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Voorwoord  
Reeds vanaf 2011 zijn de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Aalten 

met elkaar in gesprek over op welke wijze de Wet Werken Naar Vermogen en - in een later 

stadium - de Participatiewet het best door de betrokken gemeenten vormgegeven kan 

worden.  

Een proces waar naast de gemeenten ook de organisaties Wedeo, ISWI en de afdeling W&I 

van de gemeente Doetinchem intensief bij betrokken zijn. Uiteindelijk resulteerde dit in een 

“Implementatieplan Gezamenlijke Uitvoering Participatiewet” d.d. juli 2014. In dit plan werd in 

hoofdlijnen aangegeven hoe de gezamenlijke uitvoering van de Participatiewet door de 

gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem - inclusief het Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf 

Wedeo - vorm te geven en te komen tot één uitvoeringsorganisatie.  

 

Tussen juli 2014 en april 2015 is op verschillende niveaus verder gewerkt aan een nadere 

invulling van de voorgenomen fusie van de drie organisaties. Het voorgaande heeft 

uiteindelijk geresulteerd in de transitienota: “ In transitie naar: Eén drie Eénheid” d.d. 15 

september 2015. De nota heeft als hoofddoel de vorming van de nieuwe organisatie vanuit 

organisatieperspectief op uitvoerend niveau vorm en inhoud te geven.  

Beoogde juridische ingangsdatum van de fusie is 1 januari 2016. 

 

Daarom zijn tussen de vakbonden FNV Overheid en CNV Connectief en de latende 

organisaties afspraken gemaakt over een sociaal plan: Sociaal plan 2015 fusieorganisatie 

i.o.”. Partijen vormen een Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) waarin de afspraken over 

het sociaal plan gemaakt worden. Dit sociaal plan is bindend voor de latende organisaties, 

voor de nieuwe organisatie en voor de medewerkers. Het Sociaal plan kent een looptijd van 

5 jaar. Het sociaal plan regelt de gevolgen voor medewerkers van de latende organisaties 

die overgaan naar de nieuwe organisatie. Partijen spreken af dat voor de nieuwe organisatie 

een Georganiseerd Overleg (GO) wordt ingesteld zo spoedig mogelijk na de personele 

invulling van de GR. Het BGO zal ophouden te bestaan zodra een nieuw GO is geïnstalleerd  

 

Doelstelling Sociaal Plan 
Dit sociaal plan heeft als doel de rechtspositionele waarborgen vast te leggen, die nodig zijn 

om de personele gevolgen van de fusie op een sociaal verantwoorde wijze te regelen. 

Dit sociaal plan is van toepassing op: 

* de medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Doetinchem;  

* de medewerkers in dienst van de GR ISWI; 

* het niet-SW-personeel in dienst van de GR Wedeo 

* de medewerkers in dienst van de Stichting Talent voor werk. 

 

Omwille van de leesbaarheid is de mannelijke vorm aangehouden. Daar waar de mannelijke 

vorm wordt gebruikt, kan uiteraard ook de vrouwelijke vorm gelezen worden. 
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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en uitgangspunten 
  

Artikel 1:1  Definities  
In dit sociaal plan wordt verstaan onder: 

a. Bezoldiging (in verband met nieuwe hoofdstuk 3 CAR-UWO vervalt deze term per 1 januari 2016)   

het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de medewerker toegekende 

emolumenten en toelagen, niet zijnde onkostenvergoedingen.  

b. Boventallig verklaarde medewerker: 

de medewerker die als gevolg van de fusie zijn functie heeft verloren en die niet of nog 

niet is geplaatst of herplaatst in de formatie van de nieuwe organisatie. 

c. Commissie bijzonder georganiseerd overleg (BGO)  

de commissie zoals bedoeld in de op 7 oktober 2015 door partijen ondertekende regeling 

bijzonder georganiseerd overleg 

d. CAR-UWO 

Collectieve ArbeidsvoorwaardenRegeling en Uitwerkingsovereenkomst sector 

gemeenten. 

e. DAR: 

Doetinchemse Arbeidsvoorwaardenregeling. 

f. Diensttijd:  

de tijd dat de medewerker deelnemer is geweest aan het pensioenfonds ABP of PWRI en 

in dienst was bij een latende organisatie. Een onderbreking van twee maanden of minder 

telt niet mee als onderbreking. 

g. Functie: 

het geheel van werkzaamheden dat door de medewerker is te verrichten. 

h. Ongewijzigde functie  

een functie die gelijk of nagenoeg gelijk (minimaal 2/3e) is aan de functie die de 

medewerker voor de organisatiewijziging vervulde. 

i. Passende functie: 

een functie binnen of buiten de nieuwe organisatie waarin de medewerker gezien zijn 

persoon, opleiding, ervaring, omstandigheden en objectief vast te stellen vooruitzichten in 

redelijkheid kan worden geplaatst en waarbij geldt dat die functie niet meer dan twee 

salarisschalen lager is gewaardeerd dan de functie die hij/zij laatstelijk heeft vervuld. 

j. Geschiktheid: 

de mate waarin een medewerker voldoet aan de functie-eisen op grond van opleiding, 

ervaring, capaciteiten en competenties.  

k. Geschikte functie: 

een functie binnen of buiten de nieuwe organisatie die niet valt onder het begrip passende 

functie maar die de medewerker bereid is te vervullen en waarvoor hij geschikt is of dat 

kan worden binnen een termijn van één jaar  

l. Herplaatsing:  

het na de fusie plaatsen van een boventallig verklaarde medewerker in een passende of 

geschikte functie binnen of buiten de nieuwe organisatie. 
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m. Medewerker:  
1. de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen in dienst van de gemeente 

Doetinchem;  

2. de medewerker in dienst van de GR ISWI, niet zijnde een WIW-medewerker; 

3.de niet SW-medewerker in dienst van de GR Wedeo; 

4. de medewerker in dienst van de Stichting Talent voor werk. 

n. Nieuwe organisatie: 

de organisatie die ontstaat ten behoeve van de gezamenlijke uitvoering van de WSW en 

de Participatiewet. 

o. Opengestelde functie: 
een functie die niet is vervuld nadat het plaatsingsproces is afgerond en de plaatsingslijst 
definitief is vastgesteld. 

p. Ondernemingsraad: 
de ondernemingsraad van de gemeente Doetinchem. 
de ondernemingsraad van GR ISWI  
de ondernemingsraad van GR Wedeo 

q. Overgangsdatum: 

de datum waarop in de nieuwe organisatie de geplaatste medewerker in dienst treedt of 

blijft conform het aanstellingsbesluit of voorlopig plaatsingsbesluit. 

r. Paritaire commissie 

de regionale commissie Van werk naar werk die op basis van artikel 10d:24 CAR-UWO 

toeziet op de individuele toepassing van de bepalingen in paragraaf 5 van hoofdstuk 10d 

en waaraan zowel de medewerker als het bestuur van de nieuwe organisatie een geschil 

kan voorleggen over de uitvoering van het Van werk tot werk-contract  

s. Personele gevolgen: 

gevolgen voor de functie of de rechtspositie van de betrokken medewerker. 

t. Plaatsing: 

het in het kader van de vorming van de nieuwe organisatie plaatsen van een medewerker 

in een ongewijzigde of uitwisselbare functie binnen de nieuwe organisatie. 

u. Salaris: 

het salaris als bedoeld in artikel 3:1 van het nieuwe hoofdstuk 3 van de CAR-UWO   

v. Salaristoelagen:  

de in paragraaf 3 van het nieuwe hoofdstuk 3 CAR-UWO genoemde toelagen  

w. Salarisaanspraken:  

1. De opeenvolgende salarisperiodieken van de functieschaal waarin de functie van de 

medewerker is ingepast tot en met het daaraan verbonden maximum. 

Indien de medewerker op het moment van plaatsing nog niet in de functieschaal is 

ingepast(aanloopschaal) worden onder deze aanspraken ook verstaan de opeenvolgende 

salarisperiodieken tot het hoogste bedrag van de functieschaal. 

