
Onze afspraken voor het sociaal plan HDI luiden: 
 

1. Werkingssfeer:  
a. Het sociaal plan is ook van toepassing op medewerkers met een tijdelijk contract, 

voor zover dit contract a.g.v. de reorganisatie niet uitgediend kan/zal worden. 
b. De looptijd van het nieuwe sociaal plan zal zich over 2019 of 2020 uitstrekken (wordt 

nog uitgezocht en gepreciseerd), maar gericht op adviesaanvragen die samenhangen 
met ‘Slagvaardig Organisatie’. 
 

2. Hoofdstuk 2 Gewijzigde functie: In de definitie gewijzigde functie zal de termijn waarop nieuwe 
kerntaken verricht kunnen worden verlengd worden naar 6 maanden. 
. 

3. Paragraaf 3.2.1 Boventalligheid bij wijziging van functie: ook hier wordt de termijn van 6 
maanden gehanteerd. 
 

4. Paragraaf 3.2.2 Boventalligheid bij geografische verplaatsing van functie: de medewerker kan 
vrijwillig zijn functie volgen indien de reistijd met meer dan 1,5 uur toeneemt. In dat geval is 
geen sprake van aanvullende reistijdcompensatie. 
 

5. Paragraaf 3.2.4 Boventalligheid bij vermindering van het aantal FTE’s: indien door HDI 
gebruik gemaakt wordt van de bestaande UWV-regels omtrent afwijken van de 
afspiegelingsvolorde, dan zal deze afwijking gemotiveerd aan de bezwarencommissie worden 
voorgelegd met het verzoek daarover te adviseren. 
 

6. Paragraaf 4.3 Bemiddeling buiten de werkgever: de begrenzing van € 2.500,- gaat eruit, op 
basis van het oordeel van het outplacementbureau over de afstand van de medewerker tot de 
arbeidsmarkt volgt een maatwerk-programma. Dit kan qua kosten dus ook hoger uitvallen. 
 

7. De beëindigingsvergoeding wordt gemaximeerd op € 120.000,- dan wel één jaarsalaris. 
 

8. Vrijwillige vertrekregeling: betreft een beëindigingsvergoeding volgens de transitievergoeding 
(1/3 maand per gewerkt jaar tot 10 dienstjaren, ½ maand voor ieder jaar langer dan 10 
dienstjaren, maximaal € 79.000,-). 
 

9. Paragraaf 5.2 Bijdrage in kosten rechtsbijstand: gaat ook gelden voor juridisch advies van 
vakbond (niet in cash opeisbaar). 
 

10. Financieel advies: voor boventalligen of ‘vrijwillige vertrekkers’, tot maximaal € 1.000,- (niet in 
cash opeisbaar). 
 

11. Erkenning Verworven Competenties: beschikbaar voor boventallige medewerkers, kosten 
procedure voor werkgever (niet in cash opeisbaar). 
 

12. Opleiding boventalligen: in samenhang met het outplacement-advies kan een boventallige 
medewerker een opleiding volgen tot maximaal € 2.000,- waarmee hij zijn arbeidsmarktpositie 
kan verbeteren (niet in cash opeisbaar). 
 

13. Sollicitatietraining alle medewerkers: jaarlijks een training voor alle werknemers (niet persé 
boventalligen) die daar behoefte aan hebben. 
 

14. Ondertekening en wijzigingen: ondertekenende vakbonden zijn partij bij toekomstige 
besprekingen over het sociaal plan. 
 

15. Bijlage 2 Overgang van onderneming/outsourcing, komt te vervallen. 
 

16. Bijlage 3 Standaard Vaststellingsovereenkomst, komt te vervallen. 
 
 


