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Preambule 

Schets van PGI: 

rac1rlonrtOIO schoonmaak, automotive, n.:>r<:f'o()n)tl�!P \/<CH'7,nrrrina 

\Atr,nrll\/ar7r,ra,,na operatiekleding en 

bij filtratie, isolatie, verpakking en bescherming. 

Achtergrond van de reorganisatie: 

Hoewel PGI trots mag zijn op de in het recente verleden behaalde resultaten, zal zij zich blijvend moeten 

toeleggen op het behoud van het leiderschap in de branche. De markt waarin PGI zich bevindt is als 

uiterst competitief te omschrijven en de winstgevendheid van PGI wereldwijd staat onder grote druk 

vanwege een algemene overcapaciteit in de markt 

Teneinde op deze markt een goede speler te kunnen blijven, is een focus op de toekomst noodzakelijk. 

Die toekomst vereist een daadkrachtige en slagvaardige organisatie, die in staat is de voortdurende 

bewegingen en veranderingen in de markt het hoofd te kunnen bieden, zeker in deze economisch 

De voorgestelde reorganisatie voor PGI te Cuijk is in lijn met de wereldwijde initiatieven (onder de 

noemer "Growth & Efficiency") om processen en procedures te stroomlijnen en te optimaliseren met 

focus op het bedrijven van een operatie op het hoogste niveau. We moeten voorop blijven lopen in de 

markt en voor blijven lopen op de concurrentie en klaar zijn om de onzekere tijden het hoofd te kunnen 

bieden met een optimale kostenstructuur waardoor we elke mogelijkheid voor additioneel volume met 

een hogere kans op succes kunnen aangrijpen. We kunnen niet, zoals in het recente verleden, 

afwachten op wat komen gaat maar proactief ons gereed maken voor de toekomst. 

Aldus moeten we onze mogelijkheden vergroten om onze groeidoelstellingen kunnen realiseren 
middels het introduceren van deze nieuwe operationele structuur die gericht is op het verhogen 

efficiëntie, prc>tessi,on,:11iteit 



Artikel 1 

a} cao 

Definities 

b} Dienstjaren 

Indien op 

dienstverband voor onbepaalde tijd crr,ritiroiiilt 

boventalligheid, wordt periode mEie�:enorr1en 

conform artikel Sb. 

c} Einddatum 

De datum waarop het dienstverband van de werknemer eindigt 

d) Functieniveau 

Band of schaaL 

e) Gelijk Functieniveau 

Il) 

Cao I en Il overlappen elkaar deels qua functieniveau en salarisschaal. In het kader van voorliggend 

sociaal plan worden functies in ORBA 8 en Broadband 11 in beginsel van vergelijkbaar niveau geacht en 

wordt per functie uitwisselbaarheid beoordeeld door een functiewaarderingsdeskundige van de

AWVN. Genoemde in beginsel onderling vergelijkbare niveaus zijn ook uitgangspunt voor de vaststelling 

van passende functies. 

f} Inkomen/salaris: 

De volgende definities zijn van toepassing: 

(Schaal)salaris 

Het periode inkomen zonder toeslagen/vergoedingen/vakantietoeslag. 

Periode inkomen 

Het bruto (schaal}salaris vermeerderd met een eventuele persoonlijke toeslag als bedoeld in artikel 

lid 6 b3 en met de ploegentoeslag als bedoeld in lid 2b d CAO, 

vakantietoeslag. 

Bruto maandinkomen 

deel 

Bruto jaarinkomen 



h) Nieuwe functie 

i) Uitwisselbare functie

j) Vakorganisaties 

k} Werkgever 
PG! Nonwovens 

1) Werknemer 

Cuijk hierna ook PGI 

Iedere persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst bij PG! 
waarop de cao van toepassing 

Overige begrippen: voor zover begrippen / definities niet in dit hoofdstuk of Sociaal Plan 
gedefinieerd, gelden de definities in de cao. 



