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1

INLEIDING

1.1

De directie van Howden Netherlands te Hengelo, verder te noemen werkgever, en
de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben op ... ... .... ... 2018
overeenstemming bereikt over het Sociaal Plan, dat is bedoeld ter opvang van de
voor het betrokken personeel nadelige gevolgen van de plaatsvindende
aanpassing van de personeelsorganisatie, zoals verwoord in de adviesaanvraag
aan de ondernemingsraad, gedateerd 16 maart 2018.

1.2.

Toepassing
Het Sociaal Plan is - binnen de werkingssfeer van de Cao's Metalektro - uitsluitend
van toepassing op de werknemers van werkgever die op datum van
inwerkingtreding van dit sociaal plan een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel
7:610 BW hebben voor onbepaalde tijd en waarvoor als direct gevolg van de onder
1.1. genoemde aanpassing van het personeelsbestand de arbeidsplaats bij
werkgever vervalt.

1.3.

Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op:
• Werknemers die voorafgaand aan of tijdens de geldigheidsduur van het
Sociaal Plan op staande voet worden of zijn ontslagen op grond van een
dringende reden zoals bedoeld in artikel 7:678 BW;
• Werknemers tegen wie voorafgaand aan of tijdens de geldigheidsduur van het
Sociaal Plan een beëindigingprocedure ter zake van hun arbeidsovereenkomst
met de werkgever aanhangig is of wordt gemaakt op grond van redenen, die
geen verband houden met de aanpassing van de personeelsorganisatie zoals
bedoeld in artikel 1.1;
• Werknemers wier dienstverband door de werkgever wordt beëindigd na en als
gevolg van een arbeidsongeschiktheidsperiode van twee jaar.
• Werknemers die in 2018 de AOW gerechtigde leeftijd bereiken.
• Tijdelijke dienstverbanden die van rechtswege eindigen. Echter deze
medewerkers worden wel in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van
MEPD, zoals genoemd in art. 5. 4.
• Inleenkrachten waaronder uitzendkrachten en gedetacheerden.

1.4.

Datum inwerkingtreding en looptijd
Dit Sociaal Plan treedt in werking op 16 maart 2018 en heeft een looptijd tot en
met 1 oktober 2019. Rechten en plichten voortvloeiende uit de toepassing van dit
Sociaal Plan die te maken hebben met de uitloop van termijnen en afhandeling
van in gang gezette procedures blijven van kracht voor de werknemer ten aanzien
van wie dit Sociaal Plan tijdens de looptijd van toepassing was, ook nadat de
looptijd is verstreken.
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1.5.

Begeleidingscommissie
Er zal met betrekking tot de uitvoering van dit Sociaal Plan een begeleidingscommissie worden ingesteld. Dit onderwerp is nader geregeld in bijlage 1.

1.6.

Overleg
Partijen verklaren zich bereid over de toepassing van de regeling als mede over
die gevallen, waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zo nodig regelmatig overleg te
plegen.
Tussentijdse wijzigingen kunnen aanhangig gemaakt worden indien zich naar de
mening van één der partijen wezenlijke veranderingen voordoen ten aanzien van
een in dit Sociaal Plan geregeld onderwerp. Hieronder wordt mede verstaan
veranderingen in wet- en regelgeving.
Indien tussen werkgever en de vakverenigingen verschil van mening ontstaat over
toepassing en/of wijziging van het Sociaal Plan, zullen partijen dit geschil in eerste
aanleg door overleg trachten te regelen.

1. 7.

Hardheidsclausule
In gevallen, waarin toepassing van het Sociaal Plan zou leiden tot een individueel
onbillijke situatie, kan de werkgever op advies van de begeleidingscommissie van
het Sociaal Plan afwijken in een voor de werknemer gunstige zin. Werknemers
kunnen bij de afdeling HR aangeven als ze een beroep willen doen op dit artikel.

1.8.

(Semi)overheidsvoorzieningen
Partijen respectievelijk betrokken werknemers zullen in voorkomende gevallen een
beroep doen op van (semi)overheidswege gegeven voorzieningen voor
employability en outplacement. Dit voor zover het onderwerpen betreffen die in dit
Sociaal Plan zijn geregeld. Indien beroep op deze voorzieningen mogelijk is zullen
deze in de plaats komen van c.q. in mindering worden gebracht op de
verplichtingen ter zake van de werkgever waarbij de werknemers niet worden
benadeeld.

