntatie (interesse, werkzaamheden en drijfveren);
• Capaciteiten;
• Belastbaarheid;
• Persoonlijke flexibiliteit (OPF);
• Ondernemerschap. 
De werkzoekende maakt de test thuis of bij het CWI. Een speciaal daarvoor op-
geleide adviseur van het Competentie Test Centrum van het CWI bespreekt de 
testresultaten met de werkzoekende. De werkzoekende krijgt de testresultaten 
op schrift mee. Deze gegevens zijn vertrouwelijk.

Het CWI biedt geen intensieve hulpverlening of kwalificerende opleidingen aan. 
Dit is, indien nodig, de verantwoordelijkheid van de ex-werkgever.

Naast deze werknemersdienstverlening verleent het CWI ook diensten aan de 
klantwerkgever. De werkgever kan een beroep doen op de bemiddelingsdienst-
verlening van het CWI (bijvoorbeeld bij de uitvoering van een sociaal plan).  
Wel is het uitgangspunt van het CWI dat het geen concurrent van marktpartijen 
wil zijn, maar juist een faciliterende rol wil spelen. 

Mobiliteitcentrum thuiszorg
De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) op 1 januari 
2007 heeft grote gevolgen voor de werkverdeling in de thuiszorg en de bedrijfs-
voering bij de thuiszorginstellingen. Gemeenten kopen de benodigde ‘hulp in 
de huishouding’ in via openbare aanbestedingen. Geschat wordt dat 4.000 tot 
8.000 werknemers in de sector met ontslag bedreigd worden. Het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft middelen beschikbaar gesteld 
om de zo ontstane arbeidsmarktvraagstukken het hoofd te bieden. Zo is het 
Mobiliteitscentrum Thuiszorg (MCT) ontstaan. Het CWI heeft de taak gekregen 
de samenwerking tussen de relevante arbeidsmarktpartijen in de zorg op regio-
naal niveau te organiseren.

Het MCT probeert zo veel mogelijk preventief te werken door tijdig in te spelen 
op personeelsvragen van thuiszorginstellingen. Bemiddeling van werk naar 
werk en behoud van personeel voor de zorgsector staan centraal. Ten eer-
ste probeert het MCT met werkloosheid bedreigde medewerkers in te laten 
stromen bij andere thuiszorginstellingen. Hierna kijkt men of er functies voor 
hen zijn in de andere segmenten van de zorg, zoals verzorging en verpleging. 
Daarbij kan om-, her- of bijscholing nodig zijn. Ook bemiddeling naar andere 
sectoren is mogelijk.

Een voorbeeld uit Rotterdam. De gemeente Rotterdam sprak met de thuiszorg-
aanbieders af dat er tot 1 april 2009 geen uitvoerende medewerkers in vaste 
dienst ontslagen zullen worden. Eind 2007 dreigden echter vanwege een reor-
ganisatie bij Thuiszorg Rotterdam 300 medewerkers overbodig te worden.  
Het CWI ging een samenwerkingsverband aan met Randstad HR-Solutions  
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en andere partners. De partijen stelden samen een plan van aanpak op. 
Resultaat is dat een aantal medewerkers nog even in dienst blijft, via een ‘flex-
schil’. Ongeveer 65 mensen zijn inmiddels herplaatst. Een aantal anderen koos 
voor een vertrekpremie.

Samenwerking met de timmerindustrie
Bij een grote reorganisatie in de timmerindustrie heeft het O&O-fonds in die 
sector samen met het CWI een voorlichtingbijeenkomst georganiseerd bij 
het CWI. De groep boventallige medewerkers, 45 in getal, zijn voorgelicht en 
ingeschreven. Aan de werknemers is ook duidelijk gemaakt dat de bedrijfstak 
hen niet in de steek laat en dat heeft erg motiverend gewerkt. De samen-
werking tussen de sector en het CWI leidde ertoe, dat vlak na de bijeenkomst al 
12 mensen konden worden herplaatst. Het O&O-fonds is gericht gaan scholen. 
Het ging hierbij meestal om cursussen op het gebied van CNC-gestuurde hout-
bewerkingmachines. Na 4 maanden was 87% van de mensen binnen de bedrijfs-
tak geplaatst. Vervolgens heeft de ex-werkgever nog vier mensen in het eigen 
bedrijf herplaatst. 

Het UWV
In het geval van de dienstverlening door het UWV is er een onderscheid tussen 
overheidswerkgevers en overige werkgevers. Omdat overheidswerkgevers eigen 
risicodrager zijn, kunnen zij slechts beperkt een beroep doen op het diensten- 
pakket van het UWV. Andere met werkloosheid bedreigde werknemers kunnen  
wel een beroep kunnen doen op de UWV-dienstverlening. De belangrijkste 
UWV-instrumenten zijn:
•	 Jobhunting;
•	 	Kortdurende	opleidingen,	gericht	op	het	bijbrengen	van	specifieke	competenties	

of diploma’s. Hierbij gaat het om het zogenaamde opstapje. De maximale kosten 
per opleiding bedragen nu €2.000,-. 

Een voorbeeld is de opleiding tot heftruckchauffeur. Magazijnbedienden moeten 
tegenwoordig vrijwel altijd over een diploma heftruck beschikken. Dit kan via 
een korte opleiding. Magazijnbedienden die met werkloosheid worden bedreigd 
en dit diploma nog niet hebben, kunnen dit op kosten van het UWV halen.

Bovenstaande UWV-instrumenten worden, vooruitlopend op de komende fusie, 
in samenhang met de door het CWI ingezette dienstverlening aangeboden. 

Voor overheidswerkgevers hebben het UWV en het CWI de Werkwijzer artikel 
72a opgesteld. De Werkwijzer artikel 72a bevat een praktische uitwerking voor 
overheidswerkgevers met betrekking tot wat het UWV en het CWI van overheids-
werkgevers verwachten en wat overheidswerkgevers van het UWV en het CWI 
(kunnen) verwachten. Sinds 1 juli 2005 zijn overheidswerkgevers, als gevolg van 
een wijziging van artikel 72a van de WW, wettelijk verantwoordelijk voor de  
re-integratie van werkloze ex-werknemers. Bij de uitvoering van de wettelijke  
re-integratietaak maken de overheidswerkgevers onderdeel uit van de keten ‘werk 
en inkomen’ waar ook het UWV en het CWI onderdeel van uitmaken. Om die ke-
ten UWV-CWI-overheidswerkgevers zo optimaal mogelijk te laten functioneren, 
is het van belang dat voor alle betrokken partijen duidelijk is wie welke taken heeft 
en dat ieders activiteit op gebied van uitkering en re-integratie zoveel mogelijk op 
elkaar wordt afgestemd. Dat is in de Werkwijzer artikel 72a vastgelegd.
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Ervaringen en effectiviteit
In de praktijk blijken slechts weinig bedrijven en instellingen gebruik te maken 
van de beschreven dienstverlening van het CWI en het UWV. In het geval van 
het CWI gaat het in de praktijk meestal om zaken als voorlichting over ontslag, 
het ter beschikking stellen van (regionale) arbeidsmarktinformatie en het organi-
seren van business-to-businessbijeenkomsten. In enkele gevallen wordt het CWI 
betrokken bij (grootschalige) uitplaatsingoperaties, zoals NedCar en het beschre-
ven MCT. Men werkt daarbij in de regel samen met andere dienstverleners, zoals 
outplacementbureaus.

Bij kartonfabriek De Eendracht in Appingedam is samengewerkt tussen de 
provincie Groningen, de gemeente Appingedam, non-profitorganisaties (zoals 
het CWI en het UWV) en een outplacementbureau. De aanleiding was het faillis-
sement van De Eendracht in juli 2006 waardoor een kleine 300 werknemers op 
straat kwamen te staan. Een schooltje tegenover de fabriek werd ingericht als 
mobiliteitscentrum (gefinancierd door de provincie en de gemeente).  
 Er werden afspraken gemaakt met het CWI, het UWV en het outplacement- 
bureau voor een gezamenlijke organisatie/aanpak van de begeleiding en  
bemiddeling van de werknemers vanuit het mobiliteitscentrum. Na een  
eerste intake zijn de werknemers gaan deelnemen aan een EVC-traject. Er is  
een actuele ‘foto’ gemaakt van hun (theoretisch en praktisch) kennisniveau. 
De scholingscomponent is belangrijk geweest. Intern en extern zijn de nodige 
trainingen/opleidingen georganiseerd. Zo konden werknemers de VAPRO-
opleidingen waarmee zij bezig waren afronden. Verder zijn werknemers  
omgeschoold tot chauffeur, logistiek medewerker etc. In totaal hebben 220 
werknemers deelgenomen aan het project. Daarvan hebben in een jaar tijd  
200 personen een vaste baan gevonden (waaronder ook de nodige 50-plussers).



42



43

6
Het sociaal 
plan 
Wat werkt 
wanneer?
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In dit hoofdstuk wordt getoond welke maatregelen en activiteiten het beste kun-
nen worden ingezet. Welke maatregelen en activiteiten in de uitvoeringspraktijk 
zijn het meest effectief gebleken? Dat leidt dan tot een ‘optimale maatregelenmix’ 
die in elk geval altijd dienst kan doen.

Welke maatregelen en activiteiten het beste kunnen worden ingezet, hangt af van 
het soort boventalligheid dat ontstaat. Kleinschalige reorganisaties vragen om een 
andere maatregelenset dan het sluiten van een bedrijfsonderdeel of het afstoten 
van taken. Ook vragen geleidelijke veranderingsprocessen om een andere aanpak 
dan een acute en ingrijpende situatie zoals een bedrijfssluiting.

Meest en minst effectieve maatregelen
Aan de deelnemende bedrijven en instellingen is gevraagd om VWNW-
organisatievormen, -activiteiten en -regelingen te beoordelen op effectiviteit.  
In totaal hebben 38 bedrijven en instellingen een oordeel gegeven over de effec-
tiviteit van één of meer van de activiteiten en regelingen. De respondenten hebben 
alleen de maatregelen beoordeeld die zij zelf ook hebben toegepast. Gemiddeld 
oordeelden de respondenten redelijk positief over de ingezette VWNW-
activiteiten en -regelingen: driekwart van alle scores was positief. Opvallend is, 
dat de spreiding in de oordelen van de respondenten beperkt was, er was een grote 
mate van consensus over wat werkt en wat niet. Een vrij grote spreiding doet zich 
voor in het oordeel over de vertrekstimuleringsregeling, de verhuis- en reiskosten-
regeling en de plaatsmakersregeling. 

Het meest effectief (++) volgens de respondenten, zijn:
•	 Mobiliteitscentrum;	
•	 Scholing	en	ontwikkeling;	
•	 Ouderenregelingen.

Positief (+) is men ook over de effectiviteit van:
•	 Interne	ondersteuning/coaching;	
•	 Ondersteuning	bij	het	opzetten	van	een	eigen	bedrijf;	
•	 Solliciteren	onder	werktijd;	
•	 Detachering;	
•	 Vertrekstimuleringsregeling;	
•	 Outplacementbureau;	
•	 Ontslagvergoeding;	
•	 Inkomenssuppletie.	

Gematigd positief (0/+) zijn de bedrijven en instellingen over:
•	 Verhuiskosten,	reiskostenvergoeding;
•	 Stimulering	van	deeltijdwerk;
•	 Plaatsmakersregeling.

Negatief (-) beoordeeld wordt de effectiviteit van de (interne en externe) werk-
nemerspool. Wel past daarbij de kanttekening dat de poolvorm slechts in weinig 
bedrijven en instellingen is toegepast.

6.1 Inleiding

6.2  Effectieve 
maatregelen
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Gebruik en effectiviteit in samenhang
Het daadwerkelijke gebruik van een aangeboden maatregel (uitgedrukt in het per-
centage medewerkers van het totaal aantal herplaatsingkandidaten) verschilt. Van 
een deel van de als effectief beoordeelde maatregelen is door veel mensen gebruik 
gemaakt, van andere veel minder. 

Uit de reacties van de bedrijven en instellingen komt naar voren dat interne onder-
steuning en de inzet van een mobiliteitcentrum niet alleen effectieve maar ook veel 
gebruikte instrumenten zijn. De inzet van een outplacementbureau en het gebruik 
van detacheringvormen zijn relatief minder effectief maar ook in de praktijk min-
der gebruikte VWNW-instrumenten.

Ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf is niet voor veel werknemers 
weggelegd, maar voor die werknemers die er gebruik van maken blijkt het een heel 
effectief instrument.