Artikel 2 

a) Werkingssfeer 

dringende 
arbeidsongeschiktheid, wegens een opzegging op initiatief van de 1AJ,:,,r1a1PnnPr 
de pensioengerechtigde leeftijd. 

b) Werkingsduur 

Dit Sociaal Plan geldt van 1 oktober 2012 tot en met 31 maart 2013. Rechten voortvloeiend uit dit 
sociaal plan blijven van kracht, ook nadat de werkingsduur van het sociaal plan is verstreken. 

c) Wijziging 

Indien zich tijdens de werkingsduur van dit Sociaal Plan wijzigingen en/of onvoorziene omstandigheden 
voordoen, bijvoorbeeld relevante wijzigingen in wet- en regelgeving, en deze effect hebben op de 
uitvoering van dit Sociaal Plan en in het bijzonder de daaraan verbonden kosten voor PGI zullen partijen 
tijdig in overleg treden over wijziging van dit Sociaal Plan en het treffen van een voor alle partijen 
aanvaardbare oplossing waarbij (nieuwe) wetgeving leidend is, met als doel een voor de werknemer en 
werkgever redelijke en billijke uitkomst. 

d) Informatieverstrekking door werknemer 

De werknemer die een beroep doet op de financiële voorzieningen van dit sociaal plan, verplicht zich 
aan werkgever de ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te verstrekken. Het 
geven van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen alsmede oneigenlijk gebruik of misbruik van de 
geboden voorzieningen, heeft uitsluiting van het sociaal plan tot gevolg en zal leiden tot terugvordering 
van het inmiddels betaalbaar gestelde. De werknemer kan indien zich bovenstaande voordoet, een toets 
laten uitvoeren door de Begeleidingscommissie conform artikel 7.4. 

Fiscale afwikkeling 

f) Hardheidsclausule 



Artikel 3 Procedures & boventalligheid 

a) Inleiding 

(a) 

krimp. 

u1tw1s.selba1°e functie(s}; 

(b) Binnen de nieuwe functies is sprake een functie/functies die uitwisselbaar 

functie van de werknemer maar er zijn niet voldoende arbeidsplaatsen beschikbaar om iedere 

werknemer binnen deze categorie uitwisselbare functies te plaatsen. In dat geval zullen de 

bepalingen van het Ontslagbesluit/Beleidsregels toegepast worden, waaronder het 

afspiegelingsbeginsel, om te bepalen wie binnen deze categorie uitwisselbare functie(s) geplaatst 

wordt. De werknemer die niet geplaatst kan worden, zal door de werkgever als boventallig 

aangemerkt worden (zie artikel 3b); 

(c) Binnen de nieuwe functies bestaan geen functies die uitwisselbaar zijn met de oude functie van de

werknemer terwijl de oude functie van de komen vervallen, dan wel dat daar

sprake is van krimp. De werknemer zal door de werkgever als boventallig aangemerkt worden (zie

artikel 3b). 

Er zullen met alle betrokken werknemers individuele gesprekken worden gevoerd om hun positie toe te 

lichten. 

b) Boventalligheid 

Bij het vaststellen van boventalligheid van de werknemer kunnen de volgende situaties zich voordoen: 

(a) de functie van de werknemer vervalt en werkgever kan de werknemer niet plaatsen in een 

uitwisselbare functie; 

(b) de functie van de werknemer blijft bestaan, maar het aantal formatieplaatsen in die functie (of

categorie uitwisselbare functies) vermindert als gevolg van wijzigingen in de organisatie dan wel 

het inkrimpen van activiteiten en voor een bepaalde categorie uitwisselbare functie(s) zijn meer 

werknemers beschikbaar dan het beschikbare aantal formatieplaatsen in de nieuwe organisatie in 

welk geval via de bepalingen van het Ontslagbesluit/Beleidsregels Ontslagtaak UWV waaronder 



(d) Vervallen boventalligheid 



Artikel 4 Van werk naar werk 

4.1 Interne herplaatsing 

a) Procedureel/bedenktijd 

aan wordt wordt het aanbod schriftelijk 

bevestigd onder bijvoeging van de functieomschrijving. Na ontvangst van het schriftelijk aanbod mag 

1AJ,:,,r1a,,:,n·H>r dit aanbod gedurende maximaal één week in beraad nemen. De werknemer dient binnen 

een week uiterlijk op de einddatum van de periode van beraad schriftelijk - PGI kenbaar te 

maken of hij het aanbod aanvaardt. 

b) Acceptatie/weigering passende functie 

Indien de werknemer een aanbod voor een passende functie accepteert, wordt hij niet langer als 

boventallige aangemerkt en zal een eventueel gestarte ontslagprocedure worden beëindigd danwel 

komen reeds gemaakte afspraken in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te 

vervallen. 

Tenzij de functie door werknemer wegens zwaarwichtige redenen (zulks ter beoordeling door PGI) niet 

kan worden aanvaard, mag een passende functie niet worden geweigerd. 