Indien de medewerker op het moment van plaatsing is ingepast in de uitloopschaal of op 

basis van dit sociaal plan aanspraak kan maken op (toekomstige) plaatsing in de 

uitloopschaal, worden onder deze aanspraken ook verstaan de opeenvolgende 

salarisperiodieken tot het hoogste bedrag van die uitloopschaal.  

Indien voor de medewerker een persoonlijke garantieschaal geldt worden onder deze 

aanspraken ook verstaan de opeenvolgende salarisperiodieken tot het hoogste bedrag 

van die garantieschaal. 

2. Het voor de medewerker vastgestelde garantiesalaris. 

x. Sleutelfunctie 

een functie die met instemming van de Ondernemingsraad is aangewezen als zijnde van 
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vitaal belang in de zin van resultaatbepalend voor de nieuwe organisatie en die op basis 

van geschiktheidseisen wordt ingevuld. 

y. Standplaats 

het kantoor van de nieuwe organisatie of het kantoor van een locatie die gebruikt wordt in 

de nieuwe organisatie en door de directeur is aangewezen als de plaats waar de 

medewerker overwegend werkt. 

z. Latende organisatie:  

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem;  

het dagelijks bestuur van Wedeo;  

het bestuur van de Stichting Talent voor werk;  

het dagelijks bestuur van ISWI. 
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Artikel 1:2  Werkingssfeer  
1. Dit sociaal plan is van toepassing op: 

a. de medewerker met een aanstelling in vaste dienst; 

b. de medewerker met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;  

c. de medewerker met een aanstelling in tijdelijke dienst die is ingegaan voor 31 

december 2015 en waarvan de einddatum van de tijdelijke aanstelling ligt na 31 

december 2015. 

d. de medewerker met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die voor 31 

december 2015 is aangegaan en waarvan de einddatum ligt na 31 december 2015;  

 

2. Dit sociaal plan is niet van toepassing op: 

a.  De SW-medewerker; 

b. De medewerker in het kader van de WIW.  

c. De medewerker met een aanstelling op basis van artikel 2:4:1, lid 1 sub c, categorie 

V (vakantiekracht), VI (het verrichten van werkzaamheden in het kader van een door 

de overheid getroffen regeling, die het karakter draagt door een tijdelijke 

tewerkstelling de opneming in het arbeidsproces te bevorderen van personen, die 

behoren tot één of meer bepaalde groepen van werklozen); en VII (werkzoekende in 

tijdelijke dienst) CAR-UWO /DAR. 

Artikel 1:3  Werkgelegenheidsgarantie 
Er vindt geen gedwongen ontslag wegens reorganisatie plaats binnen 5 jaar na de 

inwerkingtreding van dit sociaal plan. Deze werkgelegenheidsgarantie kan ook gerealiseerd 

worden door plaatsing bij de latende organisaties of bij de aan de gemeenschappelijke 

regeling deelnemende gemeenten. In de nieuwe organisatie worden voor 1 januari 2017 

geen medewerkers aangemerkt als boventallig verklaarde medewerker. Een eventueel  

van werk naar werk-traject als bedoeld in paragraaf 5 van hoofdstuk 10d CAR-UWO gaat 

niet eerder starten dan vanaf 1 januari 2017. 

Uiteraard kunnen de instrumenten uit het van werk-naar-werk-traject gedurende de gehele 

looptijd van het sociaal plan worden gebruikt om samen met een medewerker te zoeken naar 

passende functies binnen of buiten de nieuwe organisatie.  

Artikel 1:4  Duurzame inzetbaarheid 
Partijen willen dat medewerkers optimaal en blijvend inzetbaar zijn en blijven, zodat hun 

kansen en mogelijkheden op zowel de interne als de externe arbeidsmarkt zo groot mogelijk 

zijn. Continue ontwikkeling is een voorwaarde voor blijvende inzetbaarheid en nodig omdat 

werksituaties steeds sneller veranderen. Het gaat erom dat medewerkers geschikt  

(competent, opgeleid en arbeidsfit) worden en blijven voor werk.  

De medewerker is regisseur van zijn eigen loopbaan. Inzetbaar zijn en blijven is primair een 

verantwoordelijkheid van de medewerker zelf.  

De directie is verantwoordelijk voor de realisatie van één interne arbeidsmarkt, adequaat 

inzetbaarheidsbeleid, het bieden van faciliteiten en instrumenten en voor het activeren van 

medewerkers. De directie houdt daarbij rekening met de levensfase van de medewerkers en 

met een goede balans tussen werk en privé.  

De directie zal zorgdragen voor aansluiting bij bestaande regionale mobiliteitscentra, 

waaronder Werken in Gelderland.  
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Artikel 1:5  Rechtspositie -medewerker.  
In de nieuwe organisatie is op de medewerker de CAR-UWO sector gemeenten van 

toepassing aangevuld met lokale regelingen zoals beschreven in hoofdstuk 9 van dit sociaal 

plan.  

Artikel 1:6  Pensioenvoorziening -  
De nieuwe organisatie is voor de pensioenvoorziening aangesloten bij het Algemeen 

Burgerlijk Pensioenfonds. 

Artikel 1:7  Overgang van medewerkers 
a. De medewerkers als bedoeld in artikel 1.2 treden of blijven per 1 januari 2016 in dienst 

van de nieuwe organisatie. 

 

b. De medewerker met een aanstelling in vaste dienst wordt of blijft per 1 januari 2016 

aangesteld in vaste dienst. 

 

c. De medewerker met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt per 1 januari 

2016 aangesteld in vaste dienst.  

 

d. De medewerker met een aanstelling in tijdelijke dienst blijft per 1 januari 2016 aangesteld 

in tijdelijk dienst (rechtsopvolging) met de einddatum zoals die voor hem gold op 31 

december 2015. 

 

e. De medewerker met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt per 1 januari 

2016 aangesteld in tijdelijke dienst (rechtsopvolging) met de einddatum zoals die voor 

hem gold op 31 december 2015.  

 

f. Het ontslagbesluit bij de latende organisatie en het benoemingsbesluit bij de nieuwe 

organisatie worden gelijktijdig uitgereikt.  

 

g. De aanstelling bij de nieuwe organisatie wordt in het kader van de Wet Werk en Zekerheid  

beschouwd als een voortzetting van de aanstelling of de arbeidsovereenkomst bij de 

latende organisatie.  

 

h. De medewerker met een tijdelijke aanstelling die eindigt op 31 december 2015 kan per  

1 januari 2016 opnieuw in tijdelijke dienst worden benoemd indien het werk blijft bestaan, 

er formatieruimte beschikbaar is en voor zover de wettelijke mogelijkheden dit toelaten.   
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Hoofdstuk 2: Plaatsingsproces in drie fases 
 

Algemeen 
In de transformatiefase (heel 2016) zullen de functies in de nieuwe organisatie 

werkenderwijs uitkristalliseren. Dit betekent dat de exacte invulling en verdeling van taken 

tussen functies en teams nu nog niet exact kan worden aangegeven. Dat is ook niet 

verstandig om nu te doen, omdat er dan een puur theoretisch functiegebouw ontstaat en de 

ruimte voor ontwikkeling en innovatie wordt ingeperkt. In verband hiermee verdient het 

aanbeveling dat het management en medewerkers in de nieuwe organisatie in 2016 

gezamenlijk het nieuwe functiegebouw vorm en inhoud gaan geven. Uiteraard binnen de 

formatieve kaders zoals opgenomen in de transitienota.  

 

Het plaatsingsproces vindt plaats in drie fasen: 

1. Voor 1 januari 2016 invulling sleutelfuncties;  

2. Overgang medewerkers in overige functies per 1 januari 2016;  

3. Definitieve plaatsing medewerkers uiterlijk per 1 januari 2017. 

 

Fase 1 Invulling sleutelfuncties  

Sleutelfuncties worden ingevuld op basis van geschiktheid, overeenkomstig nader te 

benoemen geschiktheidscriteria of competenties en volgens een nader - in overleg met de 

ondernemingsraad - vast te stellen procedure 

Sleutelfuncties worden voorzien van een indicatieve functiewaardering. Definitieve 

functiewaardering volgt in 2016.  

