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De ondergetekenden: 
  
De vereniging Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag, hierna ook wel te noemen 
‘werkgever’, dan wel het ‘NRK’, enerzijds, 
  
en 
  
de vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, anderzijds 
  
nemen het volgende in aanmerking: 
   
dit Sociaal Kader is een raamregeling waarin afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot 
reorganisaties die belangrijke personele consequenties tot gevolg hebben: 
  
  
Overleg en bemiddeling 

a. Partijen verklaren zich bereid over de toepassing van de regeling, alsmede over die 
situaties waarin het Sociaal Kader niet voorziet, zonodig overleg te plegen; 

b. Tussentijdse aanpassingen zijn mogelijk indien zich naar de mening van één der partijen 
wezenlijke veranderingen voordoen ten aanzien van een in dit Sociaal Kader geregeld 
onderwerp. Ook eventuele overheidsmaatregelen die consequenties hebben voor de 
ontslagregeling en/of de daarop gebaseerde aanvullingen/uitkeringen, kunnen partijen 
aanleiding geven tot tussentijds overleg; 

  
 
 
 
 
D. van Leiden      E. van Gerwen 
Bestuurder FNV     Manager P&O 
 
 
 
 
  



Komen het volgende Sociaal Kader overeen: 
          
Artikel 1 
Uitgangspunten 
  
1. 
Met dit Sociaal Kader beoogt het NRK de gevolgen van reorganisaties voor de komende jaren voor 
haar medewerkers zoveel mogelijk te ondervangen. De in dit Sociaal Kader opgenomen maatregelen 
zijn gericht op zoveel mogelijk behoud van werk, functie, inkomen en verworven rechten. 
  
2. 
Het NRK zal zich samen met de medewerker maximaal inspannen om te komen tot herplaatsing in de 
eigen organisatie (werk naar werk). Gedwongen ontslag zal zo veel mogelijk voorkomen worden, 
o.m. door natuurlijk verloop en stimuleringsmaatregelen. 
  
3. 
Aan iedere medewerker zal voor zover mogelijk eenzelfde functie worden aangeboden, dan wel bij 
het ontbreken daarvan een functie die zoveel mogelijk in de lijn ligt van de oorspronkelijke functie. 
  
4. 
Het NRK zal bij het (her)plaatsingsbeleid voor zover mogelijk rekening houden met bestaande 
arbeidspatronen.  
  
  
5. Mocht herplaatsing binnen de eigen organisatie niet mogelijk zijn, dan spant het NRK zich in om de 

medewerker te ondersteunen bij het vinden van werk bij een andere werkgever. (zie artikel 12. lid 3). 

  
6. Het NRK zal er voor zorg dragen dat elke medewerker een exemplaar ontvangt (via e-
mail/intranet) van dit Sociaal Kader, onmiddellijk nadat het door partijen definitief is vastgesteld. 
  
  
   



Artikel 2 
Werkingssfeer 
  
1. 
Dit Sociaal Kader is van toepassing op medewerkers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd zijn overeengekomen met het NRK. Het Sociaal Kader geldt niet voor:  
- medewerkers die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben - medewerkers van 

wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op grond van andere redenen dan 
reorganisatie. 

-  medewerkers die pensioengerechtigd zijn; 
-  uitzendkrachten, ingeleend personeel. 
  
2. 
Dit Sociaal Kader regelt de wijze waarop wordt omgegaan met de personele en rechtspositionele 
gevolgen van reorganisaties.  
  
3. Afhankelijk van de impact van reorganisatie(s) in de komende jaren kan in overleg tussen vakbond 
en werkgever - nadat de OR conform artikel 25 lid WOR om advies is gevraagd -  besloten worden om 
eventueel aanvullende (maatwerk) regelingen op dit Sociaal Kader vast te stellen.  
  
4. 
In het geval van fusie, daaronder begrepen elke vorm van overdracht van zeggenschap over (een 
onderdeel van) de instelling en elke vorm van overdracht van medewerkers aan derden, wordt 
daarvan melding gemaakt aan de betrokken vakbonden en wordt overleg gevoerd over een 
(eventueel) aanvullend Sociaal Kader. Voor het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden 
geldt ook een meldingsplicht aan de betrokken vakorganisaties. Indien de samenwerking mogelijke 
negatieve gevolgen heeft voor de medewerkers vindt ook in dat geval overleg plaats over een 
(eventueel) aanvullend Sociaal Kader.  
  
5. 
De bepalingen in dit Sociaal Kader laten onverlet de verplichtingen op basis van de artikelen van de 
CAO Nederlandse Rode Kruis en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen en de wettelijke 
verplichtingen van de werkgever waaronder de bepalingen in boek 7, titel 10, afdeling 8, artikel 662-
666 van het Burgerlijk Wetboek.  
  