Indien de werknemer een aanbod voor een passende functie weigert, zonder dat daartoe naar het 

oordeel van PGI zwaarwichtige redenen zijn of de werknemer onvoldoende meewerkt aan het vinden 

van passend werk, wordt hij uitgesloten van de voorzieningen van dit sociaal plan. De werknemer kan de 

Begeleidingscommissie inschakelen om dit te laten toetsen waarbij de advisering conform artikel 7.4 zal 

worden behandeld. Indien de Begeleidingscommissie oordeelt dat er sprake is van een passende 

functie, krijgt Werknemer alsnog 1 kalenderweek na de schriftelijke mededeling hierover de tijd om 

alsnog de passende functie te aanvaarden. Indien de Begeleidingscommissie oordeelt dat er geen sprake 

is van een passende functie, krijgt Werkgever alsnog 1 kalenderweek na de schriftelijke mededeling 

hierover de tijd om een andere passende functie aan te bieden. 

c) Om- en bijscholing 

d) Arbeidsvoorwaarden bij herplaatsing 

van 



4.2 Externe herplaatsing/outplacement 

a) Procedureel/bedenktijd 

worden de 

Ondernemingsraad. van de ondernemingsraad zal hierin meegenomen worden. Wij zullen 

hiertoe twee bureaus uitnodigen om korte presentatie voor (een afvaardiging van) de 

ondernemingsraad en de directie te houden. De bemiddeling start spoedig mogelijk nadat bekend is 

geworden dat intern geen herplaatsingsmogelijkheden voor de werknemer bestaan. Op basis van een 

intakegesprek wordt door het outplacementbureau met de werknemer een actieplan opgesteld waarin 

voor zover nodig afspraken worden vastgelegd ten aanzien van om-, her- of bijscholing. 

b) Om- en bijscholing 

Teneinde de kansen van externe bemiddeling te vergroten zullen werknemers, in overleg met het 

bemiddelingsbureau, worden ondersteund bij om- en bijscholing, die gericht moet zijn op het verwerven 

van een plaats op de arbeidsmarkt. PGI zal per boventallige werknemer bij ontvangst van de op naam 

van gestelde factuur maximaal 1250,00 te vermeerderen met BTW vergoeden. Indien de 

outplacement deskundige oordeelt (en aantoonbaar kan maken) dat werknemer zich maximaal heeft 

ingespannen en dat extra scholing leidt tot een significante vergroting van de kans op het vinden van 

een passende andere baan op de arbeidsmarkt, kan deze vergoeding tot een bedrag van maximaal € 

500,00 te vermeerderen met BTW worden verhoogd na akkoord van werkgever. 



Artikel 5 Bee1r11atJiZln:f? van het dienstverband 

a) Procedure 

Mocht een vaststellingsovereenkomst onverhoopt niet tot stand komen, dan zal PGI zich de 

kantonrechter danwel het UWV Werkbedrijf wenden, teneinde tot een ontbinding dan wel beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst te komen. 

b) Eenmalige vergoeding 

De boventallige werknemer die niet kan worden herplaatst, ontvangt bij het einde van het 

dienstverband een eenmalige vergoeding die bestaat uit een bruto bedrag gebaseerd op het aantal 

gewogen dienstjaren bij PGI, de leeftijd van de werknemer en het laatstverdiende bruto 

maandinkomen. Peildatum voor de berekening daarvan is datum einde dienstverband. De eenmalige 

vergoeding wordt berekend aan de hand van de Kantonrechtersformule met toepassing van 

correctiefactor 1,25. 

De Kantonrechtersformule is een algemene rekenformule ter bepaling van het bedrag van een 

eenmalige vergoeding in verband met ontslag, waarbij het aantal gewogen dienstjaren van de 

werknemer (A) wordt vermenigvuldigd met het laatstverdiende bruto maandinkomen (B) en met een 

correctiefactor (C). 

De dienstjaren van de werknemer worden als volgt gewogen: 

dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5; 

dienstjaren vanaf de leeftijd van 35 jaar tot de leeftijd van 45 jaar tellen voor 1; 

dienstjaren vanaf de leeftijd van 45 jaar tot de leeftijd van 55 jaar tellen voor 

r11P•n,·t1::11·i>n vanaf de leeftijd van voor 



maandelijkse 

van 

pensioenuitkeringen waarop 

de leeftijd recht bestaat. 

De afbouw van de ploegentoeslag zal conform de bepalingen van cao plaatsvinden. Indien de 

werknemer kiest voor een uitbetaling in één keer, krijgt hij bovenop het gekapitaliseerde bedrag van de 

cao-bepaling, een toeslag van 20%. 

