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Verklaring

De ondergetekenden

NN Insurance Personeel B.V.
NNIP Personeel B.V. 

hierna te noemen: NN 

en 

FNV Finance (onderdeel van FNV), gevestigd te Amsterdam
CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht
De Unie, gevestigd te Culemborg

hierna te noemen: vakorganisaties

gezamenlijk te noemen cao-partijen

verklaren het volgende Sociaal Plan met ingangsdatum 1 januari 2016 te zijn 
overeengekomen. 

Statuten en reglementen
CNV Vakmensen.nl

Vakmensen

JANUARI 2016
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Voorwoord

NN bouwt verder aan een Europees bedrijf in uitdagende economische 
omstandigheden. Het is onvermijdelijk dat door reorganisaties banen 
veranderen of verdwijnen. Het sociaal plan biedt maatregelen om de 
persoonlijke gevolgen hiervan op te vangen. Het continu veranderen van het 
bedrijf, de functies en de arbeidsmarkt vragen om een cultuur en houding van 
management en medewerkers die gericht zijn op ontwikkeling en het durven 
nemen van risico’s. Daarmee wordt een omgeving gecreëerd waarin 
medewerkers tijdens hun loopbaan stappen kunnen nemen die hun waarde 
voor de interne en externe arbeidsmarkt verhogen. In de cao staan afspraken 
die deze beweging ondersteunen, zodat de continue ontwikkeling een blijvend 
perspectief op werk vergroot. 

Dit sociaal plan is gebaseerd op het Sociaal Plan ING Verzekeren/Investment 
Management 2013-2015. De tekstwijzigingen zijn met name ter verduidelijking 
of als gevolg van nieuwe wetgeving. Het sociaal plan beschrijft uitgangspunten 
en middelen bij preventieve mobiliteit, reorganisaties en boventalligheid.

Enkele instrumenten uit het sociaal plan zijn ook in de cao opgenomen. Hiermee 
zetten partijen verdere stappen naar een toekomst waarin investeren in werk 
perspectief belangrijker is dan het compenseren van financieel perspectief. 

Preventieve mobiliteit
In situaties waarin groepen medewerkers op termijn mogelijk hun functie gaan 
verliezen en in dat geval boventallig kunnen worden, kan NN in overleg met de 
medezeggenschap vroegtijdig maatregelen nemen die ten goede komen aan de 
werkzekerheid van medewerkers. Het doel daarvan is dat medewerkers tijdig in 
beweging komen om een andere functie te vinden, hetzij binnen hetzij buiten NN.

Reorganisaties
Als gevolg van een organisatiewijziging al dan niet als gevolg van afname van 
werkaanbod binnen NN, kan het voorkomen dat arbeidsplaatsen vervallen, dat 
functies inhoudelijk wijzigen of dat werkzaamheden naar een andere locatie 
worden verplaatst. Het is mogelijk dat medewerkers door die veranderingen hun 
functie verliezen en boventallig worden. In dergelijke situaties is voor NN het 
uitgangspunt dat medewerkers ander werk vinden binnen of buiten het bedrijf. 
NN biedt daarbij ondersteuning en faciliteert dit met financiële instrumenten in 
de arbeidsvoorwaarden.



1 Preventieve  
mobiliteit
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NN en de vakorganisaties hechten aan een zorgvuldig beleid ten aanzien van 
preventieve mobiliteit. Het gaat hierbij om situaties waarin, vooruitlopend op 
een voorgenomen- of definitief besluit tot reorganisatie, maatregelen kunnen 
worden genomen die ten goede komen aan de werkzekerheid van de betrokken 
medewerkers. De medezeggenschap zal hier nauw bij worden betrokken. In 
deze situaties kan de medewerker in de gelegenheid worden gesteld om tijdig 
op herplaatsing gerichte instrumenten uit het sociaal plan te benutten indien 
deze tot doel hebben een andere interne of externe functie te verwerven. 
Toepassing van deze instrumenten zal niet leiden tot een verslechtering van de 
rechtspositie van de betrokken medewerkers.

De komende jaren zullen ontwikkelingen bij NN in Nederland leiden tot 
vermindering en verandering van de benodigde arbeidscapaciteit. Dit betekent 
dat medewerkers in een situatie van boventalligheid terecht kunnen komen. 
Medewerkers worden door middel van de afspraken in de cao gestimuleerd 
continu aan hun ontwikkeling te werken waardoor de kansen op een andere baan 
bij eventuele boventalligheid worden vergroot. Daarnaast is aanvullend beleid 
ontwikkeld voor de periode van preventieve mobiliteit. Hiermee faciliteert en 
stimuleert NN actief gedrag van medewerkers om hun inzetbaarheid te vergroten.