  
   



Artikel 3 
Hardheidsclausule 
  
1.  
In gevallen, waarin dit Sociaal Kader leidt tot een onbillijke situatie, zal het NRK voor de medewerker 
in gunstige zin van dit Sociaal Kader afwijken. 
  
2.  
Indien tussen het NRK en medewerker verschil van mening bestaat over toepassing van de 
hardheidsclausule, dan zal de medewerker dit verschil van inzicht voorleggen aan de 
bezwarencommissie (zie bijlage 1). 
  
3.      
Het bepaalde in lid 2 laat onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de burgerlijke 
rechter. Indien het geschil wordt voorgelegd aan de rechter komt daarmee de in lid 2 genoemde 
toegang tot de bezwarencommissie te vervallen. Indien voordat het geschil aan de burgerlijke 
rechter werd voorgelegd de bezwarencommissie al was ingeschakeld voor hetzelfde geschil, dan 
wordt de bezwarencommissie door de meest gerede partij op de hoogte gesteld van het feit dat er 
een civiele procedure aanhangig gemaakt is en zal de bezwarencommissie de zaak niet verder 
behandelen.  
  
  
   



Artikel 4 
Begripsbepalingen 
  
In dit Sociaal Kader wordt verstaan onder: 
  
De werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke instelling zijnde het 
Nederlandse Rode Kruis (afgekort NRK). 
  
De medewerker: de persoon (m/v) die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met de 
werkgever. De directeur en leden van de Raad van Bestuur zijn geen medewerker in de zin van dit 
Sociaal Plan.  
  
Bezwarencommissie: de commissie zoals bedoeld in bijlage 1 van dit plan. 
  
Afspiegelingsbeginsel: het beginsel ingevolge welke binnen de categorie uitwisselbare functies de 
plaatsingsvolgorde wordt bepaald. Aangesloten wordt bij het afspiegelingsbeginsel zoals dit door 
UWV in de Beleidsregels Ontslagtaak UWV wordt toegepast (zie: Afspiegelingsbeginsel), waarbij de 
uitwisselbare functies worden ingedeeld in 5 leeftijdscategorieën.  
  
Boventallig: Boventallig is de medewerker waarvan de arbeidsplaats is komen te vervallen op basis 
van zijn/haar unieke functie of op basis van toepassing van het afspiegelingsbeginsel. 
  
Diensttijd: de diensttijd doorgebracht in dienst bij de werkgever en haar rechtsvoorganger(s). Het 
gaat om de tijd die op grond van een arbeidsovereenkomst aaneengesloten (waaronder ook 
begrepen met een onderbreking van maximaal drie maanden) is doorgebracht (en per 1 juli 2015 
met een onderbreking van maximaal zes maanden). Hieronder valt ook de arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd.  
  
Dienstjaren: voor de berekening van de transitievergoeding wordt onder dienstjaren verstaan de 
periode waarin de medewerker, op basis van een arbeidsovereenkomst, ononderbroken in dienst is 
geweest bij het NRK, dan wel haar rechtsvoorganger(s). De datum van indiensttreding van de 
medewerker wordt als uitgangspunt genomen.  
Perioden die als uitzendkracht of op detacheringbasis zijn gewerkt tellen niet mee. Bij de berekening 
van de transitievergoeding wordt uitgegaan van volgemaakte periodes van zes maanden.  
  
Formatieplaatsenplan: een overzicht van functies met een omschrijving van de inhoud, de functie-
eisen en het niveau van de functie op grond van het vigerende functiewaarderingssysteem.  
  
Functie: een afgerond geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die zijn gekoppeld 
op daarvoor benodigde functie-eisen, die de medewerker in opdracht van de werkgever verricht. 
  
Oorspronkelijke functie: de functie of het samenstel van aan de medewerker opgedragen taken en 
verantwoordelijkheden die in de organisatie voorkomt, direct voorafgaand aan de datum waarop de 
reorganisatie formeel stand krijgt.  
 
Mobiliteitsperiode: 
Is de periode tussen de aanzegging boventalligheid en het einde van de arbeidsovereenkomst met de 
werknemer. Met een maximum van 6 maanden, waarin de aangezegde werknemer activiteiten 
gericht op het vinden van een andere functie binnen of buiten de organisatie kan verrichten, er een 
ontslagvergunning wordt aangevraagd bij het UWV en de opzegtermijn in acht is genomen. 
  

https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/contract-ontslag/ontslag/afspiegelingsbeginsel


Uitwisselbare functie: functies die naar functie-inhoud, de voor de functie vereiste kennis, 
vaardigheden en vereiste competenties, vergelijkbaar zijn en naar niveau en bij de functie behorende 
beloning gelijkwaardig zijn.  
 