Indien een werknemer van wie de ploegentoeslag aan afbouw onderhevig is voortvloeiend uit dit Sociaal 

Plan alsnog als gevolg van een nieuwe reorganisatie wordt ontslagen, dan zal bij dat ontslag alsnog de 

ploegentoeslag worden meegenomen in de eenmalige vergoeding. Deze eenmalige vergoeding zal 

gebaseerd worden op de berekening conform artikel 5b van het Sociaal Plan opgesteld naar aanleiding 

van de organisatiewijzigingen waarvoor op 26 juni 2012 in revisie d.d. 5 juli 2012 een adviesaanvraag 

ingediend. De volgende staffel zal op de uitbetaling van deze eenmalige vergoeding van toepassing zijn: 

100% indien ontslag volgt binnen 12 maanden na de totstandkoming van dit Sociaal Plan (vóór 9 

oktober 2013) 

75% indien ontslag volgt binnen 24 maanden na de totstandkoming van dit Sociaal Plan (na 8 

oktober 2013 en vóór 9 oktober 2014) 

50% indien ontslag volgt binnen 36 maanden na de totstandkoming van dit Sociaal Plan (na 8 

oktober 2014 en vóór 9 oktober 2015} 

0% indien ontslag volgt na 36 maanden na de totstandkoming van dit Sociaal Plan (na 8 oktober 

2015) 

Deze ploegentoeslag wordt geïndexeerd met eventuele toekomstige cao verhogingen. 

c) Snelle Beslissersvergoeding 

Ingeval de werknemer binnen een week na ontvangst van het beëindigîngsvoorstel dat voorstel 

uitdrukkelijk en integraal schriftelijk accepteert, ontvangt werknemer snelle 

beslissersvergoeding van een half bruto schaalsalaris. 

d) Vrijwillige vertrekregeling/plaatsmakersregeling 



e) Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 

Totaal aantal dienstjaren 

Aantal dienstjaren arbeidsongeschikt X Arbeidsgeschiktheidspercentage factor 2b 

Totaal aantal dienstjaren 

NB: arbeidsgeschiktheidspercentage is 100% + het gemiddelde van de arbeidsongeschiktheids

categorie, bv categorie 45-55% 50%. 

Bruto maandinkomen (factor B) wordt berekend factor X (factor 2a + factor 2b). 



Artikel 6 Overige re,�eliineen 

a. Pensioenverzekering 

b. Referenties en getuigschrift 

positief 

c. Vrijstelling van werkzaamheden en/of verlof voor sollicitaties 

Tot de einddatum verricht de werknemer zijn reguliere werkzaamheden. De werknemer binnen 

redelijke grenzen en na toestemming van zijn leidinggevende betaald verlof krijgen voor sollicitaties en

eventuele psychologische en medische onderzoeken. 

d. Kantoorfaciliteiten 

De werknemer kan binnen redelijke grenzen voor sollicitaties gebruik maken van faciliteiten van de 

werkgever, zoals telefoon, kopieer- en tekstverwerkingsapparatuur. 

e. Eindafrekening 

Per de einddatum zal een eindafrekening volgen, waarbij binnen een maand na de einddatum de 

vakantietoeslag, en de eventueel resterende vakantiedagen pro rata aan de werknemer worden 

uitbetaald op het bij de PGI bekende bankrekeningnummer van de werknemer. Werknemer kan echter 

ook aangeven dat betaling op een andere wijze dient plaats te vinden mits fiscaal en/of wettelijk 

toegestaan. 

f. Studiekosten 

Indien de werknemer uit hoofde van een individuele of collectieve afspraak nog studiekosten aan PGI 

zou moeten terugbetalen, dan komt die verplichting per de einddatum te vervallen en zullen de 

studiekosten door PGI worden kwijtgescholden. 

g. Eigendommen 

Werknemers die zaken van PGI in bruikleen hebben gekregen of andere zaken in hun bezit hebben die 

eigendom zijn van PGI, zoals laptops, mobiele telefoons, (lease-)auto's, etc., dienen uiterlijk op de 

werkdag voor de einddatum in goede staat in te leveren. 

h. Concurrentiebeding 



j. Juridisch en Financieel advies 

op 

binnen een maand na de einddatum. 

k. Overlijden tussen aanzegging boventalligheid en ondertekening vaststellingsovereenkomst 

Mocht een medewerker in de periode boventalligheid de Anrlo,rf'ova,nmo 

vaststellingovereenkomst komen te overlijden dan zullen rechten inzake de eer1m,a1112'e \/oro,r,,:,rlir,o 

overgaan op de nabestaande(n). 