1.9.

Verstrekken van inlichtingen
De werknemer, die een beroep doet op de voorzieningen van dit Sociaal Plan,
verplicht zich aan werkgever de noodzakelijke gegevens (waaronder tevens zijn
begrepen de bewijsstukken, nodig om de aanvullingen te kunnen berekenen) naar
waarheid te verstrekken.
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Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie en gegevens als mede
misbruik maken van de geboden regelingen kan uitsluiting van het Sociaal Plan tot
gevolg hebben waarbij de begeleidingscommissie gevraagd zal worden om een
oordeel.
1.1 0

Werknemer
Waar in dit Sociaal Plan de term werknemer wordt gebruikt, wordt ook de
werkneemster bedoeld.

1. 11

Kosten Sociaal Plan
Indien er substantiële wijzigingen in wet- en regelgeving plaatsvinden dan zullen
Vakverenigingen en Werkgever opnieuw in overleg gaan om de gevolgen hiervan
te bespreken.

1.12

Wijzigingen Belastingwetgeving
Voor alle in dit Sociaal Plan opgenomen regelingen geldt, dat, als er een
substantiële wijziging optreedt in de belastingwetgeving en dit invloed heeft op
deze regelingen, werkgever zich hieraan dient te houden. Vakverenigingen en
Werkgever zullen dan opnieuw in overleg gaan om de gevolgen hiervan te
bespreken .
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2

DEFINITIES I BEGRIPSOMSCHRIJVING

Werknemer : De werknemer die een arbeidsovereenkomst met de werkgever
heeft voor onbepaalde tijd in de zin van artikel 7:610 BW.
Werkgever: Howden Netherlands B.V. en haar rechtsvoorgangers.
Sociaal Plan: Het tussen de werkgever en de vakverenigingen op ... 2018
overeengekomen Sociaal Plan.
Vakverenigingen: FNV, De Unie en CNV-vakmensen.
Boventallige Werknemer: De werknemer aan wie schriftelijk is meegedeeld dat
zijn arbeidsplaats zal komen te vervallen.
Aanzegdatum: De datum dat de werknemer mondeling en schriftelijk wordt
medegedeeld dat zijn arbeidsplaats komt te vervallen, het ontslag wordt
aangezegd en de werknemer wordt meegedeeld op welke datum zijn
arbeidsplaats komt te vervallen.
Aangezegde Werknemer: De boventallige werknemer aan wie is meegedeeld op
welke datum zijn arbeidsplaats zal komen te vervallen.
Opzegdatum: De datum dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt opgezegd
door de werkgever.
Opzegtermijn: De door de werkgever en werknemer in acht te nemen termijn die
ingaat op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de
werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt. De voor de werkgever
en werknemer geldende opzegtermijn is vastgelegd in artikel 7:672 BW.
Afwijkende opzegtermijnen moeten zijn vastgelegd in de individuele
arbeidsovereenkomst.
Beëindigingsvergoeding: onder beëindiginasvergoeding wordt verstaan een
uitkering ineens van de werkgever aan de werknemer als tegemoetkoming voor
de achteruitgang in inkomen die naar alle waarschijnlijkheid zal ontstaan als
gevolg van het beëindigen van het dienstverband.
Bruto maandsalaris: Het bruto basissalaris per maand inclusief SAO-toeslag
vermeerderd met 8% vakantietoeslag, zoals dat van toepassing is op de
Peildatum voor de beëindigingsvergoeding.
Oud bruto maandsalaris: Het bruto maandsalaris dat werknemer per maand
verdiende in de (oude) functie voor de herplaatsing in een passende functie.
Nieuw bruto maandsalaris: Het bruto maandsalaris dat werknemer per maand
gaat verdienen na herplaatsing in een passende functie
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Peildatum voor de beëindigingsvergoeding: Als Peildatum voor het vaststellen
van de diensttijd, de beloning en de leeftijd geldt d.d. 1 oktober 2018.
Peildatum voor afspiegeling: Als Peildatum voor de afspiegeling zal worden
gehanteerd 1 oktober 2018.
Beëindigingsdatum: De datum waarop de arbeidsovereenkomst tussen de
werknemer en de werkgever eindigt.
Diensttijd: Het aantal dienstjaren bij werkgever krachtens arbeidsovereenkomst
tussen de werknemer en de werkgever op de Peildatum voor de
beëindigingsvergoeding. Hierbij telt de voorafgaande aansluitende periode als
uitzendkracht mee onder de voorwaarde dat de medewerker een schriftelijk
bewijs van de start van het dienstverband kan overleggen.
Vaststellingsovereenkomst: Een door de werkgever en werknemer gemaakte
overeenkomst die tot doel heeft de arbeidsovereenkomst op initiatief van de
werkgever te beëindigen en waar in opgenomen zijn de voorwaarden waaronder
dit gebeurt. Indien de medewerker een vaststellingsovereenkomst tekent komt
men in aanmerking voor een bruto bedrag van €750,=.
Wijker c.q. Plaatsmaker: Werknemer die geen ontslag is aangezegd en die niet
op de ontslaglijst staat, maar vrijwillig het dienstverband met de onderneming wil
beëindigen en daarmee plaats maakt voor een werknemer uit hetzelfde
uitwisselbare cluster die wel op de ontslaglijst staat.
UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
Begeleidingscommissie: Commissie die is ingesteld om toe te zien op een juiste
toepassing van het Sociaal Plan en tot taak heeft erop toe te zien en eraan mede
te werken dat de belangen van de direct bij de reorganisatie betrokken
werknemers optimaal worden behartigd.
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3