Passende functie: een functie die aan de medewerker, in verband met zijn persoonlijkheid, 
omstandigheden en vooruitzichten en die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten  (of 
waarvoor medewerker binnen een redelijke termijn met behulp van scholing geschikt zal kunnen 
zijn), redelijkerwijs kan worden aangeboden. Rekening houdend met de wettelijke kaders en 
jurisprudentie aangaande passende arbeid. Een passende functie kan een voor de medewerker 
hoger, gelijk alsook een maximaal 1 schaal lager salarisniveau hebben op grond van het vigerend 
functiewaarderingssysteem.  
  
Nieuwe functie: een functie die in het oude formatieplaatsenplan niet voorkwam.  
  
Plaats van tewerkstelling: de plaats van waaruit de medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden 
verricht. 
  
Outplacement: externe en/of interne begeleiding van een of meer medewerkers bij het zoeken naar 
een nieuwe functie buiten de organisatie, in overleg met de medewerker en in opdracht en op 
kosten van de werkgever. 
  
Reorganisatie: een wijziging in de organisatie van de instelling voortvloeiend uit een samenhangend 
plan, vastgesteld door de directie, na advies van de ondernemingsraad, waarvan één of meer 
medewerkers van de instelling gevolgen ondervindt.  
  
Samenwerking: het aangaan van een duurzame samenwerking zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet 
op de Ondernemingsraden, van twee of meer instellingen, dan wel onderdelen van instellingen met 
het oogmerk gezamenlijk activiteiten te ontplooien.  
  
Salaris: het tussen het NRK en medewerker overeengekomen bruto maandloon (inclusief 
vakantietoeslag en  eindejaarsuitkering) exclusief de in de CAO genoemde vergoedingen en/of 
toeslagen. 
 
Toetsingscommissie: bepaalt of het al dan niet (her)plaatsen van medewerkers objectief gebeurd is. 
 
 
   



Artikel 5 
Plichten werkgever en medewerker 
  
1. 
Het NRK en de medewerker zijn gehouden aan dit Sociaal Kader. 
  
2.  
Het NRK informeert de ondernemingsraad tijdig omtrent een beleidsvoornemen tot een besluit tot 
reorganisatie als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. Deze informatie bevat 
een globale aanduiding van de achtergronden, de overwegingen en uitgangspunten die aan het 
beleidsvoornemen ten grondslag liggen, alsmede een probleemanalyse, een globale 
oplossingsrichting en het voorgenomen tijdspad. 
  
3.  
Een besluit tot reorganisatie als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden wordt 
pas genomen nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te 
brengen over de voorgenomen reorganisatie, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.  
  
4. 
Het advies van de ondernemingsraad wordt gevraagd op basis van een plan van aanpak dat 
tenminste de volgende elementen bevat: 
-     de aanleiding en de inhoud van de voorgenomen reorganisatie; 
-     de bestaande en de voorgenomen organisatiestructuur; 
-     een overzicht van het aantal formatieplaatsen in de oude en in de nieuwe situatie; 
-     welke functies als gevolg van de reorganisatie kwalitatief en kwantitatief wijziging zullen 
       ondergaan; 
 en 
-     op welke wijze (tijdsbestek en fasering) de reorganisatie zal worden geëffectueerd. 
  
  
   



Artikel 6 
Wijzigingen in formatie, functie en/of locatie 
  
1.  
Wijzigingen in functie en/of in de plaats van tewerkstelling zijn slechts mogelijk  als deze voortvloeien 
uit een vastgesteld reorganisatie- en formatieplaatsenplan na uitgebracht advies van de 
ondernemingsraad. De personele invulling zal plaatsvinden conform onderstaand plaatsingsbeleid en 
–procedure en met inachtneming van de gemaakte afspraken in dit Sociaal Kader.  
  
2. 
In geval van reorganisatie kunnen de volgende wijzigingen in functie dan wel formatie plaatsvinden: 
- het vervallen ervan; 
- het wijzigen ervan; 
- het uitoefenen van de werkzaamheden op een andere plaats van tewerkstelling. 
  
3.  
Het NRK overlegt in een zo vroeg mogelijk stadium met de medewerker die geconfronteerd wordt 
met een verval van of wijziging in zijn functie en/of plaats van tewerkstelling, met het doel 
consequenties van deze wijziging voor de medewerker te bespreken en tot een zo groot mogelijke 
overeenstemming te komen over de oplossingsrichting, met inachtneming van de bepalingen in dit 
Sociaal Kader.  
  
