
Addendum op het Sociaal Plan FNV in Beweging 

Het sociaal plan is gesloten in het kader van de samenvoeging van de bij de fusie 

betrokken FNV-Organisaties en is bedoeld om de sociale gevolgen die kunnen 

voortvloeien uit de fusie en daarmee samenhangende reorganisaties te 

ondervangen. 

Het sociaal plan voorziet in het benoemen van de boventalligheid per 1 januari 2015. 

Als gevolg van vertraging in de besluitvorming over de fusie is vastgesteld dat de 

plaatsingsprocedure die in het vierde kwartaal 2014 was voorzien om de 

boventalligheid per 1 januari 2015 te kunnen benoemen, niet in deze periode kan 

worden uitgevoerd. 

Gezien deze situatie hebben partijen de navolgende aanvullende afspraken 

gemaakt: 

1. Als nieuwe datum waarop de boventalligheid zal worden bepaald is 1 mei 2015

vastgesteld.

2. Indien het mogelijk blijkt te zijn deze datum naar voren te halen, zullen partijen in

overleg en met overeenstemming een eerdere datum vaststellen.

3. Indien het noodzakelijk blijkt te zijn deze datum naar achteren te schuiven, zullen

partijen in overleg en met overeenstemming een latere datum vaststellen. In dit

geval zal dit tenminste 2 weken voor 1 mei 2015 worden aangekondigd.

4. Iedere medewerker zal uiterlijk in de week voorafgaand aan de door partijen

vastgestelde datum, of zoveel eerder als mogelijk is, een schriftelijke bevestiging

ontvangen van de persoonlijke uitkomst van de plaatsingsprocedure.

5. De medewerkers die boventallig worden verklaard zullen voorafgaand aan het

verzenden van de brief in een persoonlijk gesprek worden geïnformeerd.



6. In de schriftelijke boventalligheidsverklaring zal, eventueel, de datum worden

opgenomen waarop de werkzaamheden feitelijk komen te vervallen. De

medewerker heeft echter vanaf het moment van boventalligheid recht op volledige

en onverkorte toepassing van het sociaal plan.

7. De datum van 1 mei 2015 staat los van het moment waarop de afdelingen

daadwerkelijk zullen integreren.

8. Als nieuwe einddatum van het sociaal plan is 1 oktober 2018 vastgesteld.

Aldus overeengekomen op 19 november 2014 * 

Hettie Kijzers 

Namens FNV Personeel 

* Deze overeenkomst gaat gelden na goedkeuring van de vakbondsleden werkzaam
bij de mogelijke fusieorganisaties van de FNV

Erica Schaper 

Namens FNV 