Bij de fusie betrokken medewerkers die hun belangstelling hebben getoond voor benoeming 

in een sleutelfunctie maar daarin niet worden benoemd, worden per 1 januari 2016 niet 

boventallig verklaard. Het uitgangspunt is dat deze medewerkers geplaatst worden in een 

passende functie. Ook voor hen gaat de termijn voor het van-werk-naar-werk-traject uit 

hoofdstuk 10d CAR-UWO niet eerder starten dan 1 januari 2017. Hierdoor ontstaan geen 

verschillen met de andere andere medewerkers.. 

Indien de functie die hij op 31 december 2015 vervult niet als ongewijzigde functie terugkeert 

in de nieuwe organisatie worden door of namens het bestuur van de nieuwe organisatie met 

hem afspraken gemaakt over het vervullen van passende - projectmatige - werkzaamheden 

in de nieuwe organisatie. Dit in afwachting van het definitieve plaatsingsproces waarin de 

medewerker uiteraard zijn belangstelling kenbaar kan maken voor structurele functies in de 

nieuwe organisatie.  

Indien de functie die hij op 31 december 2015 vervult wel als ongewijzigde functie terugkeert 

in de nieuwe organisatie, wordt de medewerker geplaatst overeenkomstig de onder ad 2 

beschreven procedure. 

 

Fase 2. Overgang medewerkers in overige functies per 1 januari 2016. 

a. Aan de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen in dienst van de gemeente 

Doetinchem (zie artikel 1.2) wordt per 1 januari 2016 eervol ontslag verleend door het 

college van burgemeester en wethouders van Doetinchem. Hij wordt gelijktijdig - met 

inachtneming van artikel 1.7 – door het bestuur van de nieuwe organisatie aangesteld in 

de nieuwe organisatie met de taken, de functie, het functieniveau en de 

betrekkingsomvang zoals die voor hem in de oude organisatie op 1 januari 2016 zouden 

hebben gegolden.  
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In het aanstellingsbesluit (tevens voorlopig plaatsingsbesluit) wordt aangegeven: 

aanstellingsomvang, rechtspositie, afdeling, team, functienaam 31 december 2015, 

functieniveau 31 december 2015, salarisinpassing op 1 januari 2016.  

 

b. Aan de medewerker in dienst van GR ISWI (artikel 1.2) wordt per 1 januari 2016 eervol 

ontslag verleend door het dagelijks bestuur van het ISWI. Hij wordt gelijktijdig - met 

inachtneming van artikel 1.7 – door het dagelijks bestuur van de nieuwe organisatie 

aangesteld in de nieuwe organisatie met de taken, de functie, het functieniveau en de 

betrekkingsomvang zoals die voor hem in de oude organisatie op 1 januari 2016 zouden 

hebben gegolden.  

In het aanstellingsbesluit (tevens voorlopig plaatsingsbesluit) wordt aangegeven: 

aanstellingsomvang, rechtspositie, afdeling, team, functienaam 31 december 2015, 

functieniveau 31 december 2015, salarisinpassing op 1 januari 2016.  

 

c.  De arbeidsovereenkomst van de medewerker in dienst van de Stichting Talent voor werk 

(artikel 1.2) wordt per 1 januari 2016 met wederzijds goedvinden beëindigd door of 

namens het bestuur van de Stichting. De medewerker wordt gelijktijdig - met 

inachtneming van artikel 1.7 – door het dagelijks bestuur van de nieuwe organisatie 

aangesteld in de nieuwe organisatie met de taken, de functie, het functieniveau en de 

betrekkingsomvang zoals die voor hem in de oude organisatie op 1 januari 2016 zouden 

hebben gegolden. 

In het aanstellingsbesluit (tevens voorlopig plaatsingsbesluit) wordt aangegeven: 

aanstellingsomvang, rechtspositie, afdeling, team, functienaam 31 december 2015, 

functieniveau 31 december 2015, salarisinpassing op 1 januari 2016 

 

 

d. De -medewerker in dienst van de GR Wedeo (artikel 1.2) blijft per 1 januari 2016 in dienst 

van de GR (de nieuwe organisatie) en krijgt dus geen nieuw aanstellingsbesluit maar wel 

een voorlopig plaatsingsbesluit waarin wordt aangegeven: aanstellingsomvang, 

rechtspositie, afdeling, team, functienaam 31 december 2015, functieniveau 31 december 

2015, salarisinpassing op 1 januari 2016. 

 

e. De hierboven onder a. t/m d bedoelde besluiten zijn voor bezwaar en beroep vatbare 

besluiten.  

 

f. Indien de medewerker niet kan instemmen met het besluit kan hij binnen zes weken na de 

datum waarop het besluit hem schriftelijk is meegedeeld een bezwaarschrift indienen bij 

het dagelijks bestuur van de nieuwe organisatie. 

 

g. Het dagelijks bestuur van de nieuwe organisatie legt het bezwaarschrift ter advisering 

voor aan de Regionale Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden (RBPA). 
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Fase 3 Definitieve plaatsing medewerkers uiterlijk per 1 januari 2017  

In 2016 (transformatiefase) worden de functies in de nieuwe organisatie vorm gegeven aan 

de hand van de organiek gewenste taakverdeling op basis van de werk- en 

bedrijfsprocessen. Op basis daarvan wordt er in 2016 een (plaatsings)functieboek opgesteld 

in combinatie met generieke beschrijvingen en voorzien van een definitieve waardering. Een 

voorstel over het te gebruiken functiewaarderingssysteem zal in 2016 ter instemming worden 

voorgelegd aan de OR van de nieuwe organisatie. Over de procedureregeling 

functiebeschrijving en -waardering en de conversietabel wordt overleg gepleegd met de 

commissie voor georganiseerd overleg van de nieuwe organisatie. 

 

Uiterlijk op 1 januari 2017 worden de medewerkers definitief geplaatst op een functie uit het 

(plaatsings)functieboek. De daarvoor geldende uitgangspunten en plaatsingsprocedure zijn 

nader uitgewerkt in de hoofdstuk 3 en 4 van dit sociaal plan.  

 

Pas na afronding van de definitieve plaatsing kan er sprake zijn van boventalligverklaring van 

een medewerker, eerder niet. 
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Hoofdstuk 3: Uitgangspunten voor het plaatsingsproces in fase 3 
  

Artikel 3:1 Doel plaatsingsproces 
Het doel van het plaatsingsproces is om de invulling van functies kwalitatief en kwantitatief 

zo goed mogelijk te realiseren. Nadat het plaatsingsproces is voltooid wordt duidelijk welke 

medewerkers de functies na de organisatiewijziging gaan vervullen en welke medewerkers 

per 1 januari 2017 als boventallig worden aangewezen. 

Artikel 3:2 Functieboek 
Vooraf aan het plaatsingsproces wordt een functieboek opgesteld.  
In het functieboek wordt per functie opgenomen: de functienaam, de plaats in de organisatie, 
een omschrijving van de (hoofd)taken, de functie-eisen en het functieniveau. Het functieboek 
is getoetst aan de afgesproken systematiek van beschrijving en waardering. 

Artikel 3:3 Was-wordt lijst  
Door of namens het bestuur van de nieuwe organisatie wordt een concept ‘was-wordt lijst’ 

opgesteld. Met deze lijst wordt aan de hand van het vastgestelde functieboek aangegeven 

welke status de oude functie van de medewerker in de nieuwe organisatie heeft: 

a. ongewijzigd  

b. gewijzigd  

c. vervallen. 

Deze status is voor de medewerker uitgangspunt in het plaatsingsproces. 

Artikel 3:4  Plaatsing in ongewijzigde functie 
Indien de functie van een medewerker is aangemerkt als ongewijzigde functie, wordt de 

betreffende medewerker in beginsel in deze functie geplaatst.  