  
  
Artikel 7 
Uitgangspunten (her)plaatsingsbeleid 
  
1. 
Bij plaatsing geldt als eerste uitgangspunt dat de medewerker wordt geplaatst in een functie die 
uitwisselbaar is met zijn huidige functie. 
  
2.  
Wanneer het aantal in aanmerking komende kandidaten het aantal beschikbare formatieplaatsen 
binnen de categorie uitwisselbare functies overtreft wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast.  
  
3.  
Als een medewerker op grond van het afspiegelingsbeginsel niet wordt geplaatst en dus boventallig 
is geldt als uitgangspunt dat hij wordt geplaatst in een passende functie. 
  
4. 
Voor een passende functie geldt als uitgangspunt dat de medewerker geschikt is of binnen redelijke 
termijn (gemiddeld 6 maanden) geschikt is te maken voor de functie. Noodzakelijke scholing 
geschiedt op kosten van en in de tijd van de werkgever.  
  
  
   



Artikel 8  
De plaatsingsprocedure 
  
1. 
Per categorie uitwisselbare functies wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast. De medewerker die 
op grond van dit beginsel niet wordt geplaatst wordt boventallig verklaard.  
  
2.  
De boventallige medewerker kan nadat hij/zij boventallig is verklaard reageren op interne vacatures. 
Bij de bepaling van de vraag wat een passende functie is wordt gekeken naar de persoonlijke 
mogelijkheden van de medewerker. Daarbij is van belang dat de functie voldoende aansluit bij de 
opleiding, ervaring en capaciteiten van de medewerker.  
  
3.  
In het geval van nieuwe functies (functies welke niet in de bestaande situatie maar wel in het nieuwe 
formatieplaatsenplan voorkomen) zal de werkgever deze functies, voor zover het gaat om passende 
functies, bekend maken op intranet. Herplaatsingskandidaten krijgen voorrang en voldoende tijd op 
nieuwe functies te reageren.  
  
4. 
Wanneer er geen passende functie beschikbaar is wordt een ontslagprocedure opgestart. De 
medewerker behoudt gedurende de aanvraag van ontslag zijn status als herplaatsingkandidaat en 
blijft zich samen met de werkgever inspannen een passende functie binnen het NRK te vinden. 
Periodiek vinden er gesprekken plaats waarin de inspanningen worden geëvalueerd. 
  
5. 
De medewerker die niet is herplaatst op een functie waarvoor hij/zij zijn/haar interesse kenbaar 
heeft gemaakt kan vragen om een objectieve toetsing door de toetsingscommissie. Zie bijlage 2. 
  
6.  
Voor eventuele vrijstelling van werk gedurene de periode van boventalligheid, zie artikel 11. 
 
Artikel 9 
Voorrang herplaatsingkandidaten bij vacatures  
  
1. 
Als er gedurende de periode van boventalligheid een vacature ontstaat, dan wordt deze, voor zover 
het gaat om een passende functie, eerst aangeboden aan de in aanmerking komende 
herplaatsingkandidaten.  
  
2. 
De kandidaten moeten voldoen aan de functie-eisen dan wel binnen redelijke termijn (gemiddeld 6 
maanden) daaraan kunnen voldoen waarbij de studiekosten zowel qua tijd als geld door het NRK 
volledig worden vergoed.  
  
3. Als de vacature op grond van het voorgaande niet wordt vervuld dan wordt deze opengesteld voor 
alle medewerkers. 
   



Artikel 10 
Procedure bezwaar indienen tegen plaatsingsproces 
  
1. 
De medewerker kan binnen 4 weken schriftelijk bezwaar maken tegen een afwijzing van een 
passende functie of de uitwisselbaarheid van functies. 
  
2. 
Het NRK is verplicht om over het ingediende bezwaar advies in te winnen bij de bezwarencommissie. 
Het NRK draagt er zorg voor dat de adviesaanvraag samen met het ingediende bezwaar binnen 2 
weken bij de commissie is ingediend. De samenstelling en de werkwijze van de commissie zijn 
vastgesteld in bijlage 1 bij dit Sociaal Kader.  
  
3. 
Op basis van het advies van de bezwarencommissie moet de werkgever een besluit nemen. 
  
4. 
De medewerker die zijn plaatsing in een uitwisselbare of passende functie alsnog na een ongegrond 
geacht bezwaar weigert kan geen aanspraak maken op de regelingen als vervat in dit Sociaal Kader. 
De medewerker wordt door de werkgever schriftelijk geïnformeerd over de consequenties van 
weigering van een passend functieaanbod. De medewerker krijgt dan gedurende twee weken de 
gelegenheid om de functie alsnog te accepteren. 
  