Bij de regelingen valt op dat solliciteren onder werktijd veel wordt gebruikt en 
heel effectief is, terwijl ouderenregelingen minder worden ingezet maar wel heel 
effectief blijken te zijn. Andere regelingen zijn minder effectief en minder ingezet. 

Bij grotere mobiliteitsprocessen, waarbij veel werknemers betrokken kunnen zijn, 
is in de regel een integraal pakket aan activiteiten en regelingen nodig. Het her-
plaatsingtraject krijgt in dit pakket invulling per kandidaat op basis van maatwerk. 
Op basis van de opgedane praktijkervaringen kunnen de contouren van dit pakket 
worden geschetst. Het pakket aan activiteiten en regelingen moet voldoen aan de 
volgende voorwaarden:
•	 	De	activiteiten	en	regelingen	moeten	voor	veel werknemers kunnen worden 

ingezet;
•	 Ze	moeten	in	de	praktijk	ook	veel gebruikt	worden;	
•	 En	de	activiteiten	en	regelingen	hebben	hun	effectiviteit bewezen.

Zo’n pakket bestaat uit:
•	 	Een	mobiliteitcentrum	gecombineerd	met	interne	ondersteuning	en	persoon-

lijke	begeleiding	gedurende	het	herplaatsingtraject;	
•	 	Waar	nodig	voldoende	gelegenheid	voor	medewerkers	om	de	geestelijke	‘omslag’	

te	maken	en	zich	gemotiveerd	op	nieuw	werk	te	richten;
•	 	Voldoende	scholingsfaciliteiten,	het	faciliteren	van	het	vinden	van	werk,	 

een	ouderenregeling	en	ondersteuning	bij	het	opzetten	van	een	eigen	bedrijf;
•	 	Solliciteren	onder	werktijd;
•	 	Een	pakket	aan	financiële	regelingen,	met	in	elk	geval	een	vertrekstimulerings-

regeling, een ontslagvergoeding, een inkomenssuppletieregeling en de verschil-
lende	overige	regelingen	;

•	 	Inschakeling	(voor	afzonderlijke	activiteiten,	op	basis	van	maatwerk	en	onder	
regie van het mobiliteitcentrum) van outplacementbureau(s) en in bepaalde 
gevallen detachering.

Op basis van de ervaringen met het vrijwillig mobiliseren van medewerkers 
en externe uitplaatsing heeft een logistieke dienstverlener een sterrenpakket 
samengesteld met een optimale maatregelenmix. Deze bestaat uit: een intern 
mobiliteitsbureau, dat ook extern uitplaatst naar collega-bedrijven en – 
instellingen in de regio; een vroegvertrekregeling waarbij ook potentieel  

6.3  Een optimale 
maatregelenmix
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boventalligen een beroep kunnen doen op de diensten van het mobiliteits-
bureau; een vrijwillig mobiliteitsbudget dat de (potentieel) boventallige naar 
eigen inzichten kan besteden en een behoorlijk opleidingsbudget, maximaal 
€5.000,-. Wat de aanpak onderscheidend maakt is de ‘baan zoekt medewerker’ 
aanpak. Hierbij wordt de regionale arbeidsmarkt afgezocht naar potentiële 
banen die zouden kunnen passen bij de boventallige medewerker. Door de inzet 
van een EVC-scholingstraject en het faciliteren van stages en detachering kan 
de medewerker in een vrijwillig mobiliteitstraject aan een externe baan worden 
geholpen.

Inleiding
De vraag doet zich voor welke organisatievormen, activiteiten en regelingen het 
beste kunnen worden ingezet in welke praktijksituatie. Er zijn vier basissituaties 
bij boventalligheid van met werkloosheid bedreigde werknemers die elk om een 
andere aanpak en een andere instrumentenmix vragen.
1 Een geleidelijke situatie waarin herplaatsing mogelijk is.
2 Een geleidelijke situatie waarin herplaatsing niet mogelijk is.
3 Een acute en ingrijpende situatie waarin herplaatsing (deels) mogelijk is.
4 Een acute en ingrijpende situatie waarin herplaatsing niet mogelijk is.

Welke VWNW-maatregelen het beste in welke praktijksituatie kunnen worden 
ingezet, wordt hieronder beschreven.

Als vertrekpunt geldt dat de bedrijven en instellingen die aan de totstandkoming 
van deze gids hebben meegewerkt er de voorkeur aan geven eerst na te gaan of in-
terne herplaatsing mogelijk is voordat externe uitplaatsing aan de orde is. Meestal 
vinden het interne traject en het externe traject ook na elkaar plaats. Behoud van 
vakmanschap en kosteneffectiviteit spelen hierbij een rol. Een arbeidsmarktscan of 
capaciteitentest (met eventueel de scholingsmogelijkheden gericht op interne her-
plaatsing centraal) laat dan zien of interne herplaatsing wel of juist niet mogelijk is. 

Bij Philips Drachten is in 2005 gestart met een gedwongen aanzegronde; een 
aantal medewerkers uit zogenaamde ‘bedreigde functieclusters’ werden hierbij 
boventallig verklaard. Met behulp van de ingezette maatregelen stroomden 
zelfs meer medewerkers vrijwillig uit dan in eerste instantie waren aangezegd. 
Om te voorkomen dat er onnodig mensen worden aangezegd, met alle sociale 
gevolgen van dien, is er vanaf het tweede jaar voor gekozen deze volgorde om 
te draaien. Eerst worden de trajecten in gang gezet voor mensen die vrijwillig 
willen vertrekken (via ‘nieuwe start’ of deta-scholingsconstructie: zie eerder), 
zij kunnen ook gebruik maken van de diensten van het mobiliteitcentrum.  
Pas daarna worden er eventueel, wanneer dat nog nodig is, werknemers aan-
gezegd. Het ingezette mobiliteitsbeleid van dit bedrijf lijkt zeer succesvol en 
effectief waardoor veel minder werknemers dan verwacht aangezegd hoefden 
te worden. Niemand is gedwongen ontslagen en er is geen enkele klacht bij de 
begeleidingscommissie terecht gekomen. Ook de vakorganisaties en het ma-
nagement zijn erg te spreken over de aanpak. In totaal zijn er ondertussen meer 
dan 350 werknemers vertrokken. Gezien de groei van werkgelegenheid in de 
technische en innovatieve afdelingen ondervindt het arbeidsmarktimago van 
Philips Drachten tot nu toe geen hinder van de reorganisatie bij het aantrekken 
van doorgaans hooggeschoolde medewerkers op de externe arbeidsmarkt.

6.4  Welke activiteiten 
en instrumenten  
in welke situatie?
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Zoals eerder is aangegeven, kan het instrumenten- of activiteitenpakket dan gedif-
ferentieerd worden ingezet afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt. Zo is 
bijvoorbeeld bij uitplaatsing van jonge boventallige werknemers met een korte 
afstand tot de arbeidsmarkt een beperkt pakket voldoende en is wellicht scholing 
niet noodzakelijk. Oudere werknemers die al lang in dienst zijn en die ook een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, hebben een intensiever pakket aan 
maatregelen en instrumenten (langer omscholingstraject met groepstraining voor 
het verwerkingsproces en intensieve en langduriger begeleiding) nodig om met 
succes een andere baan te kunnen vinden.

Geleidelijk, herplaatsing mogelijk
De situatie
Hierbij gaat het om een geleidelijke en/of kleinschalige herplaatsingoperatie.  
Het meest komt voor dat iemands functie vervalt of zodanig wijzigt, dat zelfs  
met bijscholing plaatsing op de eigen functie niet mogelijk is. 

De VWNW-inzet
In een kleinschalige situatie kan interne herplaatsing op een andere functie binnen 
de eigen organisatie plaatsvinden door om- of bijscholing. Daarnaast maken de 
meeste bedrijven en instellingen procedureafspraken over voorrang bij vacatures, 
afspraken over het aanmelden en beoordelen van de mate van passendheid van 
vacatures en dergelijke. Om deze herplaatsing te faciliteren, kiezen veel bedrijven 
en instellingen in de praktijk voor interne detachering. In dit soort gevallen blijkt 
loonsuppletie om het inkomensverschil tussen ‘nieuw’ en ‘oud’ te overbruggen 
goed aanvullend werken. Als zo’n geleidelijke situatie op veel meer plaatsen bin-
nen het bedrijf of de instelling voorkomt (bijvoorbeeld omdat bepaalde functies 
geleidelijk op termijn verdwijnen) past een meer geïnstrumenteerde kleinschalige 
mobiliteitsorganisatie (een jobcentrum of een intern mobiliteitscentrum) om de 
werknemers goed te faciliteren en ondersteunen. Als de focus ligt op interne her-
plaatsing ligt externe uitbesteding van het mobiliteitsbureau niet voor de hand. 

In de periode 2005 – 2009 moeten bij een grote dienstverlener veel banen  
geschrapt worden. Weliswaar staat het bedrijf er beter voor dan enkele jaren 
geleden (mede door een eerdere reorganisatie), maar door de snelle techno-
logische ontwikkelingen (en de verwachtingen voor de toekomst) lijkt een  
reorganisatie opnieuw onvermijdelijk. Het ziet er namelijk naar uit dat de func-
tie-eisen voor werknemers zo sterk zullen veranderen, dat een groot deel van de 
huidige werknemers in de toekomst niet meer aan de functie-eisen zal kunnen 
voldoen. Anders dan in 2001 kiest het bedrijf er nu voor om deze afbouw gelei-
delijk te doen, zodat de mogelijkheden op interne herplaatsing groter worden.

Geleidelijk, herplaatsing niet mogelijk
De situatie
Ook hier gaat het om kleinschalige situaties van boventalligheid. In deze situatie is 
noch interne herplaatsing (binnen de eigen organisatie) noch externe herplaatsing 
(bij een ander filiaal, een andere dochterorganisatie) te verwachten. Dit laatste kan 
het geval zijn als er sprake is van:
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•	 Een	unieke	functie	die	wordt	opgeheven	of	afgebouwd;
•	 	Een	functie	die	weliswaar	ook	elders	voorkomt	maar	ook	bij	andere	aangesloten	

(dochter)organisaties wordt afgebouwd. 
•	 Een	werknemer	die	zelf	niet	langer	voor	de	eigen	werkgever	wil	werken;
•	 	Werknemers	die	verknocht	zijn	met	hun	functie	of	vanwege	privéomstandig-

heden niet naar een andere locatie of regio willen. 

De VWNW-inzet
Als herplaatsing niet mogelijk blijkt, is een extern uitplaatsingtraject de volgende 
stap. De keuze van een goed outplacementbureau is dan cruciaal: de praktijk wijst 
uit dat keuzevrijheid voor de werknemer bijdraagt aan een succesvol outplace-
menttraject. De keuze is ook afhankelijk van persoonskenmerken van de werk-
nemer en de functiespecificiteit. Om externe uitplaatsing te faciliteren, werken  
veel bedrijven en instellingen met een snuffelstage of een externe detachering:  
in de praktijk komt zowel detachering met als zonder terugkeergarantie voor.  
Een terugkeergarantie neemt weliswaar ‘aan de voorkant‘ veel onzekerheid weg  
bij de werknemers maar voegt ‘aan de achterkant’ weinig toe: in bijna geen van  
de bedrijven en instellingen die aan deze praktijkgids hebben meegewerkt hadden 
werknemers van hun terugkeerrecht ook daadwerkelijk gebruik gemaakt. 

Bij Leveste hebben boventallige medewerkers de mogelijkheid om bij een ex-
terne organisatie te worden gedetacheerd. In het geval van outsourcen hebben 
medewerkers een terugkeergarantie. Dit neemt onzekerheid weg. Uiteindelijk 
heeft bijna niemand van de mogelijkheid van de terugkeergarantie gebruik 
gemaakt.

In het geleidelijke scenario met een externe focus past ook een vertrekpremie en 
ontslagvergoeding. Daarbij kiezen bedrijven en instellingen in steeds meer situa-
ties ervoor om de werknemer de keuze te bieden uit hetzij een financiële compen-
satie hetzij een outplacementtraject. 

Acuut en ingrijpend, herplaatsing mogelijk
De situatie
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het opheffen van een bepaalde afdeling. Als er 
dan een mix van functies is waarvan een deel binnen het bedrijf of de instelling 
blijft bestaan, is ten minste een deel van het personeel mogelijk herplaatsbaar. 

