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Inleiding 
 
Organisatiewijziging Distributiecentrum (DC) 

De Raad van bestuur van Villeroy & Boch AG heeft op 23 oktober 2014 besloten tot optimalisatie 
van het Europese Supply chain netwerk. In plaats van vijf zullen er voortaan twee Centrale Distri-
butiecentra (CDC) in Europa zijn, te weten één in West-Europa (Duitsland) en één in Oost-Europa 
(Hongarije). Vanuit deze twee CDC’s zullen de klanten beleverd worden, met indien nodig een kor-
te tijdelijke opslag in een hub van de transporteur. Op deze manier kan worden voldaan aan de 
wens van de klant (alles in één keer leveren), vermindert het aantal intercompany transporten 
drastisch en wordt het aantal opslagplaatsen verlaagd. 

 
Voor Ucosan B.V., handelend onder de naam Villeroy & Boch Wellness, heeft dit tot gevolg dat de 
acrylproducten die nu in Roeselare (België) geproduceerd worden en in Roden op voorraad liggen, 
in de toekomst rechtstreeks vanuit Roeselare naar een van de twee CDC’s gaan. Deze producten 
komen dus niet meer in voorraad te liggen op de locatie te Roden. Dit brengt een aanzienlijke 
werkvermindering met zich mee. Op de locatie in Roden zullen uitsluitend nog acrylproducten op 
voorraad liggen die gebruikt worden voor de afdelingen Systemen en Special Products. Dit besluit 

zal in het eerste kwartaal van 2015 geëffectueerd worden. 
 
Het wegvallen van de acrylproducten in de voorraad te Roden heeft hoofdzakelijk effect op de in- 
en outboundhandelingen, de transportplanning en de exportplanning. Op grond van het voorgaan-
de zal de afdeling te Roden met 5,0 fte worden ingekrompen. Door het vervallen van de product-
groep acryl wordt het aantal handelingen minder. De complexiteit blijft echter onveranderd, dat wil 

zeggen dat alle procesactiviteiten aanwezig blijven voor de resterende productgroepen. Dit vraagt 
om meer flexibiliteit en competenties binnen de afdeling. Het minimaal benodigde functieniveau is 
Operator. Daarom komt de functie van Basic Operator te vervallen. In totaal zijn er vijf medewer-
kers in de functie van Basic Operator.  
 
Daarnaast wordt de organisatiestructuur van de afdeling aangepast (plattere organisatiestructuur) 
en wordt de rol van Teamleider anders ingevuld. De Teamleider is in de nieuwe structuur verant-

woordelijk voor de operationele voortgang, werkt mee en houdt Samen Beter gesprekken. Alle 
leidinggevende taken worden geconcentreerd bij de Teamleider en de proceseigenaar. In de nieuwe 
organisatiestructuur komt de functie Senior Operator eveneens te vervallen, omdat het belangrijk-
ste verschil tussen Senior Operator en Allround Operator het vaktechnisch leidinggeven is. De twee 

Senior Operators gaan de functie van Allround Operator vervullen.  
 
Sociaal plan 

Over de voorgenomen organisatiewijzigingen is op 10 en 24 november 2014 aan de ondernemings-
raad van Villeroy & Boch Wellness advies gevraagd. Over de sociale en financiële gevolgen daarvan 
is op 1 december 2014 overleg gevoerd met de vakorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Vak-
mensen. De uitkomsten van dit overleg zijn in dit sociaal plan vastgelegd. 
 
Doel van dit sociaal plan is het opvangen van de negatieve sociale en financiële gevolgen voor de 

werknemers van de voorgenomen maatregelen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat werknemers 
de nodige ondersteuning krijgen om een nieuwe arbeidsplaats te vinden. 
 
Dit sociaal plan zal worden aangemeld als cao. 
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1. Definities 
 
Bemiddelingsbureau: Impact B.V. te Assen. 
 
Cao: De van toepassing zijnde bedrijfs-cao voor Villeroy & Boch 

Wellness. 
 
Dienstjaren: Het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest van 

de werkgever. Bij het vaststellen van het aantal dienstjaren 
wordt een periode van 6 maanden of minder afgerond naar 
beneden en wordt een periode van meer dan 6 maanden af-
gerond naar boven. Voor de berekening van het aantal 

dienstjaren zal de datum in dienst bij werkgever worden ge-
hanteerd. Indien werknemer objectief kan aantonen dat er di-
rect voorafgaand aan het dienstverband bij werkgever sprake 
was van een detacherings- of uitzendperiode, dan tellen de 
feitelijk gewerkte uren mee in het aantal dienstjaren voor de 

berekening van de beëindigingvergoeding. 