5. 
Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking t.a.v. een eventueel ingang gezette 
ontslagprocedure. 
   



Artikel 11 
Werkzaamheden tot beëindigingsdatum resp. vrijstelling van werk. 
  
De medewerker kan door de werkgever vrijgesteld worden van werk: 

- als de functie komt te vervallen en er geen werkzaamheden daaruit meer voortvloeien; 
- als met de medewerker een vaststellingsovereenkomst of een andere regeling is 

overeengekomen en een einddatum is overeengekomen (de regeling dient door medewerker 
en werkgever ondertekend te zijn); 

- als werkgever omwille van organisatorische of sociale redenen het van belang vindt, een 
medewerker vrij te stellen. 

  
Artikel 12 
Faciliteiten ten behoeve van een nieuwe werkkring  
  
De hierna volgende afspraken zijn gemaakt voor medewerkers die als gevolg van het nieuwe 
formatieplaatsenplan boventallig zijn geworden, c.q. voor medewerkers die met een beroep op de 
vertrekstimuleringsregeling plaats maken voor een boventallige medewerker.  
  
1. 
Het NRK zal haar netwerk inschakelen met als inzet benutting van vacatureruimte binnen andere 
organisaties ten behoeve van de met ontslag bedreigde medewerkers. 
  
2. 
De medewerker wordt betaald verlof verleend ten behoeve van sollicitaties. 
  
3. 
De medewerker, voor wie binnen de organisatie geen uitwisselbare of passende functie beschikbaar 
is, krijgt bij het zoeken naar een passende functie buiten de organisatie ondersteuning.  
Het NRK stelt een budget beschikbaar van € 5.000,00 excl. BTW op basis van facturering ten name 
van het NRK voor opleidings- en outplacementkosten. Dit budget kan incidenteel opgehoogd worden 
tot € 7.500,00 excl. BTW. Een goed onderbouwd mobiliteitsplan moet hier aan ten grondslag liggen. 
 
De outplacementfaciliteiten worden uitgevoerd door een erkend bureau met instemming van zowel 
de medewerker als de werkgever. 
De tijdbesteding wordt, voor zover deze binnen de reguliere werktijden van betrokkene vallen, tot de 
arbeidstijd gerekend. 
 
Het budget kan ook gebruikt worden voor het opstarten van een eigen onderneming. Een 
ondernemingsplan en een uittreksel van de Kamer van Koophandel dient dan overlegd te worden. 
 
Indien een medewerker gebruik maakt van het budget dan zal deze niet in mindering worden 
gebracht op de transitievergoeding. 
  
4. 
Het NRK zal de medewerker, indien deze daarom verzoekt, niet binden aan de opzegtermijn. Wel 
wordt van de medewerker medewerking verwacht aan een soepele overdracht van zijn 
werkzaamheden. 
  
5. 
Indien de medewerker ontslag neemt ten gevolge van de reorganisatie(s) of van wie het 
dienstverband wordt beëindigd ten gevolge van de reorganisatie(s), wordt een evt. 



terugbetalingsverplichting op grond van de regeling studiefaciliteiten en/of de regeling verhuiskosten 
kwijtgescholden.  
  
6. 
De medewerker van wie het dienstverband als gevolg van de reorganisatie(s) tot een einde komt en 
die indien zijn dienstverband niet zou zijn beëindigd binnen 12 maanden na de datum van de 
beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een 
jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij zijn vertrek uitbetaald. Deze uitkering wordt niet 
uitbetaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en de dienstjaren bij de vorige 
werkgever(s) daarin volledig worden meegenomen.  
  
   



Artikel 13 
Salarisgarantieregeling  
  
1. 
De medewerker die als gevolg van een reorganisatie(s) een functie binnen het NRK aanvaardt 
waaraan een lager salarisniveau is verbonden dan aan zijn oorspronkelijke functie, behoudt zijn 
salaris behorende bij zijn oorspronkelijke functie, inclusief zijn doorloop in de schaal tot aan het 
maximum van de naastgelegen functieschaal (max 1 schaal verschil). Het salaris wordt ook aangepast 
aan de loonontwikkelingen van de CAO die op de betrokken medewerker van toepassing is.  
  
2. 
De salarisgarantie is gebaseerd op de omvang van het dienstverband met het NRK in de maand 
voorafgaand aan de functieverandering. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en 
het NRK op enig tijdstip na de functieverandering een minder/meer aantal uren omvat dan het in de 
vorige volzin bedoelde dienstverband, wordt de aanspraak naar rato van dit mindere/meerdere 
aantal uren berekend. 
  