De VWNW-inzet
Als interne herplaatsing mogelijk lijkt, kan het ‘instrument’ van potentieel boven-
talligheid worden ingezet. In de praktijk blijkt dat mensen sneller in beweging te 
krijgen zijn als er geen sprake is van ontslagdreiging.Van belang is dat de potentieel 
boventallige wordt gefaciliteerd en de potentieel boventalligheid een begrensde 
tijd heeft, bijvoorbeeld 12 maanden. In deze periode wordt de werknemer begeleid 
naar een andere (interne of externe) baan. 

Zo heeft Kenteq Kenniscentrum tijdens de afgelopen afslankingsoperatie met 
een fase voorafgaande aan de feitelijke boventalligheid gewerkt. Toen duidelijk 
werd dat een bepaalde functiegroep op termijn volledig of grotendeels zou ver-
dwijnen, is de gehele groep als potentieel boventallig aangewezen. Deze groep 
kon vervolgens gebruik maken van de diensten van het mobiliteitcentrum. 
Op deze manier hebben relatief veel mensen alvast op ‘vrijwillige’ basis om 
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zich heengekeken. Dat verkleinde uiteindelijk de groep die als echt boventallig 
moest worden aangewezen. Kenteq heeft hiermee goede ervaringen opgedaan 
met verschillende functies- en functiegroepen.

Verder past in dit scenario een intern mobiliteitsbureau en afspraken over interne 
vacaturevervulling. Ook kan goed worden gewerkt met interne detachering, bij-
voorbeeld als een ander filiaal of een dochteronderneming passende functies voor 
de herplaatsingkandidaten kunnen aanbieden. Ten slotte past hier ook een goede 
vertrekstimuleringsregeling en loonsuppletie.

Bij de uitvoering van het eerste sociaal plan 2004-2006 is bij Menzis gebleken 
dat werknemers die boventallig zijn niet actief op zoek gaan naar een andere 
baan en ‘hun tijd uitzitten’. Dat geldt vooral voor werknemers die een beroep 
kunnen doen op de wachtgeldregeling. Om die reden introduceert de organi-
satie de vroegvertrekregeling. Die regeling beoogt om zoveel mogelijk werk-
nemers te stimuleren om zelfstandig te vertrekken voordat boventalligheid 
aan de orde is, zodat uiteindelijk minder werknemers boventallig behoeven 
te worden verklaard. Daarom biedt Menzis medewerkers die op korte termijn 
boventallig (kunnen) worden de mogelijkheid vrijwillig te vertrekken onder 
toekenning van een vertrekvergoeding. Daarnaast kunnen zij een beroep doen 
op de dienstverlening van MobiliteitCentrum Menzis.

Acuut en ingrijpend, herplaatsing niet mogelijk
De situatie
Bij de bedrijven en instellingen die hun bijdrage aan de Praktijkgids hebben gele-
verd is dit de meest voorkomende situatie.

De VWNW-inzet
In een acute en ingrijpende situatie waarin duidelijk is dat de interne herplaatsing 
van grote groepen van werknemers niet mogelijk is, ligt de focus op inschakeling 
van een outplacementbureau dat voldoet aan de volgende vormeisen:
•	 	Full	service	(inclusief	bemiddeling	en	jobhunting).	Omdat	in	deze	situatie	het	

doel is om zo snel mogelijk een andere baan voor de boventallige werknemers 
te krijgen, ligt het voor de hand een bureau te kiezen dat in die bemiddelings-
functie	is	gespecialiseerd;	

•	 Kwaliteit;
•	 	Voldoende	schaal	en	voldoende	regionale	arbeidsmarktkennis.	Hier	komen	ook	

regionale spelers die een fullservicepakket voor groepsoutplacement in huis heb-
ben in beeld.

Zoals gezegd is van belang dat aan de hand van de arbeidsmarktscan per (groep 
van) medewerker(s) een gedifferentieerd outplacementaanbod kan worden ge-
daan. Hierbij kan ook sprake zijn van een wat langer scholingstraject, bijvoorbeeld 
ingezet om de werknemer op weg te helpen naar het zelfstandig ondernemerschap 
of de boventallige werknemer om te scholen naar een ander beroep. Daarbij is  
een poolvorm te overwegen voor die werknemers die een grotere afstand tot de  
arbeidsmarkt hebben en die een langer (omscholings-)traject nodig hebben. 
Vanuit deze pool vindt dan aanbodversterking plaats waarna de werknemer  
via detachering bij een externe werkgever nieuwe arbeidservaring kan opdoen.
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Ook kleine bedrijven en instellingen kunnen te maken krijgen met de noodzaak 
om boventallig personeel uit te plaatsen. Deze bedrijven en instellingen hebben 
minder interne herplaatsingmogelijkheden. Verder beschikken ze over het alge-
meen niet over een eigen HRM-afdeling en sluiten kleine bedrijven en instellingen 
(bijna) geen sociale plannen af. 

Daarmee zijn MKB-bedrijven en -instellingen aangewezen op andere instrumen-
ten dan het sociaal plan om invulling aan hun VWNW-beleid te geven. Daarvoor 
hebben ze de volgende mogelijkheden ter beschikking:
•	 	Op	regionaal	niveau	samenwerken	met	collega-bedrijven	en	–instellingen	die	

boventallige	werknemers	een	nieuwe	kans	kunnen	bieden;
•	 Gebruik	maken	van	VWNW-activiteiten	die	door	een	branche-	of	sectorale	

organisatie	worden	ontwikkeld;
•	 	De	VWNW-dienstverlening	van	het	CWI	en	het	UWV;
•	 	De	op	het	MKB	toegesneden	dienstverlening	van	daarin	gespecialiseerde	

outplacementbureaus.

Hier volgen beschrijvingen van een aantal regionale samenwerkingsinitiatieven. 
Soms gaat het om bedrijven en instellingen in dezelfde sector, maar soms ook  
om bedrijven en instellingen op een bedrijventerrein, leden van een ondernemers-
vereniging	en	dergelijke;	in	de	praktijk	werken	bedrijven	en	instellingen	samen	
op basis van vrijwilligheid. De initiatieven berusten vaak op een breed werkend 
concept: VWNW, maar ook re-integratie van zieke werknemers, gezamenlijke 
scholingsinitiatieven en dergelijke. 

Bedrijventerrein Twentekanaal
Op het bedrijventerrein Twentekanaal slaan ondernemers de handen ineen om 
zieke of boventallige werknemers te herplaatsen. De samenwerking beperkt 
de overcapaciteit bij het ene bedrijf of instelling en het tekort aan vakbekwaam 
personeel bij een ander bedrijf of instelling. De schadelast is kleiner en er 
ontstaat voor het hele bedrijvenpark een win-winsituatie. Er is sprake van een 
integrale aanpak van personeelsmanagement en arbozorg. In het verlengde 
daarvan vervullen de werkgevers op het bedrijventerrein hun maatschappelijke 
taak door ook moeilijk plaatsbare werkzoekenden en bijstandsgerechtigden 
aan werk te helpen. In het project werken ook de gemeente Hengelo en de 
provincie Overijssel mee.

LIFT, Limburg
Het Limburgs Interim Functievervullings Traject (LIFT) is een samenwerkings-
verband tussen verschillende werkgevers in Limburg. LIFT is begonnen in mei 
1995 met vijf partners en groeit nog steeds. Momenteel zijn er 56 organisaties 
aangesloten bij LIFT. LIFT is opgezet om de mobiliteit te bevorderen van de 
medewerkers die in vaste dienst zijn bij de aangesloten partners. Om dit te 
bereiken biedt LIFT de aangesloten bedrijven en instellingen de mogelijkheid 
om hun medewerkers tijdelijk buiten hun eigen organisatie te laten werken en 
zo hun kennis en ervaring te verbreden. Hoe meer organisaties meedoen, hoe 
meer kansen hun medewerkers hebben om zo’n interim-functie te vervullen. 
Interim functievervulling gebeurt onder de volgende voorwaarden: vrijwillige 
deelname, tijdelijke plaatsing, terugkeergarantie, behoud van de volledige 
rechtspositie. Na afloop bepalen de medewerker en diens organisatie samen 
hoe zij de nieuw verworven ervaring gaan aanwenden. 

7.1 Inleiding

7.2  Regionale  
initiatieven
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Via het LIFT-netwerk wisselen de aangesloten organisaties ook kennis uit over 
loopbaanontwikkeling, mobiliteit en verschillende andere HRM-thema’s: hier-
toe worden geregeld themabijeenkomsten georganiseerd. LIFT wordt ‘gehost’ 
door APG. Voor deelname gelden de volgende spelregels:
•  LIFT is uitsluitend bedoeld voor medewerkers in vaste dienst bij de aange-

sloten LIFT-organisaties;
•  Elke organisatie bepaalt zelf hoe interim functievervulling wordt ingepast 

binnen het eigen sociaal beleid en hoe het instrument binnen de organisatie 
bekendheid krijgt; 

•  De organisatie bepaalt zelf de precieze voorwaarden voor haar medewerkers 
om een interim functie te vervullen, natuurlijk binnen de basisprincipes; 

•  Wanneer een organisatie een vacature meldt aan LIFT, dan beoordeelt deze 
organisatie zelf de geschiktheid van de kandidaten die solliciteren. Er is dus 
een selectieprocedure voor iedere (tijdelijke) vacature. 

Werkgevers kunnen hun informele, lokale en regionale netwerk van collega-
werkgevers inschakelen om werknemers die met werkloosheid worden bedreigd te 
herplaatsen. Ook is het netwerk van belang dat werknemers hebben. Vaak gaat het 
dan om het sociaal netwerk (sportclub, familie en vrienden, buren, de kerk) maar 
ook is er het netwerk dat vanuit de beroepsuitoefening is ontstaan: chauffeurs, 
vertegenwoordigers, inkopers bijvoorbeeld leggen veel professionele contacten. 
Uit de casestudies blijkt dat dit professionele netwerk met succes kan worden 
ingeschakeld voor de zoektocht naar een passende andere functie. 

Nadat bekend was geworden welke werknemers boventallig werden verklaard 
als gevolg van de reorganisatie, is door P&O van Bruil Ede (dat is overgenomen 
door KWS Infra) geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn voor werk- 
nemers om intern herplaatst te worden. Dit heeft ertoe geleid dat 15 mensen  
in aanmerking wilden komen voor interne herplaatsing. Hierbij ging het bij-
voorbeeld om chauffeurs van de op te heffen transportafdeling die met enige 
aanvullende scholing wegenbouwmachines konden gaan besturen. Nadat de 
mogelijkheden voor interne herplaatsing waren uitgeput, is door P&O gekeken  
naar de mogelijkheden voor externe uitplaatsing. Hierbij heeft zij gebruik 
gemaakt van het bedrijvennetwerk. Het bedrijf heeft een goede naam in de 
omgeving en dat draagt bij aan de bereidheid van werkgevers om personeel  
van dit bouwbedrijf over te nemen. Ook het personeel zelf is ingeschakeld: 
medewerkers van het bedrijf komen veel in contact met andere bedrijven op 
locatie in de omgeving en hebben zo werkrelaties opgebouwd. Het aanspreken 
van het eigen netwerk bleek een goede stap. In totaal zijn er 44 mensen bij een 
andere werkgever in de omgeving aan de slag gegaan. 

7.3  Inschakelen 
netwerk van 
werkgever en 
werknemer
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Collegiale In- en Uitleen Installatietechniek Oost (CIU-Oost) is een stichting 
die bemiddelt tussen de deelnemende bedrijven in de installatiebranche. Voor de 
deelnemende bedrijven is het op deze wijze zo makkelijker om werknemers voor 
wie tijdelijk geen werk is, uit te lenen aan collega-bedrijven die op dat moment 
capaciteit tekort hebben. De stichting richt zich met name op tijdelijke fluctuaties 
in de bezettingsgraad van bedrijven. Doelstelling is behoud van personeel in de 
installatiebranche. Aan dit sectoraal en regionaal gericht instrument nemen zo’n 
200 installateurs in Oost-Nederland deel. Collegiaal in- en uitlenen is vooral inte-
ressant voor kleinere organisaties. Brancheorganisatie Uneto-VNI is bezig om het 
ontwikkelde concept landelijk uit te rollen.