 
Laatst verdiende maandsalaris: Het bruto schaalsalaris volgens de definitie van de van toe-

passing zijnde cao, zoals deze geldt op de datum van het ein-
de van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever. 

 
Laatst verdiende maandinkomen: Het laatstverdiende bruto maandsalaris, vermeerderd met 

ploegentoeslag, persoonlijke toeslag, vakantietoeslag en een 

evenredig deel van de eindejaarsuitkering, zoals dit geldt op 
datum einde arbeidsovereenkomst bij de werkgever. 

 
Leeftijd: De leeftijd die de werknemer heeft op de datum waarop de 

arbeidsovereenkomst eindigt. 
 
Ontslagdatum: De dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. 

 
Passende functie: Een functie die naar het oordeel van de werkgever voor wat 

betreft inhoud en voor wat betreft niveau redelijkerwijs door 
de werknemer kan worden vervuld, maar die qua functieni-
veau maximaal 1 niveau lager of onbeperkt hoger ligt dan de 
huidige functie van de werknemer. 

 
UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. 
 
Vakorganisaties: FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. 
 
Werkgever:  Ucosan B.V., hierna te noemen: Villeroy & Boch Wellness. 
 

Werknemer: Iedere man of vrouw die op 18 december 2014 (datum in-
gang sociaal plan) op grond van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd arbeid verricht in dienst van werkgever 
en valt onder de werkingssfeer van dit sociaal plan. 

 
WW: Werkloosheidswet. 
 

 
2. Werkingssfeer 
 
Dit sociaal plan is van toepassing op de werknemer die op de ingangsdatum van dit sociaal plan 
(18 december 2014) in dienst is van werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd en aan wie door de directie van de werkgever schriftelijk bekend is gemaakt dat zijn 

arbeidsplaats komt te vervallen in het kader van de organisatiewijzigingen als bedoeld in de (aan-
vullende) adviesaanvragen aan de ondernemingsraad van Villeroy & Boch Wellness van 10 en 24 
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november 2014.Dit sociaal plan is niet van toepassing op de werknemer met wie om andere rede-
nen dan de hiervoor bedoelde organisatiewijzigingen wordt beëindigd. 

 
Waar in dit plan sprake is van “hij” dient ook “zij” te worden gelezen. 

 
 
3. Werkingsduur 
 
Het sociaal plan geldt van 18 december 2014 tot en met 30 juni 2015. Rechten voortvloeiend uit 
dit sociaal plan, ontstaan tijdens de werkingsduur, blijven ook na 30 juni 2015 van kracht. 

 
 
4. Verplichtingen van partijen 
 
Partijen verbinden zich met alle hun ten dienste staande middelen nakoming van deze overeen-
komst te zullen bevorderen, geen enkele actie te zullen voeren of bevorderen, waaronder mede 
begrepen staking en uitsluiting, die beoogt wijziging te brengen in deze overeenkomst. Partijen 

verbinden zich deze overeenkomst naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid na te zullen 
komen. 

 
 
5. Hardheidsclausule 
 
In gevallen waarin de toepassing van dit sociaal plan op individueel niveau zou leiden tot een evi-

dent onbillijke situatie of in die gevallen waarin dit sociaal plan niet voorziet, kan de werkgever op 
verzoek van de betreffende werknemer van deze bepalingen afwijken in voor de betrokken werk-
nemer gunstige zin. 
 
 
6. Toetsingscommissie 

 
6.1. Toetsingscommissie 
Er wordt een toetsingscommissie ingesteld die erop toeziet dat dit sociaal plan in individuele geval-
len juist wordt toegepast. 

 
6.2. Samenstelling 

De toetsingscommissie bestaat uit drie leden, waarvan één wordt aangewezen door de werkgever, 

één door ondernemingsraad en vakorganisaties en één onafhankelijk lid dat in gezamenlijk overleg 
wordt aangewezen. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter. 
 
6.3. Taak en werkwijze 
De commissie adviseert de werkgever in individuele gevallen met betrekking tot de uitvoering van 
dit sociaal plan. De commissie komt zo spoedig mogelijk bijeen nadat de werknemer dan wel de 
werkgever een verzoek heeft gedaan om een uitspraak. De commissie bepaalt haar eigen werkwij-

ze. 
 
6.4. Geheimhouding 
De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle particuliere en zakelijke ge-
gevens die hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen. 
 