ALGEMENEVOORWAARDEN

3. 1

Boventalligheid en fasering aanzegdatum
Een werknemer wordt boventallig wanneer zijn/haar functie direct of op een later
tijdstip in 2018 vervalt als gevolg van de in artikel 1.1. genoemde aanpassing van
het personeelsbestand. Voor de vaststelling van boventalligheid wordt op een
groep uitwisselbare functies afgespiegeld conform het afspiegelingsbeginsel als
bedoeld in het Ontslagbesluit
De voorlopige boventalligheid is op 18 mei 2018 mondeling kenbaar gemaakt aan
de betreffende medewerkers. In september zal de definitieve ontslagdatum bekend
worden gemaakt. Daarbij zal de uiterlijke uitdiensttredingsdatum aan de betrokken
werknemer worden medegedeeld.
Er kan een wijziging optreden door personele wijzigingen in de organisatie en/of
toepassing afspiegelingsregels, indien dit aan de orde is zal de boventallige
werknemer worden geïnformeerd dat de boventalligheid komt te vervallen en
hiermee ook eventuele rechten uit dit Sociaal Plan komen te vervallen. Dit kan
betekenen dat een andere werknemer alsnog boventallig wordt.
Voor de opzegdatum blijft er de mogelijkheid om werknemers te herplaatsen, zie
hoofdstuk 4.

3.2

Beëindiging dienstverband
Op de aanzegdatum zal de werkgever aan de boventallige werknemer meedelen
dat werkgever streeft naar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst ("de
Aanzegging'), behoudens voor zover werkgever aan de werknemer voor de
opzegdatum een aanbod tot herplaatsing in een passende functie, zoals bedoeld
in hoofdstuk 4 van dit Sociaal Plan deed en dit aanbod is geaccepteerd door de
werknemer.
Indien mogelijk, gaat de voorkeur van werkgever uit naar beëindiging van de
arbeidsovereenkomst door een vastlegging van de beëindigingafspraken in een
vaststellingsovereenkomst waarin - onder meer - is opgenomen dat het initiatief
tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij werkgever is gelegen, dat er geen
sprake is van een dringende reden voor ontslag, dat de beëindiging geen verband
houdt met een opzegverbod en de werknemer geen verwijt treft van de ontstane
situatie.
Bij het vaststellen van de datum waarop de arbeidsovereenkomst krachtens de
vaststellingsovereenkomst eindigt, zal rekening worden gehouden met de
opzegtermijn die werkgever ten aanzien van de werknemer in acht had moeten
nemen, indien werkgever de arbeidsovereenkomst zou hebben opgezegd.
De werknemer zal na de aanzegging worden verzocht de
vaststellingsovereenkomst na uiterlijk 14 kalenderdagen na datum van
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overhandiging van de vaststellingsovereenkomst door de werkgever te
ondertekenen.
Indien de werknemer de vaststellingsovereenkomst niet binnen bovenstaande
termijn heeft ondertekend en aan werkgever geretourneerd, zal werkgever een
UWV procedure opstarten.
Indien de werknemer binnen 14 kalenderdagen na ondertekening van de
vaststellingsovereenkomst de instemming herroept zal een UWV procedure
worden opgestart.
Bij een beëindiging via een UWV procedure zal rekening worden gehouden met de
korting van de opzegtermijn, indien van toepassing (zie hieronder bij korting van
de opzegtermijn). Indien de uitdiensttredingsdatum later is dan de datum die was
opgenomen in de vaststellingsovereenkomst zullen de bruto loonkosten
(bestaande uit het bruto salaris inclusief alle vaste en overeengekomen
looncomponenten) over deze periode in mindering worden gebracht op de bruto
beëindigingsvergoeding van de werknemer als bedoeld in artikel 6.1.
Met betrekking tot ingediende ontslagaanvragen bij het UWV wordt de periode
gelegen tussen het verzoek om toestemming aan UWV werkbedrijf en de
dagtekening van de beslissing van het UWV werkbedrijf afgetrokken van de
opzegtermijn, met dien verstande dat een opzegtermijn van tenminste 1 maand
resteert.