De medewerker kan evenwel ook zijn belangstelling kenbaar maken voor opengestelde 

functies.. De medewerker verliest daarmee niet het recht op plaatsing in zijn ongewijzigde 

functie.  

Artikel 3:5  Teveel formatie voor een ongewijzigde functie  
Indien er sprake is van te veel formatie voor een ongewijzigde functie, zal plaatsing van 

medewerkers in de functie geschieden op basis van het afspiegelingsbeginsel, zoals 

beschreven in bijlage 1 van dit sociaal plan. 

Indien de medewerker als gevolg van het afspiegelingsbeginsel niet voor plaatsing in 

aanmerking komt, kan hij schriftelijk zijn belangstelling kenbaar maken voor maximaal drie 

andere opengestelde functies. 

Artikel 3:6  Plaatsing in passende of geschikte functie  
Als de functie van de medewerker is gewijzigd of vervallen, wordt de medewerker op basis 

van de beschikbare formatie in een passende functie geplaatst.  

Plaatsing in een passende functie vindt alleen plaats als de medewerker geschikt is voor de 

functie of deze geschiktheid in een periode van één jaar kan worden bereikt. De geschiktheid 

van een medewerker voor een functie wordt met name bepaald aan de hand van opleiding, 

ervaring en functioneren op grond van vastgestelde beoordelingen en/of andere vastgelegde 

verslagen inzake het functioneren. Wanneer nodig, kan gebruik worden gemaakt van een 

assessment. 
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Indien geen passende functies beschikbaar zijn vindt plaatsing plaats in een geschikte 

functie. Voor de plaatsing in een geschikte functie geldt dat beide partijen moeten instemmen 

met de plaatsing. 

Artikel 3:7  Teveel formatie voor plaatsing in een passende functie 
Indien er meerdere geschikte kandidaten zijn voor dezelfde passende functie, gebeurt de 

plaatsing met inachtneming van het  afspiegelingsbeginsel zoals omschreven in  

bijlage 1 van dit sociaal plan. 

Artikel 3:8  Medewerking aan onderzoek naar geschiktheid  
De medewerker is verplicht mee te werken aan testen die naar het oordeel van de directeur 

nodig zijn voor het beoordelen van de geschiktheid van de medewerker voor plaatsing in een 

passende of geschikte functie. De kosten daarvan zijn voor rekening van de nieuwe 

organisatie..  

Artikel 3:9  Openstelling van functies voor externe werving  
Voor alle ongewijzigde, gewijzigde en nieuwe functies in de nieuwe organisatie vindt externe 

werving niet eerder plaats dan nadat het plaatsingsproces geheel is afgerond en er sprake is 

van formatieruimte. 
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Hoofdstuk 4: Plaatsingsprocedure en besluitvorming in fase 3 

 

Artikel 4:1  Statusbrief  
Op basis van de was-wordt lijst als bedoeld in artikel 3.3 ontvangt iedere medewerker een 

statusbrief. In de statusbrief zal tevens worden aangegeven of er voor de ongewijzigde 

functie al dan niet sprake is van te veel formatie. De statusbrief heeft een informerend 

karakter en is geen besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. 

Artikel 4:2  Schriftelijke belangstellingsregistratie 
a. Bij gewijzigde of vervallen functie  

Indien in de statusbrief de functie van de medewerker is aangemerkt als een gewijzigde of 

vervallen functie, moet deze medewerker binnen twee weken na ontvangst van de 

statusbrief schriftelijk, via het belangstellingsregistratieformulier zijn voorkeursvolgorde   

kenbaar maken voor maximaal drie opengestelde functies in de nieuwe organisatie. Ter 

informatie krijgt hij tegelijkertijd met de statusbrief het functieboek uitgereikt.  

 

b. Bij ongewijzigde functie  

Indien de functie van de medewerker is aangemerkt als een ongewijzigde functie kan de 

medewerker binnen twee weken na ontvangst van de statusbrief schriftelijk via het 

belangstellingsregistratieformulier zijn belangstelling kenbaar maken voor maximaal twee 

andere opengestelde functies in de nieuwe organisatie. De medewerker verliest daarmee 

niet het recht op plaatsing in zijn ongewijzigde functie. In het geval de medewerker geen 

belangstellingsregistratieformulier indient, wordt hij geplaatst in de ongewijzigde functie. 

Artikel 4:3  Plaatsingscommissie 
Er wordt een plaatsingscommissie ingesteld die tot taak heeft de nieuwe organisatie te 

adviseren over de te nemen plaatsingsbesluiten.  

De plaatsingscommissie is als volgt samengesteld: 

 het hoofd van de afdeling waarop de plaatsing betrekking heeft of een lid van de directie 

indien de functie van afdelingshoofd (nog) niet is ingevuld;  

 een lid dat is benoemd door de werknemersdelegatie vanuit de commissie voor 

georganiseerd overleg, niet werkzaam bij of voor de nieuwe of de latende organisatie; 

 een onafhankelijk voorzitter, aan te wijzen door de leden onder a en b, niet werkzaam bij 

of voor de nieuwe of de latende organisatie. 

 

Het dagelijks bestuur van de nieuwe organisatie wijst een ambtelijk secretaris aan ter 

ondersteuning van de plaatsingscommissie. De ambtelijk secretaris heeft geen stemrecht. 

De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar en wat wordt besproken is 

vertrouwelijk. De commissie vergadert alleen in aanwezigheid van alle leden. 
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Artikel 4:4  Advies plaatsingscommissie 
Aan de hand van de uitgangspunten van dit sociaal plan stelt de plaatsingscommissie een 

adviesplaatsingslijst op. In deze adviesplaatsingslijst wordt tevens - in voorkomend geval - 

aangegeven welke medewerkers niet direct geplaatst kunnen worden. 

Artikel 4:5  Voornemensbesluit  
Met inachtneming van de adviezen van de plaatsingscommissie stelt de directie namens het 

dagelijks bestuur van de nieuwe organisatie een concept-plaatsingslijst op, op basis waarvan 

het voornemen tot plaatsing genomen wordt. De directie stuurt het voornemen tot plaatsing 

aan de medewerker. Aan het voornemen tot plaatsing kan door de medewerker geen recht 

op een definitieve plaatsing worden ontleend. 

Artikel 4:6  Zienswijze medewerker 
1. De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over het voornemen tot 

plaatsing, binnen twee weken na dagtekening van het voornemen schriftelijk en 

gemotiveerd in te dienen bij de directie.  

2. De directie legt de zienswijze na de dag van binnenkomst binnen de termijn van zeven 

dagen voor advies voor aan de plaatsingscommissie, als bedoeld in artikel 4:3. 

3. De plaatsingscommissie brengt binnen vijf weken na de datum van verzending van het 

verzoek van de directie advies uit aan het dagelijks bestuur van de nieuwe organisatie. 

4. De medewerker kan de plaatsingscommissie verzoeken om mondeling te worden 

gehoord. De plaatsingscommissie bevestigt de ontvangst van de zienswijze aan de 

medewerker en nodigt de medewerker uit voor een gesprek. Van de hoorzitting wordt 

schriftelijk verslag opgemaakt. 

5. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze kan een proefperiode voor plaatsing in de 

functie worden voorgesteld. De duur van deze periode wordt in onderling overleg 

vastgesteld, doch duurt maximaal zes maanden. 

6. Het dagelijks bestuur van de nieuwe organisatie neemt binnen vier weken na de dag van 

binnenkomst van het advies van de plaatsingscommissie een besluit over de zienswijze.  

 

Artikel 4:7 Plaatsingsbesluit  
Nadat een besluit is genomen over de ingediende zienswijzen stelt het dagelijks bestuur van 

de nieuwe organisatie de plaatsingslijst definitief vast en informeert de medewerker 

schriftelijk over de definitieve plaatsing. Hierbij wordt zo nodig aangegeven op welke termijn 

de plaatsing plaatsvindt, onder welke voorwaarden en welk ontwikkelingstraject de 

medewerker nog moet volgen. 