In een aantal regio’s bestaan sinds enige tijd Poortwachtercentra. Een 
Poortwachtercentrum is een regionaal en intersectoraal werkend arbeidsmarkt-
instrument van, voor en door werkgevers waarin bedrijven en instellingen 
gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun verantwoordelijkheid voor de 
eigen personeelsvoorziening. Deze centra zijn voor werkgevers een gestandaar-
diseerde en daardoor efficiënte manier om hun netwerken te benutten. Het 
Poortwachtercentrum in Heerhugowaard was de eerste in zijn soort. Zoals de 
naam al zegt, richtte dit centrum zich eerst op de re-integratie tweede spoor van 
zieke werknemers. Ook kunnen de deelnemende bedrijven en instellingen in 
samenwerking nieuw personeel werven, de inzetbaarheid van zittend personeel 
via gezamenlijke scholingsactiviteiten vergroten of samen een imagocampagne 
beginnen. Met name voor het (georganiseerd) MKB-bedrijfsleven kunnen deze 
Poortwachtercentra een toegevoegde waarde hebben. In het najaar van 2007 heeft 
de Raad voor Werk en Inkomen een Handreiking inzake Poortwachtercentra 
ontwikkeld.2

Het Poortwachtercentrum Noord-Holland Zuid houdt zes tot acht keer per jaar 
een bijeenkomst. Daaraan nemen gemiddeld 50 grote en kleine bedrijven en in-
stellingen deel. Een bijeenkomst bestaat uit een korte inleiding over een actueel 
thema, een lunch en een matchingsgedeelte. Als voorbereiding op de matching 
vullen de bedrijven en instellingen formulieren in met daarop relevante, maar 
geanonimiseerde, gegevens van medewerkers, die vanwege (medische) proble-
men niet meer bij de eigen werkgever aan de slag kunnen blijven. Tevens vullen 
werkgevers vacatures en/of stageplaatsen in op andere formulieren. Tijdens de 
matching proberen twee ‘veilingmeesters’ vraag en aanbod aan elkaar te kop-
pelen. De werkgevers kunnen na de matchingsbijeenkomst afspraken maken 
over de wijze waarop de betrokken medewerker bij het andere bedrijf/instelling 
zal worden ingezet. Te denken valt aan stage, detachering of overgang van het 
dienstverband. Het Poortwachtercentrum heeft hiervoor modelovereen- 
komsten beschikbaar.

2) Handreiking Poortwachtercentra, december 2007

7.5  Poortwachter- 
centra

7.4  Collegiaal  
in- en uitlenen: 
Installatiebranche
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Ter illustratie twee voorbeelden van gerealiseerde matchings: 
1   Een wegenwachter van de ANWB mag vanwege een neurologische aan- 

doening niet langer autorijden. Deze kandidaat wordt ingebracht tijdens  
een matchingsbijeenkomst door de werkgever. Een aanwezige personeels-
functionaris van de Gemeente Haarlem weet dat er bij de brandweer gezocht 
wordt naar een onderhoudsmedewerker in de eigen werkplaats. De betrok-
ken wegenwachter werkt nu al geruime tijd bij de brandweer.

2   Het tijdelijke contract van een slechtziende secretaresse in een ziekenhuis 
kan vanwege bezuinigingen niet verlengd worden. De re-integratieadviseur 
van het ziekenhuis legt tijdens een matchingsbijeenkomst contact met een 
verzekerings- en pensioenadviseur. De secretaresse kan vervolgens met de 
haar verstrekte werkvoorziening een overstap maken.
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In een aantal sectoren voeren de sociale partners met elkaar VWNW-activiteiten 
uit. In de regel combineren deze initiatieven curatief VWNW-beleid met preven-
tief VWNW-beleid: de initiatieven beogen vakmanschap te behouden door  
boventallig personeel te herplaatsen. Maar meer en meer richten de initiatieven 
zich ook op loopbaanbeleid van zittend personeel en op het vergroten van de in-
stroom van nieuw, goed opgeleid personeel. Deze initiatieven zijn meestal gestoeld 
op een hecht netwerk van bedrijven en instellingen in de sector. Meestal sturen 
sociale partners deze initiatieven ook (mede) aan en zijn afspraken soms vastgelegd 
in de CAO: dat geldt voor de sector Rijk, voor gemeenten en voor de timmer-
industrie. Er is veel kennis aanwezig over de beroepen en loopbaanmogelijkheden  
in de sector. De bedrijven en instellingen in de sector zijn gemakkelijk benaderbaar 
met de vraag of er vacatures zijn en of men boventallige werknemers van een col-
lega-bedrijf of –instelling kan gebruiken. Doel van de sectorinitiatieven kan zijn 
VWNW-activiteiten op vrijwillige basis te bevorderen. Maar sectorinitiatieven  
kunnen ook bedrijven en instellingen helpen en faciliteren die wel een sociaal plan 
hebben afgesloten. Een aantal sectorinitiatieven gebruikt de middelen van het 
eigen O&O-fonds en het scholingsinstrumentarium in de sector.

Timmerindustrie
De Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT)  
is een paritaire organisatie. De activiteiten van de SSWT zijn gestoeld op CAO-
afspraken. Partijen hebben in de CAO Timmerindustrie afspraken gemaakt over 
loopbaanbegeleiding en herplaatsing van boventallig personeel. De SSWT voert 
deze afspraken uit samen met Capability. Boventallige werknemers worden 
gemeld bij de SSWT. Omdat de SSWT als geen ander de sector kent, weet het 
ook, welk timmerbedrijf vakbekwame medewerkers kan gebruiken. De SSWT 
verstuurt periodiek een mailing aan alle timmerbedrijven met een opsom-
ming van de werknemers die boventallig zijn geworden, geanonimiseerd maar 
voorzien van achtergrond, opleiding en werkervaring. Een potentiële werkgever 
kan dan een beroep doen op de scholingsfaciliteiten van de SSWT om de nieuwe 
werknemer (via een functiegericht bijscholingstraject) laagdrempelig te laten 
instromen. Ook wordt gebruik gemaakt van ESF-gelden. Inmiddels heeft de 
SSWT zich doorontwikkeld en richt zich nu ook op loopbaanbevordering en 
employability. Dit initiatief in de timmerindustrie heeft de meubelbranche  
en de schilders geïnspireerd om soortgelijke initiatieven op te zetten.

Grootmetaal
Metalektro Personeelsdiensten, voorheen Metalektro Noord en Oost bestaat sinds 
1992. In dat jaar vond bij Thales (voorheen Hollandse Signaal) een grootschalige 
inkrimping plaats. Daartoe werd een aparte uitplaatsingorganisatie in het leven 
geroepen.  Het doel was de werknemers van Thales die bij diverse reorgani-
saties hun baan waren kwijt geraakt aan een nieuwe vaste baan te helpen.  
Bij liefst 93 procent van de werkzoekenden is dat gelukt. Als gevolg van dit suc-
ces deden al snel andere bedrijven in de regio een beroep op deze uitplaatsings-
organisatie P&M, zoals Stork Ketels, Holec en Texas Instruments. 

Gaandeweg werd de doelstelling van Metalektro Personeelsdiensten verbreed 
en het dienstenpakket uitgebreid. Naast sollicitatietrainingen, bemiddeling, 
loopbaanbegeleiding en opleidingen voor specifieke doelgroepen in de metaal-
branche maken ook instroomprojecten deel uit van de dienstverlening van 
Metalektro Personeelsdiensten. Metalektro Personeelsdiensten wordt ook 
paritair aangestuurd. 

8.1 Inleiding

8.2  Voorbeelden uit 
het bedrijfsleven
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Metalektro Personeelsdiensten voert voor veel ondernemingen in de bedrijfs-
tak werknemerspools uit, waarbij de boventallige werknemers een arbeids-
overeenkomst met Metalektro Personeelsdiensten krijgen. Omdat Metalektro 
Personeelsdiensten is aangesloten bij het pensioenfonds PME en onder de 
werkingssfeer van de CAO Metalektro valt, kan zo de voortzetting van de oude 
pensioenregelingen gemakkelijk worden geregeld. Voor oudere werknemers 
bestaat de mogelijkheid om na de opzegtermijn een contract met uitgestelde 
prestatieplicht voor bepaalde tijd aan te gaan. Ook voor degenen die een 
(tijdelijke) baan buiten de metaal- en elektrotechnische industrie vinden, heeft 
dat als voordeel dat ze niet hoeven te wisselen van pensioenfonds en dat ze hun 
TOP-(Tijdelijk Ouderdoms Pensioen)rechten blijven opbouwen. 

Landbouw
Een specifieke positie neemt de landbouwsector in op het terrein van VWNW. 
Hierbij werkt LTO Nederland samen met het CWI. Er zijn regionale netwerken  
in de land- en tuinbouw actief om boventallig personeel te herplaatsen. Dat  
gebeurt bij collega-werkgevers, door duurzame uitleenconstructies (bijvoor-
beeld tussen bedrijven met een verschillend seizoenpatroon) en door de  
inschakeling van de bedrijfsverzorgingsdiensten. Bijzonder is, dat bij de regio-
nale kantoren van LTO Nederland ook regelmatig vacatures gemeld worden.  
Zo kunnen deze regionale kantoren niet alleen adviezen geven over VWNW-
beleid, maar ook ondersteunen bij het bemiddelen naar een externe functie. 
Daarbij is de hechte sociale infrastructuur in de sector een bevorderende factor.

Overheidsorganisaties zijn in de regel eigen risicodrager. Dat houdt in dat zij zelf 
(ook in financiële zin) verantwoordelijk zijn voor de herplaatsingactiviteiten en de 
instrumenten die daarbij worden ingezet. Het eigen risicodragerschap zorgt ervoor 
dat er een collectief belang is om via gerichte VWNW-activiteiten zoveel mogelijk 
werknemers productief en actief te houden. Hieronder volgen enkele voorbeelden 
van sectorale VWNW-initiatieven in het publieke domein. 

Rijk
In de sector Rijk staat de komende jaren de afslanking van de Rijksdienst via 
de Taakstellingoperatie centraal. De taakstellingoperatie is onderdeel van het 
‘Programma vernieuwing rijksdienst’, dat als doel heeft een betere, maar ook 
kleinere rijksdienst te realiseren. Bij de taakstellingoperatie gaat het om een 
afslanking van de totale Rijksoverheid met 15%. Deze operatie moet zijn beslag 
krijgen tussen 2008 en 2012. In totaal wordt op het rijksapparaat € 630 miljoen 
bezuinigd. Dat betekent dat er ongeveer 12.800 functies komen te vervallen. 
Men verwacht bij de uitvoering van het sociaal plan Rijk vooral dat er functies  
in de regio vervallen, daarom is in de uitvoering gekozen voor een regionaal 
model, dat landelijk wordt aangestuurd. Hiertoe is per 1 januari 2008 een  
(intern) mobiliteitsbureau actief geworden. In fase 2 worden dan loopbaan-  
adviseurs aangeschakeld. Bij het werken aan de mobiliteit wordt een link gelegd 
tussen herplaatsing van rijksambtenaren en employability. Nadruk ligt op de 
versterking van het zelfsturend vermogen en de eigen verantwoordelijkheid 
van werknemers. De rol van de werkgever is een faciliterende, door inzet van 
loopbaan- en scholingsinstrumenten. Zo kan de werknemer werken aan de  
versterking van de eigen employabiliteit. In de Overeenkomst loopbaanonder- 
steuning, arbeidsmarkt, aanpassing bovenwettelijke WW en het sociaal  

8.3  Voorbeelden 
uit de publieke 
sector
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flankerend beleid 2008-2012 zijn de VWNW-afspraken opgenomen. 
Voorzieningen in deze sfeer kunnen al worden ingezet voordat een werk-
nemer voor wie boventalligheid dreigt als een herplaatsingkandidaat wordt 
aangewezen.

Gemeenten
CAO-afspraken
In de CAO voor de sector gemeenten 2007-2009 zijn gerichte VWNW-afspraken 
opgenomen voor gemeenteambtenaren die met ontslag worden bedreigd. Daartoe 
is de opzegtermijn aangemerkt als een re-integratiefase, die een looptijd kent 
afhankelijk van de duur van het dienstverband van de met ontslag bedreigde werk-
nemers. Tijdens de re-integratiefase investeren de betrokken gemeente en de met 
ontslag bedreigde ambtenaar maximaal in activiteiten gericht op het vinden van 
een andere baan binnen of buiten de gemeentelijke organisatie. Bij de uitvoering 
van de afspraken speelt het A+O fonds gemeenten een aanjaagfunctie. Het fonds 
beheert daartoe onder andere een aantal (financiële) stimuleringsregelingen die de 
herplaatsing van boventallig gemeentepersoneel helpen bevorderen. Ook kunnen 
gemeenten (inhoudelijke en financiële) ondersteuning krijgen voor het oprichten 
van een gemeentelijk mobiliteitcentrum. 