3.3.

Beëindiging dienstverband na aanzegging
Ingeval de werknemer na de aanzegging zelf het dienstverband eerder wil
beëindigen dan de einddatum van de arbeidsovereenkomst zoals opgenomen in
de vaststellingsovereenkomst, zal dit, daar waar de bedrijfsvoering dit toelaat,
worden toegestaan, mits de datum van beëindiging in overleg met de werkgever
wordt vastgesteld waarbij artikel 6.1. van toepassing blijft.

3.4.

Wijkers c.q . plaatsmakersregeling
Een werknemer die niet boventallig is en die bereid is om de arbeidsovereenkomst
met werkgever op te zeggen ten gunste van een werknemer die is aangezegd, en
die hiervoor, vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van de werkgever
heeft gekregen, ontvangt een vergoeding van 2 bruto maandsalarissen.

3.5.

Sollicitatiebezoek en -kosten
Verzuim voor sollicitatiebezoek binnen Nederland en Duitsland binnen een straal
van 150 km van het woonadres van de werknemer voor einde dienstverband, mits
tijdig gemeld bij de werkgever, zal worden doorbetaald. De hieraan verbonden
reiskosten worden naar redelijkheid vergoed afhankelijk van de vorm van vervoer.
Dit is of op basis van de kosten van openbaar vervoer of op basis van de
reiskostenregeling bij werkgever bij gebruikmaking van eigen auto.
Declaratie zal plaatsvinden conform de geldende richtlijnen bij werkgever.
Eventuele vergoedingen van de bezochte werkgever worden hierbij verrekend.
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3.6.

Pensioenverzekering
De deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds eindigt formeel bij het einde van
de dienstbetrekking.

3. 7

Geldleningen I voorschotten
De afhandeling van door werkgever verstrekte geldleningen en voorschotten zal
op een zodanige wijze plaatsvinden, opdat werknemer daardoor niet in
betalingsmoeilijkheden komt te verkeren.

3.8

Vrijstelling van werk
Indien de werkgever dit in een specifieke situatie gewenst acht, kan de voor
ontslag voorgedragen werknemer vrijgesteld worden van werk met behoud van de
voor hem geldende arbeidsvoorwaarden met uitzondering van emolumenten die
direct verband houden met het daadwerkelijk uitoefenen van de functie.
Met een specifieke situatie wordt bedoeld wanneer door omstandigheden de
werkgever voortzetting van werkzaamheden door de werknemer niet meer zinvol
acht.
Onder emolumenten wordt onder andere verstaan :
• Telefoon
• Lap top
• Onkostenvergoeding
• Reiskosten
• Lease-auto
Tijdens de vrijstelling van werk zullen er geen vakantie- en ADV dagen worden
opgebouwd. Het overgebleven saldo zal bij einde dienstverband worden
verrekend.
Indien werknemer gedurende de periode van vrijstelling van werk reeds een
vakantie had gepland, worden wel de hiervoor benodigde vakantie- en/of ADV
dagen afgeschreven. Over de vakantie- en ADV dagen die worden afgeschreven
i.v.m. een geplande vakantie vindt wél opbouw van vakantie- en ADV dagen
plaats.