3. 
De in artikel 13.1 opgenomen salarisgarantie komt te vervallen indien de medewerker in een 
passende functie wordt geplaatst waarvan de salarisschaal tenminste gelijk is aan dat van de 
oorspronkelijke functie waaraan de garantieaanspraak wordt ontleend. 
  
Artikel 14 
Toeslagengarantie 
  
1. 
De medewerker die een ORT-toeslag heeft dan wel een toeslag wegens het werken op inconveniënte 
uren, een toeslag wegens bereikbaarheidsdienst of wegens beschikbaarheiddienst en die als gevolg 
van de reorganisaties een functie aanvaardt waarbij geen of een lagere toeslag van toepassing is, 
behoudt deze toeslage(n) nog gedurende twaalf maanden. Na het verstrijken van de gemelde termijn 
worden deze toeslage(n) als volgt afgebouwd: 
- 75% van deze toeslage(n) gedurende het tweede jaar; 
- 50% van deze toeslage(n) gedurende het derde jaar; 
- 25% van deze toeslage(n) gedurende het vierde jaar. 
  
2. De hoogte van aanspraak op de toeslagen als bedoeld in artikel 14 lid 1 wordt vastgesteld op het 
gemiddelde bedrag van de toeslag waarop de medewerker in de periode van twaalf 
kalendermaanden voorafgaande aan de functiewijziging, recht had. 
  
3. 
Indien de medewerker een functie aanvaardt waarvan de som van salaris en toeslagen tezamen 
genomen hoger is dan de som van salaris en toelagen bij de oorspronkelijke functie, vervalt de 
toeslagengarantie. 
  
4. 
De medewerker die op de ingangsdatum van de functiewijziging als gevolg van de reorganisatie(s) 55 
jaar of ouder is behoudt aanspraak op de toeslag(en) als bedoeld in artikel 14.1. In deze situatie vindt 
er dus geen afbouw plaats. 
  
  
  
   



Artikel 15 
Behoud en vastlegging verworven rechten 
  
1. 
Indien de medewerker op het moment van wijziging van het dienstverband verworven rechten heeft 
boven de CAO, behoudt de medewerker deze rechten met uitzondering van de functie gerelateerde 
arbeidsvoorwaarden zoals lease-auto, telefoon, laptop, etc. 
  
  
Artikel 16 
Wijziging plaats van tewerkstelling 
  
1. 
Indien blijkt dat aan een medewerker een wijziging van de plaats van tewerkstelling moet worden 
aangeboden, zal het NRK in een zo vroeg mogelijk stadium met de betrokken medewerker overleg 
plegen en daarbij de consequenties van de wijziging aan betrokkene mede te delen, met het doel 
waar mogelijk tot overeenstemming te komen.  
  
2. 
Aan de medewerker zal in verband met een wijziging van de plaats van tewerkstelling geen 
verhuisplicht worden opgelegd. De medewerker die door de gewijzigde plaats van tewerkstelling 
wenst te verhuizen wordt op zijn verzoek verhuisplichtig gesteld en ontvangt een vergoeding voor de 
kosten op grond van de vigerende bepalingen in de CAO NRK. De medewerker heeft recht op een 
verhuiskostenvergoeding tot 48 maanden nadat de medewerker is gaan werken op de nieuwe plaats 
van tewerkstelling. 
  
3.      
Een medewerker die in verband met een (tijdelijke) wijziging in de plaats van tewerkstelling extra 
reiskosten moet maken, krijgt deze extra reiskosten vergoed gedurende een periode van 48 
maanden a 19 eurocent per kilometer vergoed (conform fiscale bepalingen). Dan wel op basis van de 
kosten van OV (tweede klas). Het eerste jaar ontvangt de medewerker 100%, 2e jaar 75%, 3e jaar 50% 
en 4e jaar 25%. Na deze periode valt de medewerker terug op de gebruikelijke vergoeding conform 
de vigerende CAO. 
 
4. 
Indien bij de medewerker de reistijd langer dan 1,5 uur per dag is (enkele reis), dan wordt de extra 
reistijd (boven de 1,5 uur) als werktijd aangemerkt, voor een periode van 48 maanden waarbij geldt 
het 1e jaar 100%, 2e jaar 75%, 3e jaar 50% en 4e jaar 25%.  
  
5.  
Indien de reistijd woon-werk verkeer door de herplaatsing zodanig lang wordt dat daardoor een 
normale uitoefening van de functie wordt belemmerd, kan de werkgever in overleg met de 
betrokken medewerker telewerken toestaan. 
  