Medewerkers kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van de mogelijkheden 
die voor de periode van preventieve mobiliteit worden aangeboden. Deze 
vrijwilligheid houdt echter niet in dat de medewerker vrijblijvend deelneemt; van 
de medewerker wordt een actieve houding verwacht. Bij een eventuele 
beoordeling door de Werkzekerheidscommissie (WZC), wanneer daadwerkelijk 
boventalligheid is ingetreden, zullen de inspanningen van zowel manager als 
medewerker in het kader van preventieve mobiliteit worden meegewogen.

De doelgroep die in aanmerking komt voor toepassing van het preventieve-
mobiliteitsbeleid bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn binnen een gebied 
waar sprake is van ingrijpende veranderingen. De verwachting is daarbij dat 
binnen een periode van maximaal twee jaar, gebaseerd op strategische 
personeelsplanning, een substantieel aantal van die medewerkers boventallig 
zal worden door het vervallen of veranderen van functies. De termijn van twee 
jaar is gekozen om op tijd de juiste maatregelen te kunnen treffen. De betrokken 
groepen medewerkers zijn door management op dat moment dus nog niet 
formeel als boventallig aangewezen en er is nog geen sprake van een 
(afgerond) adviestraject. Onderstaande ‘spelregels’ zijn voor het management 
de leidraad bij het aanwijzen van de groepen voor wie de preventieve mobiliteit 
toegepast kan worden.

Het management van elk bedrijfsonderdeel stelt vast welke groepen 
medewerkers tot de doelgroep behoren waarop preventieve mobiliteit van 
toepassing is. Hierbij zal het gaan om ingrijpende veranderingen.
• Aanwijzing van groepen medewerkers als doelgroep voor preventieve 

mobiliteit, zal niet eerder plaatsvinden dan nadat hierover overleg heeft 
plaatsgevonden met de medezeggenschap. In het overleg zal tevens worden 
vastgesteld voor welke duur preventieve mobiliteit wordt ingezet.

• Gedurende de termijn dat preventieve mobiliteit voor een doelgroep wordt 
toegepast, zal hierover periodiek overlegd worden met de medezeggenschap. 
Hierbij kunnen ook aanpassingen in de duur en de doelgroep aan de orde 
komen.

• Medewerkers binnen de vastgestelde doelgroep worden door hun direct 
leidinggevende geïnformeerd, inclusief de inhoudelijke argumenten, over het feit 
dat zij tot de doelgroep behoren waarop preventieve mobiliteit van toepassing is.

• Jaarlijks wordt door het management van het bedrijfsonderdeel op basis van 
strategische personeelsplanning de tijdshorizon van twee jaar getoetst en de 
doelgroep opnieuw gedefinieerd. Nieuwe groepen medewerkers kunnen aan 
de doelgroep worden toegevoegd, indien blijkt dat functies alsnog binnen 
twee jaar vervallen. De doelgroep wordt op een zo laag mogelijk 
organisatorisch niveau gedefinieerd en actueel gehouden. De criteria om 
groepen aan te wijzen zijn:

1.1 Uitgangspunten

1.2  Definiëren en actueel houden 
van de doelgroep
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• de omvang van de toekomstige boventalligheid;
• een tekort aan plaatsingskansen binnen NN.

• De aangewezen groepen medewerkers moeten duidelijk herkenbaar 
afgebakend zijn (bijvoorbeeld op basis van functie, afdeling en locatie).

• HR ondersteunt, faciliteert en adviseert het management onder andere bij de 
benodigde afstemming met de medezeggenschap en monitort het proces. 

Instrumenten worden ingezet om te stimuleren dat de medewerkers in de 
doelgroep gericht gaan werken aan de eigen inzetbaarheid en in beweging 
komen. De instrumenten worden in overleg met en met toestemming van het 
management ingezet. Het wel of niet inzetten van ontwikkelinstrumenten wordt 
vastgelegd bij de bespreking van de ontwikkelafspraken in de cyclus van 
plannen, coachen, beoordelen (pcb) of in een plan van aanpak. De volgende 
instrumenten zijn beschikbaar:
• transitietraining voor medewerkers;
• coaching / begeleiding bij het opstellen van een loopbaanprofiel;
• extra opleidingen (die niet uit het reguliere opleidingsbudget worden 

gefinancierd). Het gaat hierbij om: 
• opleidingen gericht op een concrete functie waarvoor intern of extern een 

reëel plaatsingsperspectief bestaat.
• scholing gericht op een diploma voor algemene verhoging van kennis. 