3. 9

Concurrentiebeding/geheimhoudingsplicht
Een eventueel van kracht zijnde concurrentiebeding zal na de beëindiging van het
dienstverband als vervallen worden beschouwd.
Daarentegen zal de overeengekomen geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle
daarvoor in aanmerking komende feiten en gegevens door de werknemer tijdens
het dienstverband verkregen, onverminderd van toepassing blijven.
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3.10

Getuigschrift
Werkgever verstrekt een getuigschrift aan werknemer. Deze zal waarheidsgetrouw
worden opgesteld.

3.11

Studiekosten
Openstaande studiekosten zullen worden kwijtgescholden bij beëindiging
dienstverband. Reeds verstrekte vergoedingen worden niet teruggevorderd .

3.12

Lease- auto
Indien de werknemer een lease - auto heeft en deze bij het einde van het
dienstverband wordt ingeleverd bij de werkgever of de leasemaatschappij zal een
eventueel boetebeding niet van toepassing zijn.
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4

HERPLAATSING BIJ WERKGEVER

4.1

Herplaatsing
Onder herplaatsing wordt verstaan het herplaatsen van aangezegde werknemers
binnen een andere passende functie. De werknemer die wordt herplaatst is niet
langer boventallig en op hem zijn de voorzieningen opgenomen in hoofdstuk 5 en
6 niet van toepassing.

4.2

Passende functie
Een functie is passend wanneer deze aansluit bij de kennis, opleiding, ervaring en
vaardigheden (competenties) van de werknemer.
Tevens is de functie passend wanneer een werknemer binnen een termijn van 6
maanden na benoeming in de passende functie geschikt te maken is door
scholing.
Van een passende functie zal alleen sprake zijn indien het verschil tussen de
huidige en andere functie niet meer dan één salarisgroep verschil betreft. Alleen
op verzoek van werknemer is een groter verschil bespreekbaar.

4.3

Herplaatsing procedure
Een (op basis van artikel4.2.) herplaatsbare werknemer wordt geïnformeerd over
de locatie en de inhoud van de passende functie. Vervolgens heeft de werknemer
gesprek(ken) over de passende functie om te bepalen of de werknemer herplaatst
kan worden (toetsing functie- eisen en competenties). Wanneer vastgesteld wordt
dat de werknemer kan worden herplaatst zal werknemer een aanbod tot
herplaatsing krijgen.
Wanneer wordt vastgesteld dat werknemer niet kan worden herplaatst, en er geen
andere herplaatsingsmogelijkheden voorhanden zijn, zal werkgever overgaan tot
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Werknemer kan deelnemen aan de
bemiddeling naar externe herplaatsing en de voorzieningen van dit sociaal plan
zijn van toepassing.
Indien er meerdere kandidaten zijn voor een passende functie zullen zij allen
gesprek(ken) krijgen over de passende functie. Indien er sprake is van
gelijkwaardigheid zal de kandidaat met de meeste dienstjaren worden benoemd, in
andere gevallen zal de meest geschikte kandidaat worden benoemd.
Plaatsingsmogelijkheden welke op een later tijdstip ontstaan worden niet eerder
schriftelijk binnen de onderneming door de Directie bekendgemaakt, onder
vermelding van functieprofiel en functie-eisen, dan wanneer is vastgesteld dat er
geen werknemer, waarvan de functie is vervallen, herplaatst zou kunnen worden in
deze functie, mocht dat aan de orde zijn zal bovenstaande procedure worden
doorlopen.
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4.4

Bedenktijd
Nadat werknemer schriftelijk is geïnformeerd over de aan de nieuwe functie
verbonden arbeidsvoorwaarden en eventuele scholing, krijgt werknemer 10
werkdagen bedenktijd om te beslissen of werknemer het aanbod aanvaardt.

4.5

Afwijzen van het aanbod
Indien de werknemer het aanbod tot herplaatsing, onder opgaaf van redenen, niet
aanvaardt, zal werkgever overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Dan kan werknemer, indien afwijzing heeft plaatsgevonden op redelijke gronden
alsnog deelnemen aan de bemiddeling naar externe herplaatsing en zijn de
voorzieningen van dit sociaal plan van toepassing tenzij er nog mogelijkheden
voorhanden zijn om de medewerker te herplaatsen. In hoeverre er sprake is van
(on)redelijke gronden zal de begeleidingscommissie worden gevraagd hierover te
adviseren. De werknemer heeft tevens de mogelijkheid om vooraf met de
begeleidingscommissie te spreken over zijn specifieke situatie.

