
Preambule en ondertekening Sociaal Plan 
2019-2021 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), gevestigd te Amsterdam als partij aan de ene 
zijde en 

FNV, gevestigd te Amsterdam; 
De Unie, gevestigd te Culemborg; 
CNV Vakmensen.nl, gevestigd te Utrecht; 
NOVAG, gevestigd te Wageningen 

als partijen aan de andere zijde zijn, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, de navolgende cao aangegaan. 

De komende jaren staat UWV wederom voor nieuwe ambities en uitdagingen. UWV staat voor 
toekomstbestendigheid en professionele dienstverlening aan klanten. De dienstverlening gebeurt net 
als in de buitenwereld zoveel mogelijk digitaal, maar daar waar nodig is de dienstverlening 
persoonlijk en dus op de klant afgestemd. In het licht van deze ontwikkelingen moet UWV 
wendbaarder worden. Cao-partijen willen de inzetbaarheid en eigen regie van de medewerker over 
de loopbaan vergroten. Daardoor zijn medewerkers sterk, mobiel en weerbaar en kunnen zij de 
ontwikkelingen tegemoet treden. Belangrijk daarbij is dat UWV voor alle medewerkers in alle stadia 
van de loopbaan een aantrekkelijke werkgever is. In dat kader hebben partijen bij de cao het sociaal 
plan verlengd met een aantal wijzigingen. 

Het sociaal plan is tot dusver een solide vangnet gebleken en cao-partijen streven in principe en op 
termijn naar het voorkomen van boventalligheid. Het sociaal plan is er op gericht medewerkers van 
werk naar werk te helpen en in samenhang met de nieuwe cao vindt op dat vlak een verdere 
versteviging plaats. De inzet van de medewerker en UWV daarbij is dat sneller en gerichter werk 
wordt gezocht, primair binnen UWV, aan de hand van een concreet zoekprofiel en een concreet plan 
van aanpak. Ook medewerkers, die op de hoogte zijn gebracht dat binnen hun bedrijfsonderdeel 
gereorganiseerd gaat worden, kunnen alvast van die instrumentaria gebruik maken en krijgen 
voorrang op vacatures onder respectering van de voorrang van boventallige medewerkers. De 
diensten van de loopbaancentra staan daarnaast ook ter beschikking van de overige medewerkers, 
ter ondersteuning bij het maken van een volgende loopbaanstap. 
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