Criterium hierbij is dat er nog voldoende tijd beschikbaar is, voorafgaand 
aan het verwachte moment van boventalligheid;

• (oriënterende) stages;
• detachering op een functie bij een interne of externe werkgever (op kosten 

van de latende partij) in principe gericht op het verkrijgen van die functie;
• sollicitatiebezoeken (wat betreft de faciliteiten in tijd wordt verwezen naar de 

Regeling Vakmanschap & Ontwikkeling).
Daarnaast kan het management besluiten tot het inzetten van de financiële 
instrumenten gericht op in- of externe herplaatsing zoals opgenomen in 
hoofdstuk 5.

NN hecht groot belang aan een goede voorbereiding van het management op 
zowel de praktische als emotionele aspecten die veranderingen van de 
organisatie voor medewerkers teweegbrengen. Het management, dat 
betrokken is bij een organisatieverandering met personele consequenties, volgt 
een transitietraining. Deze training is gericht op het goed kunnen begeleiden 
van medewerkers.

Preventieve mobiliteit eindigt na overleg met de medezeggenschap door een 
besluit van NN. NN stelt medewerkers voor wie dit geldt van het besluit in 
kennis. 

1.3  Aanvullend instrumentarium 
voor doelgroep

1.4  Transitietrainingen voor 
management

1.5 Einde preventieve mobiliteit



2 Vaststelling van 
boventalligheid 
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In de Ontslagregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
met ingangsdatum 1 juli 2015, is vastgelegd dat bij de vaststelling van de 
ontslagvolgorde het afspiegelingsbeginsel gebruikt wordt. Partijen zijn 
overeengekomen dat dit besluit wordt verwerkt in het sociaal plan.

In een bij de medezeggenschap in te dienen adviesaanvraag zal door het 
management worden opgenomen of sprake is van gelijkblijvende functies, het 
vervallen van functies of van het zodanig wijzigen van functies dat geen sprake 
meer is van gelijkblijvende functies. Op basis hiervan wordt bepaald op welke 
wijze de eventuele boventalligheid wordt vastgesteld, conform het bepaalde in 
2.2 of conform het bepaalde in 2.3.

Een gelijkblijvende functie is een functie op hetzelfde functieniveau waarvan de 
inhoud (feitelijke werkzaamheden) en verantwoordelijkheden niet wijzigen of 
slechts zodanig wijzigen dat een willekeurige vervuller van de oorspronkelijke 
functie in staat is om, eventueel na een opleidings- en inwerkperiode van twee 
maanden, deze functie te vervullen.

Bij de aanwijzing van boventallige medewerkers als gevolg van vermindering van 
het aantal arbeidsplaatsen op gelijkblijvende functies wordt het 
afspiegelingsbeginsel toegepast. Dit betekent dat het aanwijzen van boventallige 
medewerkers plaatsvindt, verdeeld over leeftijdscategorieën en daarbinnen op 
basis van diensttijd. De vijf leeftijdscategorieën die worden onderscheiden zijn: 
• 15 tot 25 jaar
• 25 tot 35 jaar
• 35 tot 45 jaar
• 45 tot 55 jaar
• 55 jaar en ouder 

Bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel gelden de volgende condities:
• Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast op het reorganisatiegebied. 
• Als peildatum geldt het moment van het definitieve besluit van het 

management, volgend op het advies van de medezeggenschap.
• Indien in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder medewerkers werkzaam zijn 

die de AOW-leeftijd hebben bereikt, komen deze medewerkers, voorafgaand 
aan de afspiegeling, het eerst voor boventalligheid in aanmerking. 

• Binnen de groep geldt dat medewerkers met het kortste dienstverband het 
eerst boventallig worden.

• Na de afspiegeling komt de onderlinge verhouding van aantal medewerkers in 
elke leeftijdscategorie binnen de functie zoveel mogelijk overeen met die van 
voor de reorganisatie.

 
Binnen een functie zijn 100 medewerkers werkzaam. Als gevolg van een 
reorganisatie vervallen er 25 arbeidsplaatsen en worden dus 25 medewerkers 
boventallig. 
Voor de bepaling van deze groep worden de volgende stappen gevolgd:
• De groep medewerkers die in dienst is op de peildatum wordt over de 

leeftijdscategorieën verdeeld. 
• Om de onderlinge verhoudingen tussen de leeftijdscategorieën te waarborgen 

wordt vervolgens het percentage te plaatsen medewerkers per categorie 
vastgesteld.