Samenwerkende publieke instellingen: IGOM
Gemeenten kunnen ook samenwerken om boventallig personeel te her-
plaatsen. Een voorbeeld daarvan is het IGOM InterGemeentelijk Overleg 
Mobiliteitsvraagstukken in Zuid-Limburg. Het IGOM is een samenwerkings-
verband in Zuid-Limburg van ruim 30 overheidsorganisaties ter bevordering van 
de instroom, doorstroom en uitstroom van IGOM-ambtenaren. Servicecentrum 
IGOM wordt uitgevoerd door Start People. Voorwaarde voor deelname van aan-
gesloten organisaties is de bereidheid om te investeren in de employability van de 
eigen medewerkers, er moet sprake zijn van een soortgelijke rechtspositie (ABP) 
en er mag geen sprake zijn van een krimporganisatie. Met dit laatste wordt beoogd 
dat alle organisaties een gelijk belang hebben tussen ‘halen en brengen’ en IGOM 
niet gebruiken als extern outplacementbureau. Daarnaast moet de organisatie een 
contract met Start People afsluiten, waarbij wordt afgesproken dat dit bureau de 
uitzendkrachten toelevert. Als wederprestatie voert Start People dan ‘om niet’ 
de activiteiten en de projectorganisatie van IGOM uit. Dit bedrijfsmodel wordt 
met veel succes gehanteerd en is ook op andere plaatsen in Nederland nagevolgd. 
Ambtenaren die bijvoorbeeld vanwege verzelfstandiging van een organisatie-
onderdeel overbodig dreigen te worden, krijgen actieve loopbaanondersteuning, 
outplacement en vacaturebemiddeling aangeboden. Dit kan ook over de grenzen 
van de gemeente heengaan. In IGOM werken ook de brandweer en een WSW-
bedrijf mee. IGOM werkt met een digitale sollicitanten- en vacaturebank waarop 
ook externe organisaties kunnen zoeken en werknemers van buiten de gemeente-
lijke sector hun CV kunnen toeleveren.

LIFT en IGOM organiseerden in het najaar van 2008 voor de eerste keer de week 
van de mobiliteit. De inzet was om 1.000 werknemers 1 dag bij een andere orga-
nisatie ervaring te laten opdoen; in 2009 wordt dat 1 week. Oogmerk is om dit 
initiatief jaarlijks plaats te laten vinden. Meer informatie is te vinden op  
www.weekvandemobiliteit.nl
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In dit hoofdstuk worden succesfactoren beschreven die kunnen bijdragen  
aan een goede VWNW-praktijk. Een belangrijke factor is employability-  
en loopbaanbeleid. 

Preventief VWNW-beleid speelt een belangrijke rol in succesvol curatief VWNW-
beleid: investeren in het bevorderen van doorstroming en mobiliteit, vóór er 
sprake is van boventalligheid of (gedwongen) herplaatsing. Bij de bedrijven en 
instellingen die deelnamen aan de totstandkoming van deze Praktijkgids blijkt,  
dat veel gedwongen herplaatsingen voorkomen kunnen worden door:
•	 Het	vergroten	van	vrijwillige	mobiliteit;
•	 	Werknemers	te	laten	nadenken	over	en	te	laten	investeren	in	de	eigen	mobiliteit	

en	employabiliteit;
•	 	Binnen	de	organisatie	vrijwillige	mobiliteit	doordacht	te	sturen,	te	stimuleren	en	

te faciliteren. 
Uit de gesprekken blijkt ook, dat veel bedrijven en instellingen zich van deze rand-
voorwaarde voor succesvol VWNW-beleid bewust zijn en meer dan voorheen  
bezig zijn met het voorkomen van grootschalige her- of uitplaatsingen door 
gerichte employability-activiteiten. Bij grote bedrijven en instellingen ontstaan 
vanuit de mobiliteitcentra (die zich voorheen richtten op her- of uitplaatsing van 
boventallige werknemers) meer en meer ook (breed opererende) Employability 
Centers die zich specialiseren in het faciliteren van medewerkers die de eigen 
loopbaanmogelijkheden willen onderzoeken en versterken. 

Agis Zorgverzekeringen heeft een belangrijke omslag gemaakt naar preven- 
tieve mobiliteit. Binnen de voortdurende veranderende markt moeten weer-
baarheid en wendbaarheid van medewerkers en organisatie centraal staan.  
Dat was voor Agis aanleiding om een Employability Center (EC) in te richten want 
voorkomen is beter dan genezen. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid 
van medewerkers en managers. Het EC helpt hen om met elkaar in gesprek te 
blijven over de eigen positie op de arbeidsmarkt en kansen voor ontwikkeling: 
daarbij staan training en coaching van medewerkers en een leiderschaps- 
programma centraal. In het digitale EC vinden medewerkers ontwikkeltips,  
kunnen ze werken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan of op zoek gaan naar 
een coach of opleiding. Bij Agis werken twee HRD-adviseurs en één -mede- 
werker. Voor dienstverlening zoals loopbaanheroriëntatie en coaching werkt 
Agis nauw samen met externe gespecialiseerde coaches en trainingsbureaus. 

Een loopbaan- of employabilityscan zoals de Work Ability Index is een goed 
vertrekpunt voor versterking van het employabilitybeleid. Op basis hiervan kan de 
werknemer zijn/haar Persoonlijk Ontwikkelingsplan meer gericht en onderbouwd 
invullen en vertalen naar acties die het nieuwe carrièreperspectief dichterbij 
brengen. 

In 2008 en 2009 experimenteert CNV Bedrijvenbond (90.000 leden) met het 
instrument CNV Werkt: loopbaancoaching voor een kleine 1000 werknemers in 
de horeca, transportsector en metaal en techniek. Via CNV Werkt wordt door 
de loopbaancoaches van het CNV samen met de werknemers een portfolio 
gevuld, een scholingsplan gemaakt en uitgevoerd. CNV Werkt functioneert  
 als een onderhoudscontract voor de loopbaan van deze werknemers.

9.1  Inleiding

9.2   Voorkomen 
is beter dan 
genezen
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Scholing en opleiding, jaarlijkse (of halfjaarlijkse) ontwikkelingsgesprekken met 
medewerkers, gebruik van een employability- of loopbaanscan gekoppeld aan een 
Persoonlijk Ontwikkelingsplan, inzet van scholingsplanning gecombineerd met 
strategische personeelsplanning, het koppelen van herplaatsing- en uitplaatsing-
activiteiten aan de HR-cyclus en het ontwikkelen van leeftijdsbewust personeels-
beleid zijn in het kader van het preventieve VWNW-beleid dé instrumenten die 
meer en meer bedrijven en instellingen toepassen. 

Bij het UWV is eind 2006, in samenspraak met OR en vakbonden, het 
Employability Paspoort ingevoerd. Op basis van vrijwillige aanmelding wordt bij 
de medewerker een digitaal assesment afgenomen. De uitkomsten bespreekt 
de medewerker met een (interne) mobiliteitsadviseur. De medewerker krijgt 
aan de hand van de uitkomsten en de gesprekken o.a. inzicht in competenties en 
ontwikkelperspectieven. Samen met de mobiliteitsadviseur wordt een vertaling 
gemaakt naar een loopbaantoekomstplan, in- of extern gericht. Dit plan wordt 
besproken met de manager. Over de vervolgstappen maken medewerker en  
manager concrete afspraken, deze worden vastgelegd in het paspoort. 
Inmiddels hebben bijna 2000 medewerkers een Employability Paspoort ontvan-
gen en zijn er meer dan 800 lopende Employability trajecten. Continu tevreden-
heidonderzoek laat zien dat 78 % van de medewerkers (zeer) tevreden is over  
het employability traject. Van de managers beoordeelt 82% het Employability 
Paspoort als HRM instrument met een 7 of hoger. 

Soms maken sociale partners daarover ook sectorafspraken. Ook kunnen O&O-
fondsen een goede rol spelen bij het bevorderen van employability in de bedrijven 
en instellingen in de eigen sector: sommige sectoren en fondsen zijn daar ook 
actief mee bezig.

Het Loopbaantraject Bouw & Infra adviseert werknemers in de burgerlijke en 
utiliteitsbouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Dat advies gaat over hoe 
werknemers ook over een paar jaar nog goed in de bouw aan het werk kunnen 
zijn. Het belangrijkste doel van loopbaanbeleid is de juiste medewerker op de 
juiste plaats krijgen. Activerend loopbaanbeleid is er op gericht ambitieuze 
werknemers voor de sector te behouden, uitstroom door arbeidsongeschikt-
heid te voorkomen en re-integratie te bevorderen. Vanaf 1 juli 2006 is het 
loopbaantraject open voor alle werkgevers en werknemers die onder de CAO 
voor de Bouwnijverheid vallen. De adviescentra van het Loopbaantraject Bouw 
& Infra zijn gehuisvest in 28 samenwerkingsverbanden verspreid over heel 
Nederland. Inmiddels zijn 5.300 mensen begeleid en hebben 1.000 werk- 
nemers een andere baan gevonden. Wat het project bijzonder maakt, is dat 
wordt ingezet op 100% functiewisseling, een andere functie via een gericht 
omscholingstraject is altijd het uitgangspunt.

Belangrijk is dat het instrumentarium geschikt is voor alle werknemers van het  
 bedrijf of de instelling, het laagdrempelig is, mogelijkheden biedt aan verschillen-
de doelgroepen en de eigen verantwoordelijkheid centraal stelt. Er zijn traditionele 
instrumenten en activiteiten, ook groepsgewijs, zoals workshops loopbaanmanage-
ment. Ook zijn digitale instrumenten of internettools mogelijk die werknemers 
thuis	kunnen	gebruiken;	digitale	employabilityscans	die	inzicht	bieden	in	de	eigen	
kansen en mogelijkheden zijn daarvan een voorbeeld. 
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Daaraan gekoppeld, en passend bij de eigen verantwoordelijkheid van de mede-
werkers, kan men overwegen aan werknemers een individueel employabilitybudget 
toe te kennen. Daarbij hoort de verantwoordelijkheid om over de besteding en de 
effectiviteit ervan verantwoording af te leggen. Nu ligt de verantwoordelijkheid van 
het toekennen van het opleidingsbudget nog vaak bij het hoofd of de manager van 
de afdeling van de werknemer. 

ING besteedt veel energie aan de blijvende inzetbaarheid van de medewerkers. 
Dat doet ze door een combinatie van employability en preventieve mobiliteit, 
zodat curatieve VWNW-activiteiten zoveel mogelijk achterwege kunnen blij-
ven. Vanaf 1 januari 2008 is er voor iedereen met een dienstverband voor onbe-
paalde tijd een individueel employabilitybudget beschikbaar. In een periode van 
3 jaar gaat het om een bedrag van €1.200,-. Via e-tools kan de medewerker een 
gemotiveerde keuze maken voor de besteding van het budget, via een speciale 
site – in ontwikkeling – wordt er ondersteuning geboden om goede loopbaan-
keuzes te maken. Zo kan men o.a. een tiental testen uitvoeren waarvan het 
rapport na invulling kan worden gedownload.

Verschillende aanbieders van loopbaanadvies bieden daarnaast vacaturesites 
digitaal aan, bieden werknemers de mogelijkheid om de uitkomsten van het 
loopbaanadvies met een internetcoach te bespreken en hebben digitale portfolio-
instrumenten ter beschikking. Een grote Nederlandse bank heeft goede ervaringen 
opgedaan met een integraal e-based loopbaansysteem.

Ter ondersteuning van bijvoorbeeld een beroepsoriëntatie of sollicitatietraject 
heeft Matchcare de Loopbaantest ontwikkeld. Deze test geeft op basis van 
interesse, motivatie en de dagelijkse taakuitvoering zicht op best passende 
beroepen. Deze beroepen kunnen weer gekoppeld worden aan een interne 
vacaturebank of aan de Matchcare vacaturebank. De test biedt de medewerker 
‘eyeopeners’ en helpt om dogmatisch en verkokerd denken in beroepsprofielen 
te voorkomen. Op deze wijze heeft een medewerker snel zicht op zijn of haar 
reële arbeidsmarktkansen.

Er is niet één model voor een sociaal plan aan te geven dat garanties biedt voor 
succesvolle uitvoering van VWNW-activiteiten. Daarvoor is de diversiteit in 
organisaties, aanleidingen en uitvoeringsmogelijkheden te groot. Wel zijn er suc-
cesfactoren die in combinatie de kwaliteit van het sociaal plan helpen bevorderen: 
deze staan hieronder. 