6.5. Kosten 
Eventuele kosten die de commissie maakt in verband met de uitoefening van haar taak komen, 
binnen redelijke grenzen, voor rekening van de werkgever. 
 

 
7. Procedure beëindiging arbeidsovereenkomst 
 

7.1. Procedure bij beëindiging arbeidsovereenkomst 
De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer zal eindigen door middel van een 
vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst zal worden bepaald dat de arbeids-
overeenkomst met wederzijds goedvinden eindigt op initiatief van de werkgever en dat de werk-
nemer ter zake van de beëindiging geen verwijt kan worden gemaakt. 
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Naast de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een beëindigingovereenkomst 
bestaat ook de mogelijkheid dat de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt ontbonden. 

Dit zal in ieder geval aan de orde zijn daar waar dit door betrokkene wordt gewenst of wettelijk is 
vereist. 

 
7.2. Opzegtermijn bij beëindiging arbeidsovereenkomst 
Als opzegtermijn geldt de opzegtermijn op grond van artikel 5 lid 4 cao. Hierbij is de opzegtermijn 
die de werkgever in acht dient te nemen afhankelijk van de lengte van het dienstverband. De op-
zegtermijn is maximaal 6 maanden. 
 

 
8. Interne herplaatsing 
 
8.1. Inspanningsverplichting werkgever 
De werkgever zal zich inspannen om de werknemer voor zover mogelijk een passende functie aan 
te bieden binnen de eigen organisatie. Indien aan de boventallig verklaarde werknemer een pas-
sende functie wordt aangeboden, mag hij het aanbod gedurende vijf werkdagen in beraad nemen. 

 
8.2. Bezwaar/weigering passende functie 

De werknemer treedt na ten hoogste vijf werkdagen in overleg met de werkgever indien hij niet 
akkoord gaat met het aanbod van een passende functie. Indien dit niet leidt tot overeenstemming 
kan de werknemer bezwaar indienen tegen het aanbod van een passende functie bij de toetsings-
commissie zoals genoemd in artikel 6. Na het advies van de toetsingscommissie zal de werkgever 
de werknemer schriftelijk meedelen of het aanbod al dan niet wordt gehandhaafd.  

Wordt het aanbod voor de passende functie door de werkgever gehandhaafd, dan heeft de werk-
nemer vijf werkdagen om het aanbod in beraad te nemen. Indien de werkgever het eerdere aan-
bod voor een passende functie intrekt, herleeft de situatie alsof de betreffende functie niet is aan-
geboden. 
Indien de werknemer een aanbod voor een passende functie weigert, zonder dat daarvoor naar het 
oordeel van de werkgever een redelijke grond aanwezig is, wordt hij uitgesloten van de verdere 

toepassing van de voorziening uit dit sociaal plan. De werkgever zal overgaan tot beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst. 
 
8.3. Gevolgen interne herplaatsing 
De werknemer die intern binnen de groep (Villeroy &Boch) een andere baan vindt, heeftrecht op de 
vergoedingen en regelingen die gelden bij overplaatsingen binnen Villeroy & Boch, en, indien van 

toepassing, de betreffende cao-bepalingen. 

 
 
9. Einde arbeidsovereenkomst 
 
In beginsel zal de werkgever er naar streven dat de arbeidsovereenkomst met de werknemers 
wiens functie komt te vervallen in het kader van de hiervoor bedoelde organisatiewijzigingen uiter-
lijk zal zijn geëindigd voor 1 juli 2015. 

 
 
10. Bemiddelingsprocedure 
 
10.1. Outplacement 
De werkgever stelt de werknemer die boventallig wordt in de gelegenheid een outplacementtraject 

te volgen. Dit outplacementtraject heeft tot doel een professionele bemiddeling van werk naar werk 
te verzorgen door bemiddelingsbureau Impact B.V. te Assen. Tussen werkgever, werknemer en het 
bemiddelingsbureau worden afspraken gemaakt op een zodanig tijdstip dat werknemer in staat is 
deel te nemen aan deze activiteiten. Werknemers zullen niet belemmerd worden om ook tijdens 

werktijd aan activiteiten deel te nemen, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten. 
 
10.2. Start en duur bemiddeling 

De bemiddeling start op het moment van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst of op 
het moment dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst door rechter ingaat en vindt maximaal 
gedurende een periode van 3 maanden plaats. De duur van de bemiddeling kan in individuele situ-
aties en op advies van het bemiddelingsbureau eenmalig worden verlengd met een periode van 
maximaal 3 maanden. 
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10.3. Kosten bemiddeling 

De kosten van de bemiddeling komen voor rekening van werkgever voor zover deze niet gedragen 
kunnen worden door andere instanties. Betaling zal geschieden na ontvangst van een op naam van 

werkgever gestelde factuur van het bemiddelingsbureau. De werknemer is verplicht zijn medewer-
king te verlenen aan eventuele subsidieaanvragen die door of namens werkgever worden inge-
diend. 
 