• Medewerkers die de AOW-leeftijd hebben bereikt worden als eerste 
boventallig.

• Daarna worden binnen de leeftijdscategorieën de medewerkers met het 
kortste dienstverband als eerste als boventallige aangewezen.

 
Het management kan een medewerker buiten beschouwing van de afspiegeling 
laten als de medewerker voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
• De medewerker beschikt over zodanige bijzondere kennis of bekwaamheden, 

2.1 Uitgangspunten

2.2 Gelijkblijvende functie

2.2.1 Afspiegeling

2.2.2 Voorbeeld afspiegeling

2.2.3 Afwijking afspiegeling
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dat de aanwijzing als boventallige binnen het reorganisatiegebied te 
bezwaarlijk is. Het management licht een dergelijke afwijking met redenen 
omkleed in de adviesaanvraag toe. 

• De medewerker is aangemerkt als arbeidsbeperkte in de zin van artikel 38b 
van de Wet financiering sociale verzekeringen.

Leeftijd
 

Voor 
reorganisatie
aantal (%)

Na reorganisatie
aantal (%)

Aantal 
boventalligen

15 tot 25 0 0 0

25 tot 35 15 (15%) 11 (15%) 4

35 tot 45 45 (45%) 34 (45%) 11

45 tot 55 35 (35%) 26 (35%) 9

55 en ouder 5 (5%) 4 (5%) 1

Totaal 100 (100%) 75 (100%) 25

 
Een functie is vervallen als:
• de functie niet terugkomt in de nieuwe organisatie;
• de taken en verantwoordelijkheden van de functie zodanig wijzigen dat deze 

functie in een andere functieschaal wordt ingedeeld;
• de functie dezelfde functieschaal behoudt, maar zodanig wijzigt dat niet elke 

functiehouder van de oude functie in staat is om, eventueel na een opleidings- 
en inwerkperiode van twee maanden, de gewijzigde functie te vervullen.

Als in een reorganisatiegebied een functie vervalt, dan worden de medewerkers 
die deze functie vervullen boventallig. 

Indien in het reorganisatiegebied nieuwe functies ontstaan, worden de 
betrokken boventallige medewerkers uit dit reorganisatiegebied als 
voorrangskandidaat aangemerkt en als eerste in beschouwing genomen voor 
deze nieuwe functies. Selectie vindt plaats op basis van geschiktheid, waarbij 
gestreefd wordt naar plaatsing op een gelijk functieniveau. Voor alle overige 
boventallige medewerkers wordt gestart met inspanning van werk naar werk.

Bij het verplaatsen van het werk binnen NN in Nederland, terwijl de functie 
ongewijzigd blijft, volgt de medewerker de functie. Indien de reistijd woon-
werk (snelste reistijd enkele reis per openbaar vervoer te bepalen met 
www.9292.nl, langer dan anderhalf uur duurt, is de medewerker niet verplicht 
zijn functie te volgen, tenzij de medewerker in de functie al een langere reistijd 
had en die niet is toegenomen door de verplaatsing. Indien de medewerker 
ervoor kiest zijn functie niet te volgen omdat bovengenoemde reistijd wordt 
overschreden wordt de medewerker boventallig op de datum waarop de 
functie wordt verplaatst. 

De functie is passend als de reistijd woon-werk (snelste reistijd enkele reis per 
openbaar vervoer te bepalen met www.ov9292.nl korter of gelijk is aan 
anderhalf uur of de reistijd als gevolg van de verplaatsing niet is toegenomen.

Het management en de medezeggenschap bespreken voor deze groep de 
mogelijkheden van plaats- en tijdonafhankelijk werken.

2.3  Vervallen functie

2.4 Voorrangspositie

2.5  Verplaatsing werkzaamheden 
binnen NN naar een andere 
locatie
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De boventalligheid wordt vastgesteld volgens de criteria zoals aangegeven in de 
punten 2.2, 2.3 en 2.5. De medewerker wordt hierover door middel van een brief 
geïnformeerd. In deze brief wordt de datum vermeld waarop de boventalligheid 
ingaat. De brief wordt persoonlijk overhandigd aan de medewerker of wordt, in zeer 
uitzonderlijke situaties, per aangetekende post verzonden nadat is getracht de 
medewerker vooraf te bereiken. Vervolgens vindt binnen twee weken een gesprek 
plaats tussen de medewerker en een door NN aangewezen mobiliteitsfunctionaris. 
Zij bespreken de te nemen stappen in het kader van het vinden van ander werk. 