Maatwerk is het devies bij het opstellen van een sociaal plan. De inzet van verschil-
lende regelingen en activiteiten kan per organisatie verschillend zijn en afhankelijk 
van de situatie. De volgende zaken zijn daarom van belang:
•	 	De	omvang	en	samenstelling	van	de	doelgroep	van	de	boventalligen:	als	er	

bijvoorbeeld maar 10 werknemers boventallig verklaard worden, lijkt het niet 
zinvol om een mobiliteitsbureau op te zetten. Persoonlijke bemiddeling door de 
werkgever	is	daarentegen	goed	mogelijk;

•	 	Afstand	tot	de	arbeidsmarkt	van	de	boventallige	werknemers:	werknemers	met	
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben andere instrumenten nodig dan 
werknemers die gemakkelijk aan een andere baan kunnen komen. Het sociaal 
plan moet dan ook een gedifferentieerd pakket aan instrumenten bevatten,  

9.3  Kwaliteit van 
sociale plannen
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dat	naadloos	toesnijdt	op	deze	verschillende	groepen;
•	 	Financiële	mogelijkheden	van	de	organisatie;
•	 	Situatie	op	de	(sectorale	en	regionale)	arbeidsmarkt:	naarmate	er	(sectoraal	 

en regionaal bezien) een groter overschot aan werknemers met bepaalde vaar-
digheden bestaat, kan de toegevoegde waarde van VWNW-activiteiten (zoals 
omscholing) groter zijn. 

Het is van belang, dat vooraf goede en objectieve criteria worden vastgelegd ter 
zake van boventalligheid. Als dit goed gebeurt, tot tevredenheid van alle partijen 
(zorgvuldig, transparante regels en toepassing, voldoende tijd), ontstaat voldoende 
draagvlak en daarmee een goede basis voor vervolgactiviteiten. De werknemers 
hoeven de criteria niet te omarmen maar moeten ze wel begrijpen. Hetzelfde geldt 
voor regels en procedures rond begrippen als ‘passende arbeid’ en sollicitatiemoge-
lijkheden of voorrangsregels bij interne vacatures.

Bij een verzekeringsmaatschappij heeft men een aanvullende maatregel buiten 
het sociaal plan om getroffen: het betreft hier het vacaturebeleid voor herplaat-
singkandidaten. Deze hebben voorrang op de interne arbeidsmarkt. Bij een 
passendheid van 70 of 80 procent en de mogelijkheid die passendheid binnen 
een jaar door middel van bijvoorbeeld scholing op peil te brengen, wordt een 
vacature vervuld door een herplaatsingkandidaat. Het salaris speelt daarbij 
geen rol, bij een lager salaris behoudt de werknemer het hogere salaris. 

Boventallige werknemers bij Bruil Ede die tijdens de opzegtermijn of ontslag-
procedure een baan aannemen bij een andere werkgever krijgen onbetaald 
proefverlof. Wanneer hij of zij wordt ontslagen of het contract niet wordt ver-
lengd bij die andere werkgever, vallen de betreffende werknemers weer onder 
de bepalingen van het sociaal plan. In het geval dat er vacatures bij dit bedrijf 
worden gepubliceerd, krijgen boventallig verklaarde werknemers ook de kans 
hierop te solliciteren. 

Ook is het goed om de eigen verantwoordelijkheid van werknemers in het sociaal 
plan vast te leggen. Van belang is dat de ingezette instrumenten ertoe bijdragen 
dat de betrokken werknemers positief gemotiveerd worden om in beweging te 
komen. Een aantal bedrijven en instellingen noemt in dit verband de mogelijkheid 
om te kiezen voor een kostenverdeling tussen werkgever en werknemer, waardoor 
de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer ook in financiële termen wordt 
benoemd. 

Ten slotte: werken met prestatie-indicatoren vergroot het succes bij de uitvoering. 
Door in het sociaal plan deze prestatie-indicatoren te benoemen kunnen partijen 
onderweg bijhouden of de uitvoering ‘op koers ligt’ of dat eventuele bijstelling 
(van doelen of instrumenten) gewenst is. Een voorbeeld kan zijn het percentage 
succesvolle herplaatsingen.

Het Mobiliteitsbureau van het CWI werkt met de volgende prestatie-
indicatoren:
• 60% boventalligen plaatsen c.q. herplaatsen binnen de zoektermijn;
•  De arbeidsovereenkomst van de overige boventalligen volgens gestelde 

procedure beëindigen;
• WW-gerechtigden: 60% plaatsen binnen uitkeringsperiode.
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Naast de kwaliteit van het sociaal plan en de keuze van het juiste maatregelen- 
pakket is de proceskwaliteit de belangrijkste randvoorwaarde voor succes. 
Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste succesfactoren in de 
uitvoering van VWNW-activiteiten. Daarbij is de gekozen volgorde die, waarin 
VWNW-activiteiten in de praktijk wordt aangepakt: organisatie en aansturing, 
voorlichting en communicatie, start van de uitvoering en evaluatie. 

Aansturing bepaalt succes
Centraal moet staan, ook bij externe uitbesteding, dat de aansturing van de her-
plaatsing- en uitplaatsingactiviteiten intern vorm krijgt: dat geldt ook als de focus 
ligt op externe uitplaatsing. In de praktijk gebeurt het nogal eens dat bedrijven en 
instellingen het uitplaatsingpakket integraal uitbesteden zonder daarop voldoende 
‘stuur’ te houden. 

De provincie Noord-Holland stond de afgelopen periode voor een grootschalige 
omvorming van het ambtelijk apparaat. Niet alleen was er sprake van afslan-
king, de provincie wilde ook het ambtelijk apparaat upgraden en de dienst-
verlening verbeteren. Dat zorgde ervoor dat veel ambtenaren boventallig zijn 
geworden. De uitbesteding van de uitplaatsing van boventallige medewerkers 
legde de provincie in eerste aanleg volledig bij een extern outplacementbureau, 
dat ook de regie voerde. Een tussentijdse evaluatie wees uit dat mogelijkheden 
voor bijsturing hierdoor niet optimaal werden benut en dat het zicht op de tus-
sentijdse resultaten onvoldoende transparant was. Dat was de aanleiding om 
de regie weer binnen de muren van het provinciehuis te leggen: dat heeft de 
uitvoering van de afslanking aanzienlijk verbeterd. 

Bij de vormgeving van de interne organisatie is de kwaliteit van het stuur bepalend  
voor	succes.	Er	moet	een	interne	‘trekker’	zijn;	de	kwaliteit	van	de	projectmanager	 
blijkt vaak het uiteindelijke resultaat in grote mate te bepalen. Daarnaast is de kwa-
liteit van de projectorganisatie bepalend voor de snelheid waarmee de herplaats-
ingactiviteiten kunnen starten. Bij de kwaliteit van de uitvoering hoort ook, dat  
de beoogde resultaten tevoren kwalitatief en kwantitatief worden gedefinieerd 
(wat willen we bereiken) en dat ook bij de uitvoering wordt bijgehouden  
(gemeten) of men op koers ligt. Dat maakt tussentijdse bijstelling (van doelen,  
van instrumenten, van de uitvoeringsorganisatie) gemakkelijker.

Partijen moeten vooraf een duidelijke taakverdeling afspreken, ook bij kleinschalige 
herplaatsingoperaties. Een draaiboek of handreiking kan daarbij helpen. Gericht 
inzetten op externe bureaus die de lokale arbeidsmarkt goed kennen, gekoppeld 
aan een strakke regie op de externe begeleiding is hier de voor de hand liggende 
strategie. 

Ten slotte is van belang dat de organisatie van de VWNW-activiteiten financieel 
goed is geregeld: dat vergt een goede inschatting van de kosten. Maar bij kosten 
horen ook opbrengsten. Om de uitvoering en het draagvlak voor de uitvoering 
te vergemakkelijken is het daarom goed om al voor de start zicht te hebben op de 
baten die met het sociaal plan zijn gemoeid: deze blijken in de praktijk vaak hoger 
dan gedacht.

9.4  Succesvolle 
uitvoering van 
VWNW- 
activiteiten
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Voor de financiering van de VWNW-maatregelen en het sociaal flankerend 
beleid is bij Polaroid de Stichting Waarborgfonds in het leven geroepen. Bij de 
start van het sociaal plan zijn de kosten begroot en door de onderneming, doch-
ter van een Amerikaanse multinational, afgestort naar de paritaire stichting. 
Daarmee worden de uitvoering van het sociaal plan en de rechten van  
de werknemers zekergesteld.

Motivatie en betrokkenheid van werkgevers en werknemers
De bereidheid van de werkgever om daadwerkelijk werk te maken van VWNW-
beleid, in combinatie met de motivatie van werknemers zijn de belangrijkste 
succesfactoren van vrijwel alle goedlopende VWNW-projecten. Dit geldt zeker 
voor organisaties met ouder personeel of veel lager opgeleide werknemers, die al 
jarenlang bij die organisatie werken. Deze mensen zijn vaak moeilijk te motiveren 
om op zoek te gaan naar ander werk. Dit geldt te meer als de huidige werkgever 
verhoudingsgewijs goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden biedt. 
Het is dan extra belangrijk om deze werknemers in beweging te krijgen en te mo-
tiveren om mee te doen aan het VWNW-beleid. De vraag is dan natuurlijk vooral, 
hoe de motivatie van die werknemers verhoogd kan worden. De elementen die 
hierop van invloed zijn, komen hierna aan de orde.

Geen bedreiging maar een kans
Een voorwaarde voor succes is een positieve stimulans bij werknemers om te wer-
ken aan de eigen mobiliteit. Werknemers moeten daarvoor het sociaal plan niet als 
een bedreiging zien maar als een kans, zelfs bij dreigende boventalligheid. Wordt 
er open kaart gespeeld? Worden er geen verborgen agenda’s bij de andere partij 
vermoed?

Bij een bedrijf in de logistieke dienstverlening zullen in de komende jaren naar 
verwachting 6.500 – 7.000 medewerkers het bedrijf moeten verlaten. Het be-
leid is dit vooralsnog via vrijwillige mobiliteit te realiseren. Deze medewerkers, 
vaak in lagere functiegroepen, hebben veel ervaring en kennis in huis die hen 
aantrekkelijk maakt voor andere bedrijven, zoals beveiligingsbedrijven of in de 
groothandel. Deze logistieke dienstverlener heeft een enquête gehouden onder 
de eigen medewerkers: welke functie zou je willen uitoefenen? Vervolgens is 
het bedrijf die banen gaan zoeken op de regionale arbeidsmarkt. Via een gericht 
omscholingstraject kan het bedrijf op deze wijze honderden medewerkers per 
jaar extern uitplaatsen. Daarnaast heeft het bedrijf een EVC-opleidingstraject 
waarbij medewerkers geschoold worden tot logistiek medewerker op MBO-2-
niveau. Op deze wijze verkrijgen deze medewerkers een startkwalificatie voor 
de arbeidsmarkt. Er zitten per jaar gemiddeld 750 medewerkers in dit traject. 
Dit project toont aan dat medewerkers met goede wil en enthousiasme aan de 
eigen uitplaatsing willen meewerken, mits dat goed wordt georganiseerd en 
gefaciliteerd.

In de periode voorafgaand aan de reorganisatie hielp SCA Hygiene Products,  
fabrikant van hygiënische wegwerpartikelen, preventief een tiental mede- 
werkers aan een nieuwe functie (deels intern, deels extern), mede op basis  
van signalen van een OR-lid met goede contacten op de werkvloer. Zo kon aan- 
gesloten worden bij de wensen van een aantal medewerkers die uit zichzelf al 
de behoefte hadden om van functie of werkgever te veranderen en bij de com-
petenties van enkele medewerkers die elders in het bedrijf hard nodig waren.
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Gezamenlijke betrokkenheid
Belangrijk is dat de OR en vakbonden gedurende het totale proces betrokken zijn, 
te beginnen bij het opstellen van het sociaal plan, maar ook gedurende de uitvoering 
ervan. Hierbij moet het contact en overleg tussen de werkgever en de OR/bonden 
gedurende het totale proces goed op orde blijven. Paritaire samenstelling van een 
begeleidingscommissie is dan van belang. Verder kan een klachtencommissie of een 
Geschillencommissie Outplacement onzekerheid en wantrouwen bij werknemers 
wegnemen.

Bij de fusie van Hydron en Vitens functioneert een plaatsingscommissie,  
bestaande uit vertegenwoordigers van het management van bedrijfsonder-
delen, een vertegenwoordiger van HRM en een lid vanuit de medezeggenschap. 
De plaatsingscommissie is verantwoordelijk voor het maken van een selectie 
van werknemers die een functie gaan bekleden in de nieuwe organisatie. 
Wanneer geen plaatsing mogelijk is voor een werknemer op een passende of 
gewijzigde functie, wordt deze boventallig verklaard. Werknemers hadden de 
mogelijkheid eventuele bezwaren in te dienen bij de paritair samengestelde 
(werkgever/werknemers begeleidingscommissie. 