 

Artikel 4:8 Boventalligverklaring 
Medewerkers die na de plaatsingsprocedure in fase 3 niet in een functie binnen de formatie 

van de nieuwe organisatie zijn geplaatst, worden boventallig verklaard. Een medewerker kan 

niet voor 1 januari 2017 boventallig worden verklaard. 
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Artikel 4:9 Bezwaren 
Indien de medewerker niet kan instemmen met het besluit tot plaatsing dan wel het besluit 

tot boventalligverklaring kan hij binnen zes weken na de datum waarop het besluit hem 

schriftelijk is meegedeeld een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van de 

nieuwe organisatie. 

Het dagelijks bestuur legt het bezwaarschrift ter advisering voor aan de Regionale 

Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden. 
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Hoofdstuk 5: Boventalligheid 

Artikel 5:1  Geen passende of geschikte functie 
Medewerkers die na de plaatsingsprocedure in fase 3 niet in een functie binnen de formatie 

van de nieuwe organisatie zijn geplaatst, worden met inachtneming van artikel 4:8 

boventallig verklaard. 

Op boventallig verklaarde medewerkers zijn de artikelen in paragraaf 5 van hoofdstuk 10d 

van de CAR-UWO van toepassing. 

Boventallig verklaarde medewerkers worden tijdelijk binnen of boven de op dat moment 

beschikbare formatie ingezet in de nieuwe organisatie in afwachting van te nemen stappen 

zoals genoemd in Hoofdstuk 7 van dit sociaal plan. 

Artikel 5:2  Maatregelen ter voorkoming/vermindering van boventalligheid 
Medewerkers die geplaatst zijn of zullen gaan worden in de formatie van de nieuwe 

organisatie, kunnen die plaats opgeven zodat deze kan worden ingevuld met een boventallig 

verklaarde medewerker. De medewerker krijgt met het beschikbaar stellen van zijn plaatsing 

de status van boventallig verklaarde medewerker.  

Medewerkers kunnen zowel individueel als in groepsverband een verzoek indienen om hun 

aanstellingsomvang terug te brengen, om zodoende formatie beschikbaar te stellen voor het 

plaatsen van boventallig verklaarde medewerkers.  

De genoemde maatregelen worden gehonoreerd mits een verantwoorde bedrijfsvoering dat 

toelaat. 

Artikel 5:3  Boventalligheid en vacante functies 
1. Boventallig verklaarde medewerkers genieten voorrang bij de vervulling van eventuele 

nieuwe vacatures in de nieuwe organisatie. Plaatsing geschiedt op basis van geschiktheid 

van de medewerker voor de functie.  

2. Boventallig verklaarde medewerkers worden bij een sollicitatie bij de latende organisaties 

alsmede bij de gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten en Montferland, aangemerkt als 

interne kandidaat.  
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Hoofdstuk 6 Rechtspositie in kader van het plaatsingsproces   
  

Artikel 6:1  Salarisgarantie 
De medewerker, die is geplaatst of herplaatst in een functie waarvan de functieschaal lager 

is dan de salarisschaal van de medewerker bij aanvang in de nieuwe organisatie, behoudt 

zijn salaris en salarisaanspraken  Wanneer de medewerker na het plaatsingsproces op basis 

van een vrijwillige sollicitatie wordt benoemd in een andere functie, vervallen zijn aanspraken 

op de salarisgarantie. 

Artikel 6:2  Aanvaarding passende functie en omscholing  
De medewerker is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar en beroep, een passende 

functie die hem is toegewezen, te aanvaarden. 

De medewerker is verplicht zich bij of om te scholen, indien dit naar het oordeel van het 

bestuur van de nieuwe organisatie nodig is voor het vervullen van zijn nieuwe functie.  

Artikel 6:3  Weigeren passende functie  
Indien de medewerker, nadat hem een passende functie is aangeboden het aanbod afwijst, 

kan, tenzij de medewerker zelf een redelijk alternatief aangeeft, ontslag volgen op grond van 

artikel 8:3 van de CAR-UWO en komt de medewerker niet in aanmerking voor het van werk 

naar werk traject. Artikel 10d:18 van de CAR-UWO is van overeenkomstige toepassing 

waardoor de medewerker geen aanspraak kan maken op toekenning van een aanvullende 

uitkering als bedoeld in artikel 10d:26 van de CAR-UWO. 

Artikel 6:4  Plaatsing in een functie met een hogere functieschaal  
De medewerker die wordt geplaatst of herplaatst in een functie binnen de nieuwe organisatie 

waarvoor een hogere functieschaal geldt dan de salarisschaal van de medewerker, zal hij in 

deze hogere functieschaal worden geplaatst als blijkt dat hij aan de functie-eisen voldoet. 

Indien dat niet het geval is zal hij starten in een aanloopschaal. 
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Hoofdstuk 7: Van werk naar werk  

 Artikel 7.1  Doorlopen Van werk naar werk-traject (Vwnw-traject) 
Op boventallig verklaarde medewerkers zijn de artikelen in paragraaf 5 van hoofdstuk 10d 

van de CAR-UWO van toepassing. Vanaf het moment waarop het besluit tot 

boventalligverklaring in werking is getreden, hebben boventallig verklaarde medewerkers 

recht op het doorlopen van het daarin geregelde Vwnw-traject. 

 
Medewerkers met een aanstelling voor bepaalde tijd langer dan 2 jaar die niet tot de 

vastgestelde einddatum in hun eigen functie kunnen blijven, hebben in beginsel recht op het 

doorlopen van het Vwnw-traject voor de resterende duur van hun aanstelling.  

Het Vwnw-traject is gericht op het zo spoedig mogelijk herplaatsen van de medewerker in 

een passende of geschikte functie binnen of buiten de nieuwe organisatie.  

 

Artikel 7.2  Opschorting Vwnw traject  
1. Wanneer een boventallig verklaarde medewerker voor bepaalde tijd kan worden 

geplaatst in een passende of geschikte functie, maar het gebruikmaken van die 

mogelijkheid met zich meebrengt dat er geen of onvoldoende uitvoering kan worden 

gegeven aan de Vwnw-overeenkomst, kan in goed overleg met de medewerker worden 

besloten om het resterende deel van het Vwnw-traject op te schorten.  

2. De nieuwe organisatie verplicht zich voor de resterende periode van het traject de re-

integratie in  arbeid te bevorderen, zolang de re-integratie nog niet volledig is gelukt of 

nog niet heeft geleid tot volledige opheffing van de boventalligheid.  

3. Indien de boventallig verklaarde medewerker in tijdelijke dienst kan treden bij een andere 

werkgever, kan op zijn verzoek een proefplaatsing worden overeengekomen. Gedurende 

deze proefplaatsing behoudt hij zijn aanstelling bij de nieuwe organisatie. De 

proefplaatsing schort de duur van het traject op met de duur van de proefplaatsing, doch 

maximaal met zes maanden. 

4. Het contract van het Vwnw-traject kan worden verlengd. Dat kan alleen op basis van het 

advies van de loopbaanadviseur zoals bedoeld in artikel 10d:20 CAR-UWO dan wel 

indien een zeer reële kans op een andere functie bestaat. De termijn van verlenging 

bedraagt maximaal zes maanden. Er kan maar één keer worden verlengd. Het traject 

wordt definitief beëindigd op de datum waarop het verlengde contract afloopt.. Na afloop 

daarvan volgt het ontslagbesluit op grond van artikel 8:3 CAR-UWO. 

 

Artikel 7.3  Maatwerk 
Voorzieningen en faciliteiten worden in de vorm van een individuele maatwerkregeling aan 

de medewerker toegekend en vastgelegd in het vwnw contract. 