2.6  Vaststelling en mededeling 
boventalligheid



3 Bevorderen herplaatsing 
van boventalligen 
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Bij invulling van vacatures binnen NN hebben boventallige medewerkers en 
preventief mobiele medewerkers de status van voorrangskandidaat.

Wanneer een voorrangskandidaat nog niet aan alle eisen van een vacante 
functie voldoet, maar wel binnen 6 maanden voor de functie geschikt gemaakt 
kan worden, wordt hij/zij geschikt geacht.
 

Ongeacht uit welk deel van de organisatie binnen NN de voorrangskandidaat 
afkomstig is, volgt deze de volgende procedure:
• Elke voorrangskandidaat activeert op de interne vacaturesite van NN de optie 

om automatisch over nieuwe vacatures geïnformeerd te worden. 
• Op verzoek wordt de voorrangskandidaat gecoacht / begeleid bij het 

opstellen van zijn loopbaanprofiel (bestaande uit een persoonsprofiel, een 
zoekprofiel, een actieplan en eventueel opleidingsplan).

• De voorrangskandidaat solliciteert binnen vijf werkdagen na ontvangst van 
een vacature om de status van voorrangskandidaat te behouden. Bij de 
sollicitatie geeft hij/zij aan dat hij/zij voorrangskandidaat is. 

• De voorrangskandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek, in eerste 
instantie voor een functie op horizontaal niveau. Er worden maximaal drie 
voorrangskandidaten uitgenodigd. Bij meer dan drie geschikte 
voorrangskandidaten wordt de voorselectie gedaan door de recruiter en/of 
de manager.

• Indien er keuze is uit meerdere voorrangskandidaten met hetzelfde 
functieniveau wordt de meest geschikte kandidaat benoemd.

• Pas nadat vaststaat dat op de vacature geen voorrangskandidaat wordt 
benoemd en de directie van het bedrijfsonderdeel (of een door haar ingesteld 
orgaan) toestemming heeft gegeven, wordt de procedure voortgezet met 
andere interne kandidaten.

• Als een voorrangskandidaat niet geschikt wordt geacht en niet wordt 
benoemd, dan ontvangt hij/zij een schriftelijke, inhoudelijk beargumenteerde 
afwijzing.

Bij iedere plaatsing van een voorrangskandidaat die nog niet voldoet aan alle 
eisen, wordt een ontwikkelings-/opleidingsplan opgesteld voor de eerste 6 
maanden na plaatsing. Hierin zijn tussentijdse voortgangs- en 
evaluatiemomenten opgenomen.

3.1 Uitgangspunten

3.2 Procedure

3.3 Aanvullende maatregelen



4 Vinden van werk



15Sociaal Plan NN <Inhoud

NN zal samen met de medewerker zoeken naar een andere functie. Het 
daadwerkelijk realiseren van een plaatsing in een nieuwe functie vraagt zowel 
van NN als de medewerker een maximale inzet. 

NN zal hierbij de noodzakelijke instrumenten beschikbaar stellen en zal al het 
mogelijke doen in de vorm van faciliteiten en ondersteuning van de medewerker. 
De medewerker moet zich proactief opstellen ten aanzien van het verkrijgen 
van werk binnen of buiten het bedrijf.

Bij de start van het traject ‘van werk naar werk’ stellen de medewerker samen 
met een door NN aangewezen mobiliteitsfunctionaris een individueel plan van 
aanpak op dat is gericht op het verkrijgen van een andere functie, intern of 
extern. In dit plan van aanpak worden de afspraken en activiteiten vastgelegd 
over de uitvoering van het herplaatsingstraject.

Het plan van aanpak wordt zo snel mogelijk na ingangsdatum van de 
boventalligheid opgesteld. In het plan van aanpak worden minimaal de volgende 
elementen opgenomen:
• activiteiten die in het kader van duurzame inzetbaarheid en eventuele 

preventieve mobiliteit door de medewerker en NN zijn ondernomen;
• rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen (medewerker, 

mobiliteitsfunctionaris en eventuele andere betrokkenen);
• de activiteiten zoals opgenomen in 4.2.2, 4.2.3 en 4.2.4.