Artikel 7 Begeleidingscommissie 

a. Doelstelling 

b. Werkwijze 

De be1�elieidingscc1m111issie brengt schriftelijk uit de Director of Manufacturing 

Adviezen zullen spoedig uiterlijk binnen schriftelijk 

meegedeeld. 

c. Samenstelling 

De begeleidingscommissie bestaat uit twee door PGI aangewezen leden, , alsmede twee leden die door 

de ondernemingsraad worden aangewezen. De commissie kiest zelf uit haar midden een voorzitter. 

d. Advies 

De beslissing van de commissie inzake de uitvoering van het sociaal plan geldt als zwaarwegend advies 

aan PGI waarvan deze alleen op zwaarwegende gronden kan afwijken. In geval van een unaniem advies 

zal dit integraal door PGI worden overgenomen. In alle gevallen zal werkgever zijn beslissing binnen één 

week na ontvangst van het advies van de commissie schriftelijk ter kennisgeving aan de betrokken 

werknemer brengen. 

e. Niet-ontvankelijkverklaring 

De werknemer die zich tot de begeleidingscommissie heeft gewend, wordt in zijn verzoek niet

ontvankelijk verklaard, indien het verzoek voor de aanmelding bij de begeleidingscommissie of tijdens 

de behandeling door de begeleidingscommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt door PGI of door 

werknemer. 

f. Geheimhouding 

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.



Ondertekening 

Vakorganisaties 

Dirk van Gestel 

Belangenbehartiger Collectief 

De Unie 

GijsHompe 

Bestuurder 

FNV Bondgenoten 



Bijlage 1: Stroomschema 

Medewerker 
blijft werkzaam 
in oude functie 

Indien niet 
geplaatst in oude 

functie: 
Genoeg plaatsen 

beschikbaar 
1n nieuwe 

uitwisselbare functie? 

Plaatsing in 
nieuwe uitwissel

bare functie 

Voorbeeld Vervallen: 

.ç .  

positief 2 

Knmp 

Afspiegelings
beginsel 

toepassen 
over categorie 

oude 
uitwisselbare 

functies 

Plaatsing in 
vacante 
functie 

negatief 

Oude functie: 6 arbeidsplaatsen, die alle 6 komen te vervallen. 

2 arbeidsplaatsen omvat. 
-Afspiegelen over de 6werknemers: ontsiagvolgorde bepalen 
- Bepalen welke 4 werknemers zouden moeten vertrekken. 

Oudefun� 

lRIWl\\('lbMI 

hl'ldlW'p,ll�1 

ti,nnrnoud� 

tune P 

lAtw/,,elb.w, 

mt"ln1euwr 

fllnct(el 

ne/ 

// .----Ge--"n -oe-g--, 
, arbeids-

/ 
plaatsen 

beschikbaar 
I 

/ 
in nieuwe 
functie? 

,?---·" 

Aanbod 
passende 

functie 
geaccepteerd' 

Plaatsing in 
passende 
functie 

-- De 2 die als laatste voor ontslag in aanmerking komen worden geplaatst in de nieuwe uitwisselbare functie 

• ••

pg1 

Plaatsing in 
nieuwe 
functie 

positief 

Afspiegelings
beginsel 

toepassen 

Boventalligheid: 
zie bepalingen 

sociaal plan 

Weigering om 
zwaarwichtige 

redenen? 
(evt na toetsing door de 
Begeleidingscommissie) 

l nee 

Uitsluitingvan 
voorzieningen 

sociaal plan 

- De 4 personen die over blijven mogen solliciteren. Indien dat niet leidt tot plaatsing, kan eventueel een passende functie aangeboden worden 

Voorbeeld Krimp: 
Oude functie: 6 arbeidsplaatsen, waarvan er 3 verdwijnen (dus er resteren 3 arbeidsplaatsen binnen de oude functie). 
Daarnaast ontstaat er een nieuwe functie met 2 arbeidsplaatsen. 

- Bepalen welke 3 werknemers zouden moeten vertrekken. De overige 3 blijven werkzaam in de oude functie. 
Van de 3 werknemers die zouden moeten vertrekken, bepalen welke 2 er als laatste voor ontslag in aanmerking komen. 

Deze worden geplaastst in de nieuwe functie (2 arbeidsplaatsen). 
1 persoon blijft over. Deze mag solliciteren. Indien dat niet leidt tot plaatsing, kan eventueel een passende functie aangeboden worden. 

Sociaal Plan DEFINITIEF 




