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Het Andere Plan 

In 2016 hebben we in een proces van co-creatie een nieuw sociaal plan tot stand gebracht: Het Andere Plan 

(HAP). Ontwikkeling ten behoeve van werkzekerheid en duurzame inzetbaarheid staat voorop. a.s.r. en de 

vakorganisaties hebben een passend vervolg afgesproken voor HAP 2019 en verder. Voor 2019 blijft HAP 

ongewijzigd, daarna neemt – in lijn met de filosofie van HAP – het financiële vangnet dat medewerkers bij 

uitdiensttreding ontvangen in de tijd af, waarbij het persoonlijk budget dat zij kunnen besteden aan duurzame 

inzetbaarheid gelijktijdig toeneemt.  

 

 

Looptijd 

3 jaar: 1 januari 2019 t/m 31 december 2021. 

 

 

Mijn budget 

 

Hoogte Mijn budget  

 

Voor 2019 is Mijn budget gelijk aan 2018. 

 

 2019 

Mijn plan fase 1 1500 

Mijn plan fase 2 1500 / 3000 

Mijn plan fase 3 1000 / 2000 / 3000 

 

Voor 2020 en 2021 gelden de volgende budgetten. 

 

 2020 2021 

Mijn plan fase 1 2000 2000 

Mijn plan fase 2 3000 / 6000 3000 / 6000 

Mijn plan fase 3 1000 / 2000 1000 / 2000 

 

 

Verhoging Mijn budget 

Het hogere budget in de volgende fase wordt toegekend als het budget uit de eerdere fase ook 

daadwerkelijk is geactiveerd in die fase. Dat doet recht aan het uitgangspunt dat inzet wordt beloond.  
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Mijn vangnet 

 

Leeftijdsafhankelijke factor 

Voor 2019 blijft Mijn vangnet gelijk aan 2018. 

 

 2019 

t/m 35 1,25 

36 t/m 55 2 

56 en ouder 2,5 

 

Voor 2020 en 2021 gelden de volgende leeftijdsgroepen en de bijbehorende factoren.  

 

 2020 2021 

< 35 1,25 1,25 

35 t/m 49 1,9 1,9 

50 t/m 59 2,3 2,3 

≥  60  2,4 2,4 

 

Voor de berekening van de transitievergoeding, die wordt vermenigvuldigd met de leeftijdsafhankelijke 

factor, passen we (onverplicht) de overgangsmaatregel voor oudere werknemers in 2020 en 2021 nog toe. 

Per 1 januari 2022 passen we deze overgangsmaatregel niet meer toe. 

 

Peildatum leeftijdsafhankelijke factor 

De datum boventalligheid wordt de peildatum voor de leeftijdsafhankelijke factor in plaats van datum 

uitdiensttreding. Hiermee is de peildatum voor iedereen (in dezelfde reorganisatie) gelijk en niet meer 

afhankelijk van de individuele opzegtermijn. 

 

 

Overig 

Naast bovenstaande punten hebben wij de volgende afspraken gemaakt voor 2020 en 2021.  

1. Medewerkers die in Mijn plan fase 3 ander werk hebben gevonden, ontvangen bij een vertrek tijdens 

Mijn plan fase 3 ook Mijn vangnet.  

2. Bij vrijwillig vertrek in Mijn plan fase 1 ontvang je 90% van Mijn vangnet. Je kunt Mijn budget fase 1 

gedurende 6 maanden activeren, maar uiterlijk tot uitdiensttreding.  

3. Mijn budget fase 2 en 3 kunnen in Mijn plan fase 2 al samen worden geactiveerd. 

 

 

*** 