Ook bij SCA Hygiene Products werd een begeleidingscommissie ingesteld  
gedurende de looptijd van het sociaal plan. Hierin was ondermeer de onder- 
nemingsraad vertegenwoordigd. Deze commissie bewaakte de voortgang 
en de uitvoering van het sociaal plan en bemiddelde waar nodig in geval van 
verschil van mening over de toepassing van het sociaal plan. Voor de betrokken 
medewerkers bleek het essentieel, dat in de commissie één of meer mensen 
zaten die zij volledig vertrouwen.

Rouwverwerking
Een belangrijke succesfactor vanuit werknemersperspectief is voldoende tijd 
voor rouwverwerking. Dit om de nieuwe situatie te accepteren en om zelfstandig 
nieuwe mogelijkheden te inventariseren of het eigen netwerk te kunnen benutten. 
Een training voor het management in hun begeleidingsrol kan hierbij van nut zijn. 

Eigen verantwoordelijkheid boventallige stimuleren
Bij de uitvoering van het sociaal plan is het benutten van de eigen verantwoor-
delijkheid van de boventallige werknemer een belangrijke factor. De werknemer 
moet investeren in de eigen employability en een heldere keuze maken. De 
beschikbare instrumentenmix moet uitnodigen om te bewegen en ook (intern/
extern) een andere baan te vinden, al dan niet met ondersteuning. Een aantal 
bedrijven en instellingen laat werknemers daarbij op voorhand kiezen tussen een 
vertrekpremie of het gebruik van de door de werkgever gefaciliteerde VWNW-
instrumenten. 

Bij Polaroid kunnen boventallige werknemers kiezen tussen een Persoonlijk 
Budget, dat is gebaseerd op lengte van het dienstverband, outplacement of  
 een ouderenregeling. De ervaring leert dat bij het bieden van zo’n keuze werk-
nemers outplacement niet zien als dwang maar als een vrijwillige keuze. Het 
Persoonlijk Budget kan door de werknemer ook worden ingezet om een eigen 
individueel VWNW-traject te financieren. 
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Ten slotte komt het ook voor dat de hoogte van de vertrekpremie afneemt naarmate 
de baanzoekduur langer is. Oogmerk van dit soort afspraken is om werknemers  
al vroeg in het proces in beweging te krijgen. Uit de cases komt naar voren dat dit 
soort financiële mixregelingen bevorderend werkt op de mobiliteit van werknemers.

Maatvoering mobiliteitsbureau
Mobiliteitsbureau preventief en curatief
De juiste taak- en maatvoering van de mobiliteitsorganisatie is vitaal. Een mobili-
teitsbureau met een brede maatvoering blijkt op veel meer draagvlak intern en  
extern te kunnen rekenen dan een mobiliteitsbureau dat alleen is ingericht voor 
her- of uitplaatsing. Een mobiliteitsbureau met een permanent karakter, dat rele-
vante diensten aanbiedt aan alle werknemers in het bedrijf of de instelling, heeft 
een veel positiever imago dan een incidenteel bureau dat alleen bedoeld is voor 
boventallig verklaarde werknemers. In het laatste geval kunnen werknemers een 
hogere drempel voelen om contact op te nemen met het mobiliteitsbureau.  
Dat geldt temeer bij (grote) organisaties waar boventalligheid en wervings- 
problematiek tegelijk kan spelen: een voorbeeld is de sector Rijk, waar men naast 
de taakstellingoperatie alweer grootschalig aan het werven is voor andere functies. 

Juiste maatvoering
In veel praktijksituaties is het aantal uiteindelijk herplaatste (of vertrokken) boven-
talligen veel minder groot dan het aantal dat initieel boventallig was verklaard. 
Daardoor kan er een mobiliteitsorganisatie in het leven zijn geroepen die achter- 
af bezien te ruim bemeten is. Een te ruime aanzegging (dus een grote groep boven-
talligen) leidt tot veel commotie in de organisatie, die niet zomaar is weggenomen. 
Bovendien leidt het tot vertrek van medewerkers die men achteraf liever had 
gehouden. Het is dus van groot belang de omvang van het te herplaatsen personeel 
goed vast te stellen en voldoende flexibiliteit in te bouwen in de uitvoering. 

Omdat de werkloosheid de afgelopen jaren is teruggelopen, heeft het CWI 
minder werk omhanden. De eerste berekeningen kwamen uit op 1.200 tot 1.300 
FTE die hierdoor boventallig zouden worden. Daarop is het sociaal plan ook 
geschreven. In de praktijk bleek dit mee te vallen omdat het CWI er ook nieuwe 
opdrachten bij kreeg, zoals de bemiddeling van 45+ers. Daarnaast heeft men 
CWI-personeel, waarvan eerst gedacht was dat het boventallig zou raken,  
kunnen behouden door te bezuinigen op gebouwen.

Gelet op de eerste prognoses is qua omvang een behoorlijk, decentraal en 
professioneel mobiliteitsapparaat in het leven geroepen. Het mobiliteitsbureau 
heeft het minderwerk als gevolg van het kleiner aantal boventalligen opgevan-
gen door ook andere groepen te gaan (her-)plaatsen. Er zijn dus extra klant-
groepen bijgekomen. Hierbij gaat het om mensen die bij de oorspronkelijke 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie werkten: het mobiliteitsbureau vervult hierbij 
de rol van intern re-integratiebedrijf. Daarnaast richt het mobiliteitsbureau 
zich op medewerkers van het CWI die bij de organisatie willen blijven maar van 
positie willen veranderen. Die worden door het mobiliteitsbureau begeleid. De 
maatwerkaanpak leidt hierbij tot succes.
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Inschakelen van een extern bureau
Keurmerk
Een gemotiveerde keuze voor het externe bureau is van belang. Daarbij kunnen de 
kwaliteitsnormen die in de markt opgeld doen. Hierbij gaat het om het NOBOL-
lidmaatschap en om het Blik op Werk Keurmerk en CEDEO-keurmerk  
(zie paragraaf 4.4. Outplacementbureaus).

Service Level Agreement
Bij de keuze van een extern bureau gaat het daarnaast om erkende kwaliteit,  
ervaring in de sector, kennis van de lokale arbeidsmarkt, netwerk in de regio,  
de kwaliteit van de in te zetten adviseurs en om het kunnen leveren van maatwerk. 
Het is van belang om het eisenpakket in een Service Level Agreement vast te leggen. 
Hierbij horen ook afspraken over de proceskwaliteit: taakverdeling, maar ook as-
pecten als de invulling van het casemanagement. Een een-op-een-relatie tussen de 
boventallige en de casemanager is daarbij een belangrijk aspect om vast te leggen. 

Gedifferentieerde dienstverlening
De kwaliteit van het meten van de afstand tot de arbeidsmarkt aan ‘de voorkant 
van het proces’ is belangrijk en het externe bureau moet daarvoor goede instru-
menten in huis hebben. Een op maat gemaakt aanbod kan hierop gebaseerd wor-
den, zowel naar doelgroep (functieniveau, ouderen, andere doelgroepen) als naar 
de afstand tot de arbeidsmarkt.

Werken met verschillende outplacementbureaus
Het kan goed zijn om verschillende outplacementbureaus in te zetten, die zich 
op diverse segmenten op de arbeidsmarkt richten. In de praktijk blijkt dit goed te 
werken omdat ieder bureau eigen specifieke kwaliteiten en ervaring heeft. Goede 
afspraken over de taakverdeling zijn wel nodig: een constructie met een hoofd- 
uitvoerder en onderuitvoerders is nuttig. Door werknemers daarbij uit twee of 
drie bureaus te laten kiezen – meer maatwerk en individuele aandacht – maakt  
de kans op een goede match groter. 

Bij een grote saneringsoperatie bij Ballast Nedam werd gestart met interne  
begeleiding bij het zoeken naar passend werk (interne herplaatsing, of een 
nieuwe baan). Wanneer dat niet lukte, werd ontslag aangezegd en kreeg de 
medewerker een outplacementaanbod. Desgewenst kon een medewerker 
overigens ook voor een ander outplacementbureau kiezen. De aanpak heeft 
gewerkt: uiteindelijk heeft de meerderheid van de boventalligen via deze weg 
werk weten te vinden. 

Vroegtijdige voorlichting en een snelle start
Vroegtijdige voorlichting
Veel organisaties besteden aandacht aan het correct informeren en begeleiden van 
werknemers in het begin van het traject. Zij zorgen er zo voor dat werknemers zo 
snel mogelijk weten wat hen te wachten staat, wat er voor hen geregeld wordt en 
wat er van henzelf verwacht wordt.

Dit blijkt goed te werken: het zorgt ervoor dat werknemers de schok beter kunnen 
verwerken en het verhoogt hun motivatie om mee te werken aan de uitvoering van 
het sociale plan. Overigens hoeven de reorganiserende organisaties dit niet per se 
zelf te doen. Slechtnieuwsgesprekken kunnen soms beter door externe professio-
nals van bijvoorbeeld een outplacementbureau gevoerd worden, zeker als interne 
herplaatsing nog niet zeker is. 
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Bij AMO Groningen heeft de werkgever een inspanningsverplichting 0m de 
werknemers die onder de reorganisatie vallen voor zover mogelijk een pas-
sende functie aan te bieden binnen de eigen organisatie. Het betreft hier de 
volgende als gevolg van de reorganisatie nieuw ontstane functies: Operator 
Test & Launch en Teamleider Test & Launch. Deze nieuwe functies zijn breder/
zwaarder dan de oorspronkelijke functies. Boventallige werknemers worden 
door een extern assesmentbureau getest of zij geschikt zijn om deze zwaardere 
functies in te vullen. Gedachte is dat werknemers meer vertrouwen hebben in 
een objectief extern oordeel dan in een interne beoordeling op geschiktheid. 
Uiteindelijk zijn 21 werknemers van de voormalige groep Productie intern her-
plaatst, waarvan 20 in de functie van Operator Test & Launch en 1 in de functie 
van teamleider Test & Launch. Daarnaast hebben twee hoger opgeleide mede-
werkers een andere functie gekregen binnen het bedrijf.

Vroegtijdige aankondiging boventalligheid
Een belangrijk onderdeel van de voorlichting is de aankondiging rond de boven-
talligheid: wie wel en wie niet? Deze aankondiging moet vroegtijdig en monde-
ling gebeuren. Het belang van zo’n gesprek wordt vaak onderschat en blijkt ook 
moeilijker	dan	verwacht.	De	aanzegger	moet	duidelijk	zijn;	helderheid	en	on-
dubbelzinnigheid zijn belangrijk. Dat is niet altijd gemakkelijk omdat het gesprek 
een emotionele lading heeft. Een stelregel is dat een goed verlopen gesprek betere 
kansen oplevert voor een succesvol VWNW-traject. Daarom bereiden sommige 
organisaties leidinggevenden voor op het voeren van zulke gesprekken. Tijdens de 
training krijgt de leidinggevende inzicht in het verloop van de aanzeggesprekken, 
de valkuilen en ook de eigen gevoelens en reacties die daarin een rol spelen. 

KLM steekt veel energie in het trainen van het management in het voeren van 
de aanzegginggesprekken. Daarnaast is afgesproken dat aanzegginggesprek-
ken nooit op vrijdag plaatsvinden, zodat snelle opvang daarna nog mogelijk is. 
Daarnaast besteedt het bedrijf veel aandacht aan de niet-boventalligen.  
Ook met de achterblijvers gebeurt namelijk veel. Meteen aan het begin van  
het traject worden de achterblijvers samen met P&O en management bijeen  
geroepen, waarbij de discussie op gang wordt gebracht, emoties kunnen  
worden geuit. Het werkt als een uitlaatklep.

Het belang van een snelle start
Bij veel organisaties duurt het erg lang voordat maatregelen concreet tot uitvoe-
ring komen: dat zorgt voor veel commotie, rumoer en geruchtenvorming. Na een 
tijdige voorlichting moet daarom het sociale plan snel uitvoering krijgen. 