Het plan van aanpak bevat afspraken over de concrete acties van de medewerker 
in het kader van de herplaatsingsinspanning van werk naar werk zoals:
• een persoons- en zoekprofiel opstellen;
• trainingen volgen die de heroriëntatie bevorderen, zoals transitietraining en 

sollicitatietraining; op basis van het zoekprofiel concrete opleidingen volgen 
die gericht zijn op het verwerven van een nieuwe functie;

• actief zoeken naar vacatures met behulp van de door NN en/of externe 
bureaus aangeboden mogelijkheden.

Het plan van aanpak bevat afspraken over de concrete acties van de door NN 
aangewezen mobiliteitsfunctionaris in het kader van de herplaatsing van de 
medewerker zoals:
• belangen behartigen van een medewerker zodat de voorrangspositie bij 

vacatures wordt waargemaakt;
• initiëren van stageplaatsen;
• aangaan van contacten met in- en externe partijen ter bevordering van de 

herplaatsing;
• goede persoonlijke begeleiding geven aan de medewerker;
• faciliteiten beschikbaar stellen zoals kantoorfaciliteiten, toegang tot de 

interne vacaturesite van NN, internettoegang, en dergelijke.

Het plan van aanpak bevat ook de planning van voortgangsgesprekken:
Het voortgangsgesprek over de acties en de afspraken vindt in ieder geval 
eenmaal per maand plaats.
De voortgang van de afspraken wordt in het plan van aanpak vastgelegd. 
Maandelijks wordt daarbij vastgesteld of bijstelling van de gemaakte afspraken 
noodzakelijk is.

4.1 Uitgangspunten

4.2 Plan van aanpak

4.2.1 Algemeen

4.2.2 Acties van de medewerker

4.2.3  Acties van de 
mobiliteitsfunctionaris

4.2.4 Voortgangsgesprek
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Ten behoeve van de herplaatsing kan onder meer gebruik worden gemaakt van 
de volgende instrumenten:
• om- en bijscholing
• testen
• stage
• job-hunting
• detachering bij een externe werkgever, ter overbrugging of als 

kennismakings- en inwerkperiode
• inschakeling van een outplacementbureau, met een maximum van € 12.500 

incl. BTW
• ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, met een maximum van  

€ 12.500 incl. BTW
• sollicitatiebezoeken, indien nodig met vergoeding van reiskosten.

In de situatie dat NN of de medewerker zich niet houden aan de afspraken uit 
het plan van aanpak, kan de Werkzekerheidscommissie worden ingeschakeld. 
Het initiatief hiertoe kan zowel uitgaan van de medewerker als van de NN.

Als de medewerker 9 maanden na aanvang van boventalligheid niet herplaatst 
is en er is geen andersoortige oplossing gerealiseerd, dan schakelt NN de 
Werkzekerheidscommissie in.

4.3 Instrumenten

4.4 Werkzekerheidscommissie



5 Financiële  
instrumenten
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• Bij herplaatsing binnen NN kan de medewerker in een lagere functieschaal 
worden geplaatst. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat het inkomen 
van de medewerker in overeenstemming dient te zijn met de functie die de 
medewerker vervult. Bij plaatsing in een lagere functieschaal is een directe 
inkomensachteruitgang niet wenselijk (zie 5.2.1).  
Een medewerker wordt tijdens de looptijd van dit sociaal plan niet twee keer 
opvolgend, als gevolg van een reorganisatie, in een lagere functieschaal 
geplaatst.

• Bij herplaatsing binnen NN kan de medewerker in een functie met minder 
arbeidsuren geplaatst worden. Voor de bepaling of er sprake is van een passende 
functie geldt dat de functie met maximaal 4 arbeidsuren mag worden 
verminderd, maar nooit meer dan met 15% van het oorspronkelijke aantal 
arbeidsuren. De plaatsingsmogelijkheden binnen NN zijn beperkt. Daarom zullen 
medewerkers eerder hun toekomst buiten het bedrijf moeten vinden. Bij de 
bepaling van de hoogte van de beëindigingsvergoeding wordt rekening gehouden 
met het feit of de betrokken medewerker wel of geen baan heeft gevonden. 
Langdurige boventalligheid is zowel voor de medewerker als voor NN ongewenst 
en NN wil stimuleren dat medewerkers zo snel mogelijk herplaatst worden. 

• Voorkomen moet worden dat de inzet van financiële instrumenten leidt tot 
een ongewenste uitstroom van medewerkers.

Bij plaatsing in een lagere functieschaal geldt de methodiek van 
functieschaalwijziging zoals vastgelegd in de CAO NN die geldt van 1 januari 
2016 t/m 31 december 2018.

Een medewