
 
 

Sociaal plan Monuta 

 

Voorstel inhoudelijke aanpassingen 12/3/18 

1. Onderstaande voorstellen hangen met elkaar samen. Er is sprake van een totaalpakket.  

2. Looptijd Sociaal Plan wordt van 1 april 2018 tot 1 april 2021. 

3. De overgangsregeling transitievergoeding (inhoudende dat bij een werknemer die 50 jaar of 

ouder is en waarbij de arbeidsovereenkomst tenminste 10 jaar heeft geduurd, de 

transitievergoeding over elke periode van 6 maanden dat de werknemer na het bereiken van 

de leeftijd van 50 bij de werkgever in dienst is geweest, gelijk is aan de helft van het loon per 

maand), vervalt per 1 januari 2020. In het Sociaal Plan blijft die overgangsregeling van kracht 

tot het einde looptijd Sociaal Plan.  

4. Uitgangspunt van het Sociaal Plan is begeleiding van werken naar werk en minimalisering van 

de ww-periode. Monuta is niet bereid baangarantie te geven.  

5. De versneld vertrekregeling komt te vervallen.  

6. Datum aanzegging boventalligheid blijft gelijk: namelijk twee maanden voor datum 

boventalligheid. 

7. Vanaf datum aanzegging wordt de medewerker uitgenodigd voor een loopbaanscan om de 

arbeidsmarktpositie in kaart te brengen. Dit wordt uitgevoerd door een extern 

outplacementbureau. De medewerker heeft keuze uit twee bureaus waarmee Monuta een 

contract zal sluiten. Bij de keuze tussen de externe outplacementbureaus, wordt de OR 

betrokken. Ook de outplacementbureaus gelieerd aan de vakbonden, zullen worden 

uitgenodigd om zich te presenteren.  

8. De loopbaanscan is richting gevend voor het traject dat de medewerker volgt. Medewerker 

en de HR adviseur bespreken het advies waarna het traject dat bestaat uit outplacement 

en/of scholing, wordt vorm gegeven. Monuta neemt de kosten van het traject voor haar 

rekening. De bijdrage van Monuta voor outplacement en scholing bedraagt maximaal € 

12.000,- inclusief BTW.Het scholings- en outplacementbudget kan ook worden gebruikt voor 

het opzetten van een eigen onderneming. 

9. Ongeacht de leeftijd van de medewerker krijgt de medewerker vanaf datum boventalligheid 

6 maanden de tijd om begeleid te worden van werken naar werk. Na 5 maanden vindt er een 

evaluatie plaats met het outplacementbureau, Monuta (HR adviseur) en de medewerker. Is 

het outplacementbureau van oordeel dat er extra tijd nodig is om de medewerker aan een 

baan te helpen, dan wordt de begeleidingsperiode met een maximum van 3 maanden 

verlengd. De duur van de begeleiding wordt daarmee niet langer gekoppeld aan de leeftijd 

van de medewerker.  

10. Tijdens de eerste periode van het begeleidingsproces van 6 maanden wordt de werknemer in 

overleg, maar in ieder geval gedurende 1 dag per week, vrijgesteld van werk. In de extra 

periode, na 6 maanden, wordt de medewerker geheel vrijgesteld van werk met behoud van 

salaris. Is het outplacementbureau van oordeel dat de medewerker zich onvoldoende  inzet, 

dan kan het outplacementtraject tussentijds worden beëindigd. Gedurende het 

begeleidingstraject blijft de arbeidsovereenkomst in stand. 

11. Na 6 maanden althans na afloop van de begeleidingsperiode eindigt de arbeidsovereenkomst 

en ontvangt de medewerker de wettelijke transitievergoeding (waarbij conform het hiervoor 

onder 3 bepaalde de overgangsregeling transitievergoeding ook na 1 januari 2020 van kracht 

blijft). Op de transitievergoeding worden geen studie of andere kosten in mindering 

gebracht, ook niet indien de werknemer een andere baan heeft gevonden. 



 
 

12. De huidige aanvullingsregeling uit het Sociaal Plan op een lager te verdienen salaris in een 

andere functie, blijft zowel bij interne herplaatsing als bij externe herplaatsing, van kracht. 

De afbouwregelingen, zowel de interne als externe, blijven ook ongewijzigd van kracht.  

13. Indien de medewerker eerder dan na 6 (of maximaal 9) maanden begeleidingsperiode ander 

werk vindt en uit dienst treedt, dan ontvangt hij of zij naast de transitievergoeding, over de 

resterende maanden een extra ontslagvergoeding die bestaat uit 50% van het salaris over de 

resterende maanden.  

14. Er wordt geen incentive regeling opgenomen in het Sociaal Plan, voor het geval een 

medewerker zich na boventalligverklaring committeert op verzoek van Monuta gedurende 

een bepaalde periode werkzaamheden te blijven verrichten. Partijen kunnen dat zo nodig op 

individuele basis overeenkomen.  

15. Een passende functie moet worden geaccepteerd. Een passende functie is een functie die 

één functiegroep hoger of lager is dan de huidige functie en waarbij de inschatting is dat de 

medewerker zich die functie binnen een jaar eigen kan maken. De ontwikkelbaarheid wordt 

vastgesteld door middel van de TMA analyse. Blijkt dat de medewerker onverhoopt niet in 

staat is zich voldoende te ontwikkelen, dan valt hij terug op het Sociaal Plan. Binnen 6 

maanden na herplaatsing vindt er een evaluatie plaats. Bij een passende functie kan de 

begeleidingscommissie zo nodig bepalen of een functie passend is of niet.  

16.  De vakbonden worden (uiteraard) op voorhand geïnformeerd over op handen zijnde 

reorganisaties.  

 

 

Versie 16 maart 2018 

 