10.4. Bemiddelingsfaciliteiten 
 

a. Opsporen vacatures 
De werkgever zal samen met het bemiddelingsbureau de werknemer zoveel mogelijk ondersteunen 
bij het opsporen van vacatures en het bemiddelen naar anderwerk. 
 
b. Solicitatieverlof en –kosten 
Zolang de arbeidsovereenkomst met de werkgever nog niet is geëindigd, gelden de volgende regels 
ten aanzien van sollicitatieverlof en –kosten. De werknemers zal, voor zover dat niet mogelijk is 

buiten werktijd, na verkregen toestemming van de werkgever (afdeling HR) extra vrijaf krijgen 
voor sollicitatiebezoeken en deelname aan psychologische en andere onderzoeken binnen Neder-

land. De werkgever vergoedt de reiskosten voor sollicitatiebezoeken binnen Nederland op basis van 
kosten openbaar vervoer 2e klasse, voor zover deze niet door het bedrijf waarbij wordt gesollici-
teerd worden betaald. 
 
c. Referenties 

De werkgever zal na verkregen toestemming van de werknemer desgevraagd referenties verstrek-
ken over het functioneren van de werkgever. 
 
d. Getuigschrift 
De werknemer ontvangt (op verzoek) een getuigschrift van de werkgever. 
 

e. Om- en bijscholing 
Om de kansen van bemiddeling te vergroten, zal de werknemer die boventallig wordt desgevraagd 
worden ondersteund bij om- en bijscholing, die gericht is op het verwerven van een plaats op de 
arbeidsmarkt. In voorkomende gevallen kan een zogenaamd EVC-traject (Erkenning Verworven 
Competenties) daarvan deel uitmaken. Indien aan de om- en bijscholingskosten zijn verbonden, zal 
de werkgever de in redelijkheid te maken kosten tot een maximum van € 3.000,- (inclusief btw) 

vergoeden. De werkgever beoordeelt, na advies van het bemiddelingsbureau, of een hierboven 

bedoeld verzoek tot om- of bijscholing wordt gehonoreerd. 
 
f. Opzetten eigen bedrijf 
De werknemer kan het budget voor om- en bijscholing (zie hiervoor) eventueel gebruiken voor het 
starten van een eigen bedrijf. De werkgever beoordeelt of een verzoek hiertoe wordt gehonoreerd. 
Vergoeding van kosten vindt uitsluitend op declaratiebasis plaats. 
 

 
11. Financiële vergoedingen 
 
11.1. Beëindigingvergoeding 
De boventallige werknemer komt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in aanmerking voor 
een beëindigingvergoeding die is afgeleid van de zogeheten kantonrechtersformule (KRF) zoals die 

is vastgesteld door de landelijke Kring van Kantonrechters en geldig is vanaf 1 januari 2009.De 
Beëindigingvergoeding wordt in de vorm van een eenmalige bruto financiële uitkering bij einde 
dienstverband betaalbaar gesteld. 
 

11.2. Berekening 
Deze beëindigingvergoeding is gelijk aan A x B x C, waarbij: 
A. staat voor de dienstjaren op de beëindigingdatum, waarbij de dienstjaren:  

- tot het 35e levensjaar elk voor 0,5 tellen;  
- van het 35e levensjaar tot 45e levensjaar elk voor 1 tellen;  

- van het 45e levensjaar tot 55e levensjaar elk voor 1,5 tellen; 
- vanaf het 55e levensjaar elk voor 2 tellen.  

B. staat voor beloning, zijnde het bruto maandinkomen zoals bedoeld in artikel 1. 
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C. staat voor de correctiefactor en is gesteld op 1. 
 

11.3. Anticumulatie 
De beëindigingvergoeding zal niet hoger zijn dan de redelijkerwijs te verwachten inkomstenderving 

tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De inkomensderving is daarbij gedefinieerd als de som van de 
bruto maandinkomens vanaf de beëindigingdatum tot de dag waarop de werknemer de AOW-
gerechtigde leeftijd bereikt vermeerderd met het totaal aan werkgeversbijdragen in de pensioen-
opbouw vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd tot aan de AOW-gerechtigde 
leeftijd en verminderd met de som van de maandelijkse WW-uitkeringen waarop de werknemer 
gezien zijn arbeidsverleden recht zou hebben indien hij na beëindiging van de arbeidsovereen-

komst werkloos zou zijn (en blijven). 
 

11.4. Overlijden 
Bij overlijden tussen de datum van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst of de datum 
van ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter en de datum van einde van de 
arbeidsovereenkomst zal de beëindigingvergoeding worden uitgekeerd aan de nagelaten betrekkin-
gen als bedoeld in artikel 7:674 BW. 

 
11.5. Juridisch en/of financieel advies 

De werknemer kan bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vergoeding van maximaal € 
750,- (inclusief btw) declareren ten behoeve van juridisch en/of financieel advies. De factuur dient 
rechtstreeks naar werkgever gezonden te worden. 
 
 

12. Overige (financiële) voorzieningen 
 
12.1. Dienstjubilea 
Dienstjubilea die vallen binnen het kalenderjaar 2015 zullen worden gehonoreerd ook als de ar-
beidsovereenkomst in het kader van het sociaal plan is beëindigd. Bij een dienstjubileum wordt de 
gebruikelijke uitkering gedaan, waarbij rekening zal worden gehouden met hetgeen voor de loon-
heffing eventueel niet als loon behoeft te worden aangemerkt. De uitkering zal geschieden op het 

moment dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. 
 
12.2. Studieleningen 
Voor de inwerkingtreding van het sociaal plan verstrekte studieleningen aan werknemers zullen 
worden kwijtgescholden. 

 

12.3. Pensioensparen 
Werkgever zal bij pensioenuitvoerder PGB nagaan of de boventallige werknemers bij PGB kunnen 
deelnemen aan individueel pensioensparen. 
 
 
13. Algemene voorwaarden 
 

13.1. Overheids- en andere voorzieningen 
De werkgever en de werknemer zijn verplicht een beroep te doen op en hun medewerking te ver-
lenen aan het verkrijgen van sociale verzekeringen en subsidies. 
 
13.2. Verstrekken van inlichtingen 
De werknemer die een beroep doet op de financiële voorzieningen van dit sociaal plan, verplicht 
zich aan de werkgever de noodzakelijke inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te ver-

strekken. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen alsmede oneigenlijk gebruik 
of misbruik van de geboden voorzieningen heeft uitsluiting van deze regeling tot gevolg en zal lei-
den tot terugvordering van het inmiddels betaalbaar gestelde. 

 
13.3. Methode vaststelling bedragen 
De (bruto) bedragen die nodig zijn voor de in dit sociaal plan opgenomen voorzieningen worden 

vastgesteld op basis van de wettelijke uitkeringen en inkomensgegevens zoals deze gelden per 
datum einde dienstverband. Deze bedragen worden na vaststelling niet meer gewijzigd. 
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13.4. Fiscale afwikkeling 
Alle in dit sociaal plan genoemde vergoedingen zijn bruto vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders 

is vermeld. De werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden 
alleen onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en sociale wetgeving zich hiertegen niet verzet. 

 
14. Overige bepalingen 
 
14.1. Vakantiedagen 
De werknemer met wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, zal door de werkgever in de ge-
legenheid worden gesteld zijn tegoed aan vakantiedagen op te nemen. 

 
14.2. Parttimer/gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
De werknemer met een parttime arbeidsovereenkomst zal naar rato van zijn parttime percentage 
in aanmerking komen voor de financiële voorzieningen in dit sociaal, tenzij de vergoeding al ge-
koppeld is aan het parttime percentage. De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer zal naar 
rato van zijn arbeidsgeschiktheidpercentage in aanmerking komen voor de financiële voorzieningen 
in dit sociaal plan. 

 
14.3. Wijzigingen in wetgeving 

Met wijzigingen in sociale verzekerings- en fiscale wetgeving, na de datum van inwerkingtreding 
van deze regeling wordt geen rekening gehouden 
 
14.4. Evaluatie 
De vakorganisaties worden over de voortgang en resultaten van de bemiddelingsactiviteiten op de 

hoogte gehouden. In juli 2015 vindt over de toepassing van het sociaal plan een eindevaluatie 
plaats. 
 
 
15. Ondertekening 
 

Aldus overeengekomen op 18 december 2014 te Roden, 
 
 
 
 
Villeroy & Boch Wellness, FNV Bondgenoten, 

 

 
 
R. Smilda J. Compaijen 
 
 
 
 

 CNV Vakmensen, 
 
 
 
 W. Uringa  
 