4.6

Scholing
Indien de werknemer een aanbod tot herplaatsing krijgt maar niet geheel aan de
gestelde functie-eisen en competenties voldoet en scholing noodzakelijk is om
binnen een termijn van 6 maanden hieraan te voldoen, zal werkgever in overleg
met werknemer de noodzakelijke scholing vaststellen waarna werkgever hierover
besluit. Deze scholing zal voor rekening van werkgever plaatsvinden.
De werknemer heeft een inspanningsverplichting om mee te werken aan zijn/haar
ontwikkeling om aan de gestelde functie-eisen en competenties te gaan voldoen.

4.7

Terugkomen op herplaatsing
Indien de werkgeveren/of de werknemer binnen 6 maanden na herplaatsing van
mening is, dat de herplaatsing niet is geslaagd en er geen andere passende
functie voor de werknemer voorhanden is, zal advies aan de
begeleidingscommissie worden gevraagd.
Indien het niet slagen van de herplaatsing niet verwijtbaar is aan de werknemer,
komt de werknemer in aanmerking voor het Sociaal Plan.
Indien het niet slagen van de herplaatsing wel verwijtbaar is aan de werknemer zal
het dienstverband worden beëindigd en wordt de werknemer uitgesloten van de
voorzieningen van dit Sociaal Plan.
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4.8

Arbeidsvoorwaarden
De werknemer, die wordt herplaatst, wordt ingedeeld in de bij de nieuwe functie
behorende salarisgroep.
Indien werknemer wordt ingedeeld in een lagere salarisgroep en het oude bruto
salaris ligt lager dan het maximum van de nieuwe salarisgroep, zal werknemer
worden ingedeeld in het functiejaar dat minimaal gelijk is aan het oude bruto
salaris.
Indien werknemer wordt ingedeeld in een lagere salarisgroep en het oude bruto
salaris ligt hoger dan het maximum van de nieuwe salarisgroep, ontvangt
werknemer het functiesalaris behorende bij de nieuwe functie en een persoonlijke
toeslag, waarvan de som gelijk is aan het oude bruto salaris. De persoonlijke
toeslag zal worden afgebouwd met toekomstige CAO verhogingen.
Bij promotie naar een hogere functiegroep wordt de toename van het functiesalaris
als gevolg van de promotie volledig verrekend met de dan geldende persoonlijke
toeslag van de werknemer. Dit kan betekenen dat daardoor de persoonlijke
toeslag volledig komt te vervallen.
Vanaf de datum van herplaatsing en/of functiewijziging gelden het salaris en
overige arbeidsvoorwaarden, die horen bij de nieuwe functie.

4.9

Uitsluiting
Werkgever kan in het geval dat niet of niet constructief aan herplaatsing en/of aan
voor herplaatsing noodzakelijke scholing wordt meegewerkt de werknemer, na een
schriftelijk gemotiveerd zwaarwegend advies van de Begeleidingscommissie,
uitsluiten van de voorzieningen van dit Sociaal Plan.
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5

EXTERNE BEMIDDELING

De in dit Sociaal Plan opgenomen maatregelen zijn erop gericht via bemiddeling
aangezegde werknemers, die daarvoor kiezen, te ondersteunen bij het zoeken van
een nieuwe arbeidsplaats buiten de onderneming.
5.1

Verantwoordelijkheid bemiddeling
De verantwoordelijkheid voor de bemiddeling berust bij de werkgever en de
werknemer. Het gecontracteerde herplaatsingsbureau is verantwoordelijk voor de
uitvoering.

5.2.

Bemiddelingskasten
De kosten van de bemiddeling komen voor rekening van werkgever, indien en voor
zover deze niet gedragen worden door andere instanties. Betaling geschiedt door
de werkgever aan het outplacement bureau na indiening van een factuur.

5.3

Toepassingssteer
De bemiddeling is van toepassing op de werknemers, die binnen 31 dagen na
aanzegging van het vervallen van de arbeidsplaats aan hebben gegeven hiervan
gebruik te willen maken. Deelname aan de bemiddeling betekent niet dat de
werknemer instemt met het verlies van de arbeidsplaats.

5.4

Bemiddeling
De bemiddeling zal plaatsvinden door MEPD die in de periode vanaf 1 mei 2018
tot 1 oktober 2019 gedurende 3 dagen per week bij werkgever aanwezig zal zijn.
Uitgangspunt is dat de bemiddeling op een zo vroeg mogelijk tijdstip begint, doch
niet eerder dan na datum aanzegging. Indien de werknemer een werkkring elders
heeft aanvaard, doch binnen de voor hem vastgestelde bemiddelingsduur
(opnieuw) buiten zijn schuld wordt ontslagen, kan de bemiddeling weer worden
hervat tot uiterlijk 1 oktober 2019.