In de aanpak van de begeleiding van boventallige werknemers naar een ander 
bedrijf in de timmerindustrie werkt de SSWT samen met het outplacement- 
bureau Capability. Als medewerkers op een ochtend een mondelinge aanzeg-
ging hebben gekregen, krijgen ze tegelijk een uitnodiging voor een intake en 
voorlichtingsbijeenkomst bij een vestiging van dit outplacementbureau; dat 
vindt dan op dezelfde dag in de middag plaats. Zij krijgen dan voorlichting en 
een blanco CV-formulier mee. Ook worden diezelfde dag afspraken gemaakt 
over individuele begeleiding. Op basis daarvan stelt het begeleidingsteam  
samen met de boventallige werknemer een individueel plan van aanpak op.
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De vaart erin houden
Vaart in de uitvoering is belangrijk. Daarbij werkt een maximale zoektermijn van 
12 maanden volgens de bedrijven en instellingen het beste. Ook is het van belang 
om de medewerker te motiveren een heldere keuze te maken: weggaan of blijven. 
Deze keuze moet zo vroeg mogelijk in de uitvoering van het sociaal plan worden 
gemaakt. Een vertrekstimuleringsafspraak waarbij de hoogte afhankelijk is van de 
blijfduur, kan hierin helpen. 

Bij Heineken heeft een sociaal plan met een doorlopend karakter. Wel wordt het 
sociaal plan jaarlijks ververst, en de afspraken worden aangepast aan de nieuwe 
inzichten. Op basis van de ervaringen is in het sociaal plan de begeleidings- 
termijn verkort van 18 maanden naar- op dit moment – 16 maanden. Doel is  
om deze termijn verder te verkorten naar 12 maanden. Het idee is dat een jaar 
begeleiding voldoende is om alle processtappen te zetten en een langere  
begeleidingsperiode niet alleen ondoelmatig is, maar zelfs werknemers 
immobiliseert.

Betrokkenheid lijnmanagement
Het lijnmanagement is na de boventalligverklaring in de praktijk meestal niet 
meer betrokken bij het traject van de boventallige. De verantwoordelijkheid ver-
schuift bijvoorbeeld naar het mobiliteitsbureau. In de praktijk blijkt echter dat die 
persoonlijke betrokkenheid het vertrouwen van de boventallige werknemer kan 
vergroten. Actieve betrokkenheid van het lijnmanagement bij de uitvoering is dan 
ook een belangrijke succesfactor.

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand (Wwb) begin 2004 is de 
ID-regeling komen te vervallen. Alleen de gemeente Leeuwarden ging nog door 
met het subsidiëren van de Stadswacht. De overige gemeenten, het bedrijfs-
leven en de politie stopten daar mee. Per 1 januari 2008 heeft ook de gemeente 
Leeuwarden de subsidie stopgezet. Daarmee moest de Stichting Stadswacht 
Friesland voor de stadswachten een andere functie zoeken. Samen met de  
leidinggevende heeft iedere werknemer een persoonlijk plan opgesteld voor  
de begeleiding naar ander werk buiten de organisatie van de werkgever.  
Dit persoonlijk plan is door werknemer en werkgever ondertekend. De werk-
gever houdt door middel van (driemaandelijkse) persoonlijke gesprekken met 
de werknemer zicht op de uitvoering van het persoonlijk plan. De gemeente 
heeft 16 geselecteerde stadswachten de mogelijkheid geboden om in januari 
2007 een – door de gemeente Leeuwarden geregelde en bekostigde – oplei-
ding te beginnen bij een ROC. Dit ROC heeft een opleidingsrichting bijzonder 
opsporingsambtenaar. Er is voor de stadswachten een specifieke opleiding 
stadstoezichthouder samengesteld. Deze opleiding betreft onder meer modu-
les ambtenarenrecht, agressietraining e.d. Deze werknemers zijn nu door de 
gemeente Leeuwarden in dienst genomen als stadstoezichthouder.

Maatwerk werkt
Een gedifferentieerde aanpak die rekening houdt met persoonlijke factoren werkt 
het beste. Goede praktijkvoorbeelden hiervan staan hieronder. 
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Een voorbeeld van de maatwerkaanpak kan worden gevonden bij een bedrijf  
in de zakelijke dienstverlening. Bij de uitvoering van het sociaal plan is een drie-
deling gemaakt in de groep boventalligen. Bepalend hier was de uitkomst van 
de arbeidsmarktscan die de afstand tot de arbeidsmarkt meet. Aan de hand van 
die driedeling is ook een gedifferentieerd (outplacement)aanbod gedaan dat 
qua inhoud en duur varieert afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt.  
Zo kon de groep makkelijk herplaatsbaren een beroep doen op een sollicitatie-
training en kon de groep moeilijk herplaatsbaren gebruik maken van de moge-
lijkheden van een (interne) werknemerspool. En varieerde ook de outplace-
mentduur per groep.

Bij dit transportbedrijf is een mobiliteitcentrum actief. Werknemers die ver-
wacht boventallig of concreet boventallig zijn, worden na intake geplaatst in 
1 van de 6 onderscheiden profielen: het ondersteuningsprogramma verschilt 
per profiel. Het persoonlijk plan van aanpak wordt in de vorm van een contract 
tussen werkgever en werknemer afgesloten. De volgende profielen worden 
onderscheiden:
Profiel 1:  Heeft al baan (had al eerder daarvoor gekozen op basis van verwach-

tingen rondom productie en eigen mogelijkheden (diverse bedrijven 
stonden bij de poort deze medewerkers op te wachten). Ook krijgt 
deze groep een financiële vergoeding.

Profiel 2:  Actieve bemiddeling/matching: functieprofiel plus achtergrond past 
op bestaande vacatures.

Profiel 3:  Actieve job hunting: niet direct vacature beschikbaar.
Profiel 4: Om-, het- of bijscholing.
Profiel 5: Active job-to-job voor 50+.
Profiel 6:  Intensieve bemiddeling voor minder bemiddelbaren en 

arbeidsgehandicapten.

Een grote onderneming in de zakelijke dienstverlening werkt met een intern 
mobiliteitsbureau. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen, voeren een 
startgesprek. Dit is het enige verplichte onderdeel, deelname aan de overige 
onderdelen is vrijwillig. Vervolgens wordt per werknemer in onderling overleg 
gekeken welk van de volgende drie mobiliteitsprogramma’s voor hen het meest 
relevant is:
•  Doorbraak: ontwikkeld voor werknemers met een langere afstand tot de  

arbeidsmarkt. Het doel van deze module is om mensen meer vertrouwen in 
zichzelf te geven, zodat ze ook meer vertrouwen hebben in de mogelijkheden 
om elders een uitdagende baan te vinden. Als onderdeel van dit programma 
stellen werknemers o.a. een persoonlijk profiel, CV en sollicitatiebrief op, leren 
ze waar ze relevante vacatures kunnen vinden, etc. Een deel van deze activi-
teiten is groepsgewijs, daarnaast heeft iedereen een persoonlijk adviseur.

•  Maatwerk: ontwikkeld voor werknemers met een korte tot gemiddelde 
afstand tot de arbeidsmarkt. Na een intakegesprek en een assessment wordt 
een individueel plan van aanpak opgesteld. Hierin kunnen diverse trainingen 
gevolgd worden, kan overlegd worden met de persoonlijk adviseur en kun-
nen deelnemers aan de job club meedoen (regelmatige bijeenkomsten met 
acht mensen om ervaringen uit te wisselen en/of themabijeenkomsten te 
organiseren). 

•  Ondernemer: ontwikkeld voor werknemers die een eigen bedrijf op willen 
zetten. Na een intakefase volgen de deelnemers in groepsverband negen 
modules (van ieder een dag) waarbij diverse aspecten van het zelfstandig 
ondernemerschap aan bod komen. Daarnaast zijn er regelmatig gesprekken 
met een persoonlijk adviseur. 
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Individuele begeleiding
Scholing en individuele begeleiding zijn van belang om medewerkers aan een 
andere	baan	te	helpen;	dat	kan	via	individuele	gesprekken	met	dezelfde	contact-
persoon en afspraken over een (om)scholingstraject in een persoonlijk actieplan. 
Belangrijk is dat men het gevoel krijgt dat er serieuze aandacht is, maar ook dat er 
gewerkt wordt aan het vinden van werk. 

Bij Philips Drachten werd op basis van de ervaringen in het eerste jaar (met out-
placementbureaus) vanaf het tweede jaar gewerkt met de workshop Nieuwe 
Start. In een periode van 6 tot 10 weken werden mensen door een transitie heen 
geholpen. Door middel van veel persoonlijke en intensieve begeleiding werden 
mensen geholpen een veranderslag te maken. Werknemers begonnen alle 
zaken op een rijtje te zetten en een plan te maken om tot een keuze te komen. 
Vervolgens werd op zoek gegaan naar de droombaan van de werknemer en  
werd een Persoonlijk Inzetbaarheids Plan (PIP) gemaakt voor scholing en loop-
baan. Uitvoering vond plaats in een klooster. Via deze Nieuwe Start aanpak 
heeft de onderneming het mobiliteitstraject in eigen handen genomen.

Bij het Vlietland Ziekenhuis hebben herplaatsingkandidaten voorrang bij 
interne vacatures en staan de capaciteiten en ambities van de medewerker 
centraal. Men probeert medewerkers te behouden door gerichte om-, her- en 
bijscholing (bijvoorbeeld een cursus medische technologie, soms ook naar een 
geheel andere functie) en met waar mogelijk een gedeeltelijke aanpassing van 
functie en taken. Zonodig trekt men een jaar uit om de kandidaat en de functie 
passend te maken.

Evaluatie
Als de uitvoering van het sociaal plan is afgerond, is het belangrijk dat de partijen 
die de VWNW-afspraken hebben gemaakt de uitvoering en de daarmee behaalde 
resultaten gezamenlijk evalueren. Hierbij gaat het om de beantwoording van 
vragen als:
•	 Zijn	de	beoogde	doelstellingen	gerealiseerd?
•	 Wat	heeft	gewerkt	en	wat	niet?
•	 Wat	waren	daarbij	succes-	en	faalfactoren?
Deze leerpunten kunnen dan door partijen worden gebruikt om in de toekomst 
mogelijke nieuwe VWNW-afspraken te maken en de uitvoering daarvan met  
succes ter hand te nemen.
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Deze gids is tot stand gekomen met de 
medewerking van 60 organisaties, die 
bereid waren hun praktijkervaringen 
te delen. Sommige van deze bedrijven 
en instellingen worden in de gids met 
naam genoemd, andere hebben geko-
zen om dit niet te doen, om diverse 
redenen. 

De Raad voor Werk en Inkomen dankt 
de volgende organisaties

Bijlage  
Organisaties  
die hebben 
meegewerkt
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Case

Philips Drachten
Delta Lloyd
Achmea
Nedcar
KLM
UWV
CWI
Albert Heijn
EDS Nederland
Agis Zorgverzekeringen
Ministerie van Defensie
NS
ING
Eska Graphic Board
Stichting IJsselgroep
Philips Lighting Oss
Prismant
Sappi Nederland
Fresenius Medical Care 
Nederland
ANWB

Case

Vishay-BC Component BV
Stichting Welzijn Oost,  
 Amsterdam
Hydron&Vitens
Bruil Bouwgroep Ede
AMO Groningen
Stadswacht Friesland
Voestalpine Polynorm
KPN
CIU Oost
Braincenter
SSWT
Menzis
Capability
Agio Cigars
ServiceCentrum IGOM
Kenteq
TNT
Fresh Link
 Poortwachtercentrum ZNH
Polaroid

Case

Zorggroep Suydevelt
Heineken Nederland
LIFT
Synusflex
P&O Services Groep 
LoopBaanCentrum Bouw &  
 Infra
Provincie Noord Holland
Vlietland Ziekenhuis
Dynadro
McCain Foods Holland
Kamer van Koophandel
SCA Hygiëne products
Diolen Industrial Fibers
Focus Nederland BV
Ballast Nedam
Fortis 
 Vluchtelingenwerk Nederland
DHL Nederland
Unilever Nederland
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Colofon

De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan van werkgevers, werk-  

nemers en gemeenten. De RWI doet voorstellen aan de regering en andere  

partijen over het brede terrein van werk en inkomen. Doel van deze voorstellen  

is een goed functionerende arbeidsmarkt te bevorderen. Het vergroten van de  

transparantie van en het verbeteren van de kwaliteit op de re-integratiemarkt  

behoort eveneens tot de kerntaken van de RWI.

Colofon

Samen werken aan werk is een  

uitgave van de Raad voor Werk en Inkomen.

Oranjestraat 4

2514 JB  Den Haag

Postbus 16101

2500 BC  Den Haag

info@rwi.nl

www.rwi.nl
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