  
  



Artikel 17 
Beëindiging arbeidsovereenkomst 
  
Het NRK zal tijdens de mobiliteitsperiode starten met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst 
van de niet-geplaatste medewerker. Dat wil zeggen dat de opzegtermijn onderdeel is van de 
mobiliteitsperiode. 
  
  
  



Artikel 18 
Transitievergoeding 
 
De medewerker waarvan het dienstverband ten gevolge van de reorganisatie wordt beëindigd 
ontvangt een transitievergoeding overeenkomstig artikel 673 van het Burgerlijk Wetboek.  

De hoogte van de transitievergoeding wordt als volgt berekend. 

 Over de eerste 10 jaar van het dienstverband: 1/6 van het brutoloon per 6 maanden (1/3 van 
het brutoloon per jaar); 

 Voor elke 6 maanden daaropvolgend: 1/4 van het brutoloon; 
 Medewerkers die 50 jaar of ouder zijn en die minimaal 10 jaar in dienst zijn krijgen een 

transitievergoeding van één maand over de dienstjaren dat zij na hun 50e jaar in dienst zijn. 
Voor de dienstjaren die zij voor hun 50e in dienst zijn, geldt de reguliere berekeningswijze. 

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt minimaal € 2.500,00 en is gemaximeerd op  
€ 76.000,00 of indien het bruto jaarsalaris hoger is, maximaal één bruto jaarsalaris.  
 
Op de transitievergoeding kunnen kosten in mindering worden gebracht die de werkgever heeft 
gemaakt ten behoeve van het voorkomen of bekorten van de periode van werkloosheid of kosten die 
zijn gericht op het bevorderen van een bredere inzetbaarheid van de werknemer buiten de 
organisatie, tenzij anders vermeld in dit sociaal kader. 

 
  
   



Artikel 19 
Vertrekstimuleringsregeling voor boventallige medewerkers 
Een boventallige medewerker die vrijwillig ontslag neemt of met de werkgever een 
vaststellingsovereenkomst aangaat per een einddatum gelegen voor het einde van de 
herplaatsingsperiode ontvangt van het NRK de in artikel 18 genoemde transitievergoeding eveneens, 
vermeerderd met een bedrag ineens neerkomend op 50% van het bruto salaris over de resterende 
herplaatsingsperiode.  
  
 
Artikel 20  
Plaatsmakersregeling voor niet-boventallige medewerkers  
Een medewerker die niet boventallig is verklaard kan vrijwillig plaats maken voor een boventallige 
medewerker. 
In dat geval vertrekt de niet-boventallige medewerker en wordt een boventallige medewerker op de 
functie van de vrijwillig vertrekkende medewerker geplaatst. 
  
Nadat de niet-boventallige medewerker kenbaar heeft gemaakt dat hij/zij plaats wil maken voor een 
boventallige medewerker wordt de functie intern bekend gemaakt.  
Boventallige medewerkers worden in de gelegenheid gesteld te solliciteren naar deze functie. 
Indien een boventallige medewerker aangesteld wordt komt de niet-boventallige medewerker in 
aanmerking voor een mobiliteitsbonus. 
  
De mobiliteitsbonus is gelijk aan de in artikel 18 genoemde transitievergoeding berekend voor de 
plaatsmaker gemaximeerd op de vergoeding die de boventallige medewerker zou hebben 
ontvangen. 
  
De niet-boventallige medewerker komt niet in aanmerking voor outplacement. 
Goedkeuring en of afwijking voor de plaatsmakersregeling is voorbehouden aan de manager P&O in 
samenspraak met de algemeen directeur. 
  
   
 
  
   



Artikel 22 
Looptijd Sociaal Kader 
1. 
Dit Sociaal kader treedt in werking op het moment van ondertekening door partijen en geldt tot en 
met 31 december 2017. Drie maanden voor het einde van de looptijd van dit Sociaal Kader vindt 
overleg plaats over beëindiging wijziging, resp. verlenging van het Sociaal Kader. 
  
2.  
Partijen verbonden aan dit Sociaal Kader worden gedurende de looptijd in de gelegenheid gesteld 
door middel van een halfjaarlijks overleg de daadwerkelijke veranderingen te kunnen volgen. 
  
  
  
Artikel 23 
Slotbepalingen 
  
1. 
Met instemming van partijen kan dit Sociaal Kader tussentijds worden gewijzigd indien zich naar het 
oordeel van partijen daartoe onvoorziene zwaarwegende omstandigheden voordoen.  
  