Artikel 7.4  Toekenning faciliteiten in de voorfase 
Om vrijwillige mobiliteit te stimuleren, kunnen de in dit hoofdstuk genoemde voorzieningen 

en faciliteiten ook al in de periode voorafgaande aan de plaatsing aan medewerkers 

beschikbaar worden gesteld, zonder dat zij op dat moment boventallig zijn verklaard. 
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Artikel 7.5  Beëindiging Vwnw-traject  
Bepalingen over einde, tussentijdse beëindiging en de reguliere beëindiging van het Vwnw-

traject zijn opgenomen in de van toepassing zijnde paragraaf 5 van hoofdstuk 10d van de 

CAR-UWO.  

Artikel 7.6  Toezicht op uitvoering van het Vwnw-traject 
De op grond van artikel 10d:24 CAR-UWO ingestelde paritaire commissie (de regionale van 

werk naar werk commissie) die is belast met het toezicht op de uitvoering van de Vwnw-

trajecten, is tevens belast met het toezicht op de uitvoering van hoofdstuk 7 van dit sociaal 

plan. De nieuwe organisatie zal zich aansluiten bij die  regionale commissie. 

Zowel de nieuwe organisatie als de medewerker kan een geschil over de uitvoering van het 

Vwnw-traject aan deze commissie voorleggen. 

In aanvulling op de voorgaande leden, kan ook een geschil over de weigeringsgronden van 

een aangeboden passende functie aan deze commissie worden voorgelegd.  
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Hoofdstuk 8: Flankerende voorzieningen  
 

Artikel 8:1 Scholing 
1. De boventallig verklaarde medewerker die slechts na om-, her- of bijscholing in een voor 

hem passende of geschikte functie kan worden herplaatst, kan hiertoe worden verplicht. 

De leertermijn bedraagt maximaal één jaar.  

2. De kosten voor de daarmee direct verband houdende reis- en verblijfkosten komen voor 

rekening van de nieuwe organisatie. 

3. De voor de in lid 1 bedoelde scholing benodigde tijd wordt beschouwd als werktijd van de 

medewerker. 

Artikel 8:2 Verhuiskosten 
1. Bij ontslag op eigen verzoek zal een tegemoetkoming in de verhuiskosten worden 

verleend, indien de boventallig verklaarde medewerker om een nieuwe baan te verwerven 

moet verhuizen en de nieuwe werkgever geen of een beperkte verhuiskostenvergoeding 

geeft. De vergoeding bedraagt  € 2.270,-.  

2. Als de boventallig verklaarde medewerker bij zijn nieuwe werkgever eveneens een 

tegemoetkoming in de verhuiskosten krijgt, wordt deze vergoeding op de in het eerste lid 

genoemde tegemoetkoming in mindering gebracht.  

3. Om voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking te komen dient de boventallig 

verklaarde medewerker  

a) te verhuizen binnen zes maanden na de datum van ontslag op eigen verzoek; 

b) arbeid te aanvaarden voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met een duur van 

minimaal één jaar, blijkend uit de overlegging van het aanstellingsbesluit of het 

arbeidscontract; 

c) zich binnen een afstand van 25 kilometer van de standplaats van de nieuwe arbeid te 

vestigen, terwijl de afstand tussen deze standplaats en de oude woning ten minste 50 

kilometer moet bedragen; 

d) schriftelijk te melden of hij een vergoeding uit anderen hoofde ontvangt en te 

verklaren dat hij geen bezwaar heeft als de nieuwe organisatie bij de nieuwe 

werkgever deze melding verifieert en vaststelt dat de medewerker is verhuisd. 

4. Het recht op de tegemoetkoming in de verhuiskosten ontstaat eerst als vaststaat dat de 

boventallig verklaarde medewerker daadwerkelijk is verhuisd en facturen kunnen worden 

overgelegd. 

Artikel 8:3 Reiskosten woon-werkverkeer 
Bij ontslag op eigen verzoek ontvangt de boventallig verklaarde medewerker een volledige 

tegemoetkoming in de noodzakelijk te maken reiskosten op basis van het tarief openbaar 

vervoer tweede klasse voor een periode van een jaar, als de nieuwe werkgever geen 

vergoeding voor woon-werkverkeer verstrekt. 

Artikel 8:4 Ontslaguitkering 
De boventallig verklaarde medewerker met een dienstverband van minimaal tien jaar (totaal 

bij nieuwe organisatie en bij latende organisatie en diens rechtsvoorganger), van wie is 

komen vast te staan dat hem in overeenstemming met dit  sociaal plan ontslag zal worden 

verleend, kan, als hij zich vestigt als zelfstandig ondernemer per de datum dat hem ontslag 

zou worden verleend zelf ontslag nemen en afzien van zijn aanspraak op de WW en de 

uitkeringen als bedoeld in hoofdstuk 10d CAR-UWO. In plaats daarvan kan hij aanspraak 
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maken op een uitkering ineens, overeenkomend met maximaal 24 maanden van het 

laatstverdiende bruto salaris. 

Artikel 8:5 Niet geslaagde herplaatsing 
Indien uiterlijk binnen zes maanden na een interne herplaatsing uit functioneringsgesprekken 

en/of de personeelsbeoordeling blijkt, dat de eerder boventallig verklaarde medewerker de 

opgedragen functie niet op voldoende wijze vervult, anders dan wegens ziekten of gebreken, 

wordt de herplaatsing ongedaan gemaakt. Betrokken medewerker wordt dan opnieuw 

boventallig verklaard. De periode van de niet geslaagde herplaatsing wordt eenmalig 

toegevoegd aan de resterende termijn van het Vwnw-traject. 

Artikel 8:6 Functie buiten de nieuwe organisatie 
1. Indien de medewerker, die in de plaatsingsprocedure, als bedoeld in dit sociaal plan, naar 

verwachting niet in een passende of geschikte functie kan worden geplaatst en dus 

boventallig zal worden verklaard, vóór de aanvang van het Vwnw-traject’ een functie bij 

een andere werkgever accepteert, wordt ontheven van eventuele 

terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de studiefaciliteitenregeling en de 

regelingen in het kader van ouderschapsverlof.  

2. Indien de medewerker als bedoeld in het eerste lid een functie van ten minste een gelijke 

betrekkingsomvang accepteert buiten de nieuwe organisatie en hij ontvangt hiervoor een 

lager brutosalaris, zal de nieuwe organisatie het brutosalaris gedurende twee jaar 

aanvullen tot aan het niveau van het brutosalaris dat de medewerker genoot direct 

voorafgaand aan het ontslag. De medewerker die een functie accepteert met een kleinere 

betrekkingsomvang en met een lager brutosalaris ontvangt gedurende twee jaar een 

aanvulling van zijn brutosalaris naar rato. 

3. Artikel 3:19 hoofdstuk 3  CAR-UWO betreffende de jubileumgratificaties is onverkort van 

toepassing, zie artikel 9:10 

 

Artikel 8:7 Detachering 
De boventallig verklaarde medewerker kan voor een periode van maximaal drie jaar worden 

gedetacheerd bij een andere werkgever. Gedurende de detacheringsperiode behoudt de 

werknemer de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie zoals die voor hem in de nieuwe 

organisatie gelden. Detachering kan alleen plaatsvinden met instemming van de 

medewerker.  
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Hoofdstuk 9: Arbeidsvoorwaarden en garanties in de nieuwe 

organisatie 
 

Artikel 9:1  Algemeen  
1. In de nieuwe organisatie is op de medewerker de CAR-UWO sector gemeenten van 

toepassing aangevuld met lokale regelingen.  

Voor de medewerker in dienst van de Stichting Talent voor werk betekent dit dat hij per  

1 januari 2016 de ambtenarenstatus en een ambtelijke aanstelling krijgt.  

2. In de loop van 2016 doet de nieuwe organisatie voorstellen aan de commissie voor het 

georganiseerd overleg of de ondernemingsraad over de inhoud van de lokale 

arbeidsvoorwaardenregelingen. Hiertoe horen in ieder geval de volgende onderwerpen: 

a. beloningsbeleid 

b. verlofregeling 

c. werktijdenregeling 

d. vergoeding woon-werkverkeer 

e. vergoeding dienstreizen 

f. duurzame inzetbaarheid  

3. Zo spoedig mogelijk na vaststelling van dit sociaal plan doch in ieder geval voor 1 januari 

2016 wordt in overeenstemming met het OR-platform de prioriteitsvolgorde van de in lid 2 

bedoelde onderwerpen vastgelegd.  

4. Tot de datum waarop in de nieuwe organisatie de lokale regelingen als bedoeld in lid 2 

van kracht worden, gelden de in dit sociaal plan opgenomen regelingen.  

5. Indien een lokale arbeidsvoorwaarde niet in dit sociaal plan is opgenomen behoudt de 

medewerker, tot de datum van inwerkingtreding van de nieuwe arbeidsvoorwaarde in de 

nieuwe organisatie, de aanspraken zoals die voor hem op 31 december 2015 golden. 

Voor de medewerker van de Stichting Talent voor werk zijn in dat geval de lokale 

regelingen van de ambtelijke medewerkers van de GR Wedeo van toepassing. 

6. Indien een lokale arbeidsvoorwaarde niet in dit sociaal plan is opgenomen worden met 

een nieuwe medewerker die op of na 1 januari 2016 in dienst treedt van de nieuwe 

organisatie over dat onderwerp slechts voorlopige afspraken gemaakt. Deze voorlopige 

afspraken gelden tot de datum van inwerkingtreding van de definitieve lokale 

arbeidsvoorwaarden in de nieuwe organisatie. Aan deze voorlopige afspraken kunnen 

geen overgangsrechten worden ontleend. 

 

Artikel 9:2  Beloningsbeleid 
De nieuwe organisatie bindt zich aan de CAR-UWO en daarmee aan de door het LOGA 

vastgestelde wijziging van hoofdstuk 3. Conform het nieuwe hoofdstuk 3 CAR-UWO zijn 

alleen aanloop- en functieschalen van toepassing. De uitloopschalen komen als zodanig te 

vervallen. 

Op grond van artikel 3:8 van het nieuwe hoofdstuk 3 CAR-UWO kan onder voorwaarden een 

functioneringstoelage worden toegekend. Eventuele aanspraken van de medewerker op 

reeds toegekende toelagen zijn vastgelegd in artikel 9:4 en 9:5 van dit sociaal plan. 

 

In de loop van 2016 zal de directeur van de nieuwe organisatie voorstellen doen aan de 

medezeggenschapsorganen van de nieuwe organisatie over het beloningsbeleid in de 
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nieuwe organisatie in relatie met de inrichting van de HRM gesprekscyclus en de koppeling 

met het nieuwe hoofdstuk 3 CAR-UWO. 

 

De kaders van het beloningsbeleid in de nieuwe organisatie zijn opgenomen in bijlage 2 van 

dit sociaal plan.  

 

Artikel 9:3  Garantie uitloopschaal 
1. Indien de medewerker op 1 januari 2016 in de latende organisatie zou zijn ingepast in de 

uitloopschaal blijft deze inpassing van kracht en behoudt de medewerker zijn aanspraak 

op de opeenvolgende salarisperiodieken tot het hoogste bedrag van die uitloopschaal. 

2. Wanneer de medewerker wordt benoemd in een functie waaraan een hogere 

functieschaal is verbonden en hij ook daadwerkelijk in deze hogere functieschaal wordt 

ingeschaald, vervallen zijn garantieaanspraken op de uitloopschaal. 

 

Artikel 9:4  Garantie toelage algemeen 
Op grond van de wijziging van hoofdstuk 3 CAR-UWO zullen alle toelagen voor 1 januari 

2016 door de latende organisatie worden getoetst aan het nieuwe hoofdstuk 3 CAR-UWO. 

Daarbij moet worden vastgesteld of de grond waarop de toelage is toegekend past binnen de 

kaders van het nieuwe hoofdstuk 3 of dat deze valt onder het overgangsrecht van hoofdstuk 

3 CAR-UWO. De uitkomst wordt voor 1 januari 2016 door de latende organisatie, individueel 

en schriftelijk vastgelegd - al dan niet in een TOR (Toelage OvergangsRecht) - en gaat mee 

over naar de nieuwe organisatie  

Artikel 9:5  Garantie persoonlijke toelage en overige toelagen 
1. Indien de medewerker op 1 januari 2016 in de latende organisatie een persoonlijke 

toelage zou ontvangen dan behoudt de medewerker deze toelage in de nieuwe 

organisatie als garantietoelage Deze vormt dan een structureel onderdeel van zijn 

beloning. 

2. Indien de medewerker op 31 december 2015 een tijdelijke toelage ontvangt met een 

schriftelijk vastgestelde einddatum, dan behoudt de medewerker deze tijdelijke toelage tot 

de einddatum of zolang de situatie op basis waarvan de tijdelijke toelage is toegekend 

voortduurt. 

3. Wanneer de medewerker wordt benoemd in een functie waaraan een hogere 

functieschaal is verbonden en hij ook daadwerkelijk in deze hogere functieschaal wordt 

ingeschaald, vervallen zijn garantieaanspraken zoals bedoeld in lid 1. 

Artikel 9:6  Verlofregeling 
Tot de datum van inwerkingtreding van de afspraken over de verlofregeling in de nieuwe 

organisatie (zie artikel 9:1) gelden de volgende afspraken: 

1. Omvang van het vakantieverlof: 

a. Basisverlof: 158,4 uur 

b. Voor het extra verlof geldt de regeling van de latende organisatie 

c. Voor het buitengewoon verlof geldt de regeling van de latende organisatie 

Voor deeltijders wordt het aantal uren berekend naar rato van de aanstellingsomvang. 

Voor nieuwe medewerkers die in dienst treden op of na 1 januari 2016 geldt vooralsnog 

uitsluitend het basisverlof. 
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2. Met betrekking tot de toepassing en uitvoering van de verlofregeling blijven de afspraken 

van de latende organisatie van toepassing tot het moment waarop er in de nieuwe 

organisatie daarover nadere afspraken zijn gemaakt. 

3. Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag worden aangemerkt als een plaatselijk erkende feest- 

of gedenkdag waarop de organisatie is gesloten.  

De directie van de nieuwe organisatie kan functies aanwijzen waarvoor, in verband met 

de bedrijfsactiviteiten, deze feest- of gedenkdag een werkdag is. De medewerkers die het 

betreft krijgen die dag in tijd gecompenseerd. 

Artikel 9:7 Overdracht verlofsaldo 

1. Het verlofsaldo van de medewerker op 31 december 2015 gaat mee over naar de nieuwe 

organisatie tot het maximum dat is vastgelegd in de voor de medewerker op 31 

december 2015 geldende lokale regeling, tenzij de latende organisatie schriftelijk met de 

medewerker is overeengekomen dat er meer uren mogen worden overgeschreven.  

2. Indien het verlofsaldo op 1 december 2015 hoger is dan het saldo dat op basis van lid 1 

kan worden meegenomen naar de nieuwe organisatie, wordt het meerdere in december 

2015 door de latende organisatie aan de medewerker uitbetaald door middel van een 

bruto-bedrag ineens. 

Artikel 9:8 Ambtsjubileumgratificatie   
In het nieuwe hoofdstuk 3 CAR-UWO (artikel 3:19) is de hoogte van de ambtsjubileum 

gratificatie opgenomen. Er geldt overgangsrecht voor medewerkers van de latende 

organisatie die op 31 december 2015 een lokale regeling hebben met bepalingen over de 

ambtsjubileumgratificatie die positief afwijken van het nieuwe artikel 3:19.  

Medewerkers die binnen vijf jaar na verval van de lokale regeling (dus uiterlijk 31 december 

2020) recht zouden hebben op een ambtsjubileumgratificatie als de lokale regeling niet was 

vervallen, krijgen de ambtsjubileumgratificatie op basis van de lokale regeling die op  

31 december 2015 verviel. De latende organisatie legt het recht vast. Dat recht gaat mee 

over naar de nieuwe organisatie.  

Artikel 9:9  Opgebouwde diensttijd  
Voor het berekenen van het dienstjubileum geldt de bij de latende organisatie (en diens 

rechtsvoorganger[s]) opgebouwde diensttijd als diensttijd doorgebracht in de nieuwe 

organisatie. 

Artikel 9:10 Hypotheekregeling 
1. De medewerker van de gemeente Doetinchem die op 31 december 2015 gebruikmaakt 

van de gemeentelijke Woningfinancieringsregeling gemeente Doetinchem kan hier onder 

ongewijzigde voorwaarden gebruik van blijven maken als ware zijn dienstverband bij de 

gemeente niet beëindigd.  

Met de medewerker worden nadere afspraken gemaakt over de wijze van betaling van de 

rente en - voor zover van toepassing - de aflossing.  

2. De medewerker van Wedeo die op 31 december 2015 gebruikmaakt van de 

Woningfinancieringsregeling ambtelijk personeel Wedeo kan hier gebruik van blijven 

maken.  

3. De hypothecaire geldleningen van het ISWI worden ondergebracht bij de gemeenten 

Aalten en Oude IJsselstreek. De medewerkers kunnen van de regeling gebruik blijven 
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maken.Met de medewerker worden nadere afspraken gemaakt over de wijze van betaling 

van de rente en - voor zover van toepassing - de aflossing. 

4. Indien de onder 1 t/m 3 bedoelde medewerker vrijwillig uit dienst treedt bij de nieuwe 

organisatie eindigt de deelname aan de betreffende Woningfinancieringsregeling, tenzij er 

sprake is van uitdiensttreding in verband met pensionering. Bij uitdiensttreding om andere 

redenen gelden de bepalingen van de betreffende woningfinancieringsregeling. 

Artikel 9:11 Lopende afspraken  
De nieuwe organisatie neemt de door de latende organisatie met de medewerker voor 

1 januari 2016 schriftelijk gemaakte afspraken over ten aanzien van: 

a. zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof of ander (on)betaald verlof; 

b. het tijdstip van vrijwillige arbeidsduurvermindering en uitdiensttreding; 

c. opleidingsfaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling; 

d. aan- en verkoop van verlofuren;  

d. eventuele andere schriftelijk gemaakte afspraken die naar voren komen bij de overdracht 

als bedoeld in artikel 9.14. 

 

Artikel 9:12 Personeelsdossiers  
De nieuwe organisatie moet in staat zijn de rechten en plichten die uit de 

aanstelling/arbeidsovereenkomst met de werkgever voortkomen en door de nieuwe 

organisatie worden overgenomen, op te volgen. In verband hiermee draagt de latende 

organisatie met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften de (digitale) 

personeelsdossiers van de medewerker over aan de nieuwe organisatie. De medewerker 

heeft het recht om voorafgaand aan de overdracht zijn personeelsdossier in te zien en 

bezwaar te maken tegen de overdracht van specifiek door hem aan te duiden documenten.  

Artikel 9:13 Werkwijze overdracht  
De werkgever stelt voor de medewerker een Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Overzicht 

(PAO) op met de relevante rechtspositionele gegevens op peildatum 31 december 2015, met 

vermelding van de eventuele periodieke verhoging per 1 januari 2016.  

De medewerker heeft na ontvangst van het PAO zeven dagen de gelegenheid om de 

rechtspositionele gegevens te laten aanpassen als deze niet correct zijn.  

De medewerker tekent de correcte PAO voor akkoord en zendt deze retour aan het 

aangegeven adres. De medewerker krijgt een afschrift van de vastgelegde gegevens. 

Artikel 9:14 Bezwaren tegen uitvoering sociaal plan  
1. De medewerker die van oordeel is dat het sociaal plan niet juist wordt uitgevoerd door de 

latende organisatie kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur of 

het college van de latende organisatie.  

2. De medewerker die van oordeel is dat het sociaal plan niet juist wordt uitgevoerd door de 

nieuwe organisatie kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur 

van de nieuwe organisatie.  

3. Het bezwaarschrift als bedoeld in lid 1 en lid 2 wordt voor advies voorgelegd aan de 

Regionale Bezwarencommissie voor Personele aangelegenheden (RBPA).  
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Hoofdstuk 10: Slotbepalingen 

Artikel 10:1 Hardheidsclausule 
In het geval dat de toepassing van het sociaal plan leidt tot een onbillijke situatie voor een 

medewerker, kan zowel de latende organisatie als de nieuwe organisatie afwijken van het 

sociaal plan in een voor de medewerker gunstige zin.  

Artikel 10:2 Looptijd 
Dit sociaal plan treedt in werking op 1 januari 2016 en heeft een looptijd van 5 jaar. 

 

29 oktober 2015.  

 

 

Ondertekening  

 

Namens de werkgevers    Namens de werknemers,  

(nog in te vullen)      (nog in te vullen) 
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 Bijlage 1 Afspiegelingsprincipe 
Voor het vaststellen van de plaatsingsvolgorde bij gelijke geschiktheid en indien er sprake is 

van te veel formatie voor een ongewijzigde functie wordt per categorie uitwisselbare functies 

het afspiegelingsprincipe toegepast overeenkomstig de “Beleidsregels Ontslagtaak UWV”,  

met hantering van het anciënniteitscriterium per leeftijdsgroep.  

Bij de indeling van de leeftijdsgroepen wordt uitgegaan van vier leeftijdsgroepen, te weten 

van 15 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. De 

ingangsdatum van de vorming van de nieuwe organisatie bepaalt tot welke leeftijdsgroep de 

eventueel voor plaatsing in aanmerking komende medewerker behoort.  

 

De verdeling van de plaatsingen over de leeftijdsgroepen per categorie uitwisselbare functies 

dient op een zodanige wijze te gebeuren dat de leeftijdsopbouw binnen die functiecategorie 

verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft ten opzichte van de oude situatie. 

 

Binnen elke leeftijdsgroep komt de medewerker die het langst in dienst is van de latende 

organisatie of diens rechtvoorganger(s), als eerste voor plaatsing in aanmerking. Vervolgens 

wordt binnen de leeftijdsgroep degene die het op één na langst in dienst is geplaatst, 

enzovoort, totdat het benodigde aantal personen is bereikt. 

 

Indien een medewerker er vrijwillig voor kiest te worden geplaatst op een andere functie, 

wordt zijn plaats in de leeftijdsgroep waartoe de vrijwillig elders geplaatste medewerker 

behoort, ingenomen door de medewerker uit diezelfde leeftijdsgroep die nadien het langste 

in dienst is.  
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Bijlage 2: Kaders beloningsbeleid nieuwe organisatie  
 
In het BGO van 29 oktober 2015 zijn de volgende kaders van het beloningsbeleid in de 

nieuwe organisatie overeengekomen,  

 

 Ontwikkelen in 2016  

 Na functiewaardering: Zelfde werk =  zelfde functieschaal  

 Aanloopschaal en functieschaal  
 

 Jaarlijkse gesprekscyclus: 3 soorten gesprekken: 
- plangesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek 
 

 Extra beloning koppelen aan beoordeling,  

 Beoordelingscriteria uit de HRM-gesprekscyclus van de gemeente Doetinchem  
Er moet een koppeling bestaan met de inhoud van het plangesprek 

 Mogelijkheden  
* toekenning toelage.  
* Hoogte van de toelage: 5% of 10%. 
criteria voor die percentages nader ontwikkelen 
* extra periodiek indien nog niet op maximum 

 Toelage wordt toegekend voor 1 jaar  

 Indien geen beoordelingsgesprek wordt gevoerd, wordt de toelage met 1 jaar verlengd  
 

 Daarnaast incidentele beloning: “boter bij de vis”. 
 

 Na ieder kalenderjaar verantwoording aan de OR en evaluatie in OR over de toepassing 
van het beloningsbeleid. 

 

 