5.5.

Kern van de activiteit
De werkgever zal alles doen wat redelijkerwijze kan worden gedaan om de
bemiddeling te doen slagen. Hiertoe zal de werkgever een overeenkomst aangaan
met MEPD, voorheen stichting metalektro personeelsdiensten, die op basis van
ervaring en professionaliteit in staat is de betrokkenen optimale kansen te bieden
in het vinden van een nieuwe werkkring.
Door de werkgever zullen de benodigde faciliteiten waaronder voorlichting, tijd en
ruimte geboden worden om de uitvoering van de bemiddelings-Iloopbaan
activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen. Van de werknemer wordt verwacht
dat hij zich actief zal inzetten om de bemiddeling te doen slagen.
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5.6

lnspanningsverplichting herplaatsing
Werkgever zal vacatures bij andere bedrijven in de regio die zich aanmelden voor
werknemers die op de ontslaglijst staan, aan het MEPD kenbaar maken.

5. 7

Herplaatsing bij Venti Axial te Spanje
Werknemers waarvan de functie komt te vervallen zullen door werkgever
ondersteund worden om een nieuwe functie te aanvaarden bij Venti Axial in
Spanje. In geval van succes zal werkgever hierbij de verhuiskostenregeling
toepassen.
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6

FINANCIËLE VOORZIENINGEN

6.1

Beêindigingsvergoeding
De werkgever zal aan de aangezegde werknemer, die niet, conform hoofdstuk 4,
in een passende functie herplaatst kan worden, bij het einde van het
dienstverband een eenmalige uitkering verstrekken, die gebaseerd is op het
maandsalaris, lengte dienstverband en de leeftijd van werknemer op de Peildatum
voor de beêindigingsvergoeding. Met deze uitkering wordt beoogd werknemer een
tegemoetkoming te verstrekken voor de achteruitgang in inkomen die naar alle
waarschijnlijkheid zal ontstaan door de beêindiging van het dienstverband.
De verstrekte vergoeding is gebaseerd op de transitievergoeding hetgeen is
vastgelegd in artikel 7:673 BW e.v. en vermeerderd met de factor 1,5 en wordt
toegepast als volgt:

6.1.1

•

1/6e bruto maandsalaris voor iedere volledige periode van zes maanden voor
ieder jaar dat het dienstverband tot 10 jaar heeft geduurd;

•

1/4e bruto maandsalaris voor iedere volledige periode van zes maanden voor
ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar.

•

1/2 bruto maandsalaris voor iedere volledige periode van zes maanden na het
bereiken van de 50-jarige leeftijd, op voorwaarde dat werknemer 10 jaar of
langer in dienst is geweest op de Beêindigingsdatum.

Maximum regeling
De beêindigingsvergoeding genoemd in artikel 6.1. zal nooit meer bedragen dan
de inkomstenderving van werknemer tot aan de redelijkerwijs te verwachten
pensioneringsdatum, rekening houdend met de voor de werknemer geldende
werkloosheidsvoorzieningen tyVW), IOW en IOAW. Onder de redelijkerwijs te
verwachten pensioneringsdatum wordt in dit verband verstaan: de AOWgerechtigde leeftijd die sinds 1 januari 2013 voor de werknemer geldt en die van
toepassing is op de datum van ondertekening van dit Sociaal Plan. Wijzigingen in
de AOW na de ondertekeninasdatum van dit Sociaal Plan zijn niet van invloed op
de rechten die werknemers aan dit Sociaal Plan kunnen ontlenen. Eventuele
wijzigingen kunnen dus geen extra financiêle verplichtingen voor werkgever
opleveren.
De Werknemer kan, naast de beêindigingsvergoeding op basis van dit Sociaal
Plan, geen aanvullende aanspraak maken op de wettelijke transitievergoeding als
bedoeld in artikel 7:673 e.v. BW en evenmin op een eventuele contractuele
beêindigingsvergoeding. Het voorgaande zal ook worden vastgelegd in de
individuele vaststellingsovereenkomst.
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6.2.