2. 
De interpretatie van dit Sociaal Kader is voorbehouden aan partijen verbonden aan dit Sociaal Kader. 
  
3. 
Inzake de toepassing van dit Sociaal Kader kunnen het NRK en medewerker advies inwinnen bij de 
bezwarencommissie (zie bijlage 1).  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 BIJLAGE 1: DE BEZWARENCOMMISSIE  

  
1. 
Het NRK stelt ten behoeve van een goede gang van zaken rondom de uitvoering van het Sociaal 
Kader een bezwarencommissie in. Voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie 
ontvangen de leden (niet zijnde medewerkers bij het NRK) een presentiegeld van elk 100,00 euro 
(excl. BTW) per vergadering en een vergoeding van de reiskosten à 19 cent per kilometer dan wel op 
basis van de kosten van OV (tweede klasse) 
  
2. 
De taak van de commissie is uitsluitend het, op verzoek van werkgever dan wel individuele 
medewerker, adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Kader neergelegde bepalingen. De 
commissie brengt over de verrichte werkzaamheden elk kwartaal verslag uit aan het NRK en 
geanonimiseerd aan de ondernemingsraad. 
  
3. 
De commissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden: 

-     een lid wordt benoemd door het NRK; 
-     een lid wordt benoemd door FNV; 
-     de voorzitter wordt benoemd door beide eerder benoemde leden gezamenlijk. 

Voor de leden van de bezwarencommissie geldt dat zij geen medewerker of belanghebbende (geen 
or-lid, directielid of bestuurslid van de organisatie) zijn. 
Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de werkgever. 
  
4. 
De medewerker en werkgever kunnen zich schriftelijk wenden tot de commissie met bezwaren 
inzake: 
- het besluit om de medewerker niet te plaatsen in een uitwisselbare of passende functie 
- de inhoud van de hem toegedeelde functie en de plaats van tewerkstelling; 
- de individuele toepassing van dit Sociaal Kader. 
  
5.  
Het indienen van een bezwaarschrift schort niet de werking van het genomen besluit. 
  
6.  
De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 4 weken na indiening van het 
bezwaarschrift door de voltallige commissie in aanwezigheid van de secretaris, die aantekeningen 
bijhoudt van het ter zitting behandelde..  

- Tijdens de behandeling worden de betrokken medewerker en het NRK gehoord, 
waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan.  

- De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de commissie anders 
besluit. 

  
7. 
De beraadslagingen van de commissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar 
is. De leden van de commissie en de secretaris zijn tot geheimhouding verplicht. Het NRK en de 
betrokken medewerker zijn verplicht alle gevraagde medewerking te verlenen aan de commissie. 
  

- De commissie doet een uitspraak over het al dan niet ontvankelijk zijn en het al dan niet 
gegrond zijn van het door de medewerker ingediende bezwaar.  



- De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na de 
hoorzitting, met redenen omkleed, bij aangetekend schrijven (met een c.c. per gewone post 
of e-mail ) aan de betrokken medewerker en werkgever meegedeeld. 

  
8. 
De werkgever zal met in acht neming van het advies van de commissie een nieuw besluit nemen .  
  
9. 
Indien een medewerker zijn bezwaar reeds bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, heeft hij geen 
toegang (meer) tot de bezwarencommissie. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door het 
NRK en/of de medewerker het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, staakt 
de   commissie de verdere behandeling. 
   



BIJLAGE 2: DE TOETSINGSCOMMISSIE 

  

1. 

Het NRK stelt ten behoeve van een open, transparante en objectieve plaatsing van medewerkers een 
toetsingscommissie in. 

 

2. 

De taak van de toetsingscommissie is bepalen of het al dan niet (her)plaatsen van medewerkers 
objectief is gebeurd. Het betreft hier medewerkers die boventallig waren en hebben gesolliciteerd op 
een functie waarvoor meerdere medewerkers interesse in hebben. De objectieve criteria worden 
onderbouwd door o.a. functieprofiel en geanonimiseerde cv’s van medewerkers die in aanmerking 
komen voor een functie. 

  

3. 

De commissie bestaat uit 3 leden: 

-     Één lid namens de afdeling P&O (manager P&O of personeelsadviseur); 

-     Één lid is leidinggevende; 

-     Één lid namens de medewerkers. 

 

4. 

De vergaderingen van de commissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. 

  

5. 

De medewerker die niet is herplaatst op een functie waarvoor hij/zij interesse kenbaar heeft 
gemaakt kan vragen om een objectieve toetsing door de commissie. 

  

6. 

De commissie doet een uitspraak of een medewerker correct geplaatst is in een nieuwe functie. De 
uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na de vergadering, met 
redenen omkleed aan de manager P&O meegedeeld en de medewerker. 

  
7. 
Ongeacht de uitspraak van de toetsingscommissie kan de medewerker bezwaar instellen conform 
artikel 10.  