Beëindigingsvergoeding voor boventallige werknemers die het dienstverband op
eigen verzoek voor de beëindigingsdatum willen beëindigen.
Indien de boventallige werknemer conform artikel 3.1. vóór de in de
aanzeggingsbrief vastgestelde beëindigingsdatum aangeeft het dienstverband op
eigen verzoek eerder (vrijwillig) te willen beëindigen, heeft de werknemer recht op
de de beeindigingsvergoeding conform de tranisitievergoeding met de factor 1.
Werknemer komt hiermee voor geen enkele andere in dit Sociaal Plan genoemde
vergoedingen in aanmerking.

6.3

Betaling van de beëindigingvergoeding
De uitkering zal plaatsvinden tegelijkertijd met de salarisbetalingen in de maand
volgend op de datum van uitdiensttreding . Werkgever is bereid mee te werken aan
uitbetaling van de beëindigingvergoeding op voor de werknemer zo gunstig
mogelijke wijze maar onder de voorwaarden dat de voorgestelde wijze van
uitbetaling wettelijk en fiscaal is toegestaan en deze voor werkgever geen extra
kosten met zich meebrengt. De werknemer zal desgewenst een beschikking van
de belastingdienst overhandigen waaruit blijkt dat de gewenste wijze van
uitbetaling fiscaal is toegestaan.

6.4

Ploegentoeslag bonus
Werknemer die het jaar voorafgaand tot in de aanzeggingsbrief genoemde
beëindigingsdatum langer dan zes maanden in de ploeg heeft gewerkt, komt in
aanmerking voor een eenmalig bonus ter waarde van twaalf maanden
ploegentoeslag .

6.5

Jubileum uitkering
Werknemer die binnen één jaar na de datum waarop de arbeidsovereenkomst is
beëindigd recht heeft op een jubileumuitkering conform de geldende bedrijfs - en
fiscale regels, ontvangt deze uitkering direct na beëindiging van het dienstverband
bij de eindafrekening.

6. 7

Juridisch of financieel advies
Voor de kosten van de juridische bijstand of financieel advies bij het beëindigen
van het dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst, is een bedrag
beschikbaar van maximaal € 500,- incl. BTW voor het juridisch toetsen van de
vaststellingsovereenkomst van de werknemer. Werkgever zal aan werknemer de
advieskosten betalen op afgifte van een factuur ten name van werkgever.
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Bijlage 1

Regels betreffende de Begeleidingscommissie

1. De commissie is ingesteld om toe te zien op een juiste toepassing van het
Sociaal Plan, hetgeen zijn uitdrukking vindt in de paritaire samenstelling.
2. De commissie heeft tot taak erop toe te zien en eraan mede te werken dat de
belangen van de direct bij de reorganisatie betrokken werknemers optimaal
worden behartigd.
3. De begeleidingscommissie adviseert desgevraagd of op eigen initiatief de
directie met betrekking tot het uitvoeren van het Sociaal Plan
- De commissie brengt advies uit aan de directie, waarna door de directie een
beslissing zal worden genomen.
Indien de commissie eensluidend tot een oordeel is gekomen, dan zal de
directie zich als regel bij dit oordeel aansluiten.
Adviezen respectievelijk beslissingen zullen binnen twee weken schriftelijk aan
betrokkenen worden meegedeeld.
4. De commissie bestaat uit twee door de werkgever aangewezen
personeelsleden, twee door de ondernemingsraad aangewezen
personeelsleden, en deze kiezen gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter.
5. De begeleidingscommissie of leden daarvan kunnen zich laten bijstaan door
interne of externe deskundigen. Indien hieraan kosten verbonden zijn, worden
deze door de werkgever vergoed, indien hierover- vooraf- overeenstemming
is bereikt met de werkgever.
6. Naast de twee vaste leden namens de directie en ondernemingsraad zal
steeds een plaatsvervangend lid worden benoemd.
7. De leden van de begeleidingscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van
alle particuliere en zakelijke gegevens die hen bij het uitoefenen van hun taak
ter kennis komen.
8. Indien tussen werkgever en de vakverenigingen verschil van mening ontstaat
over toepassing en/of wijziging van het Sociaal Plan zal de begeleidingscommissie dit geschil in eerste aanleg trachten te regelen. Mocht de commissie
niet in staat zijn het verschil van mening op te heffen, dan zullen werkgever en
de vakverenigingen dit geschil door overleg trachten op te lossen.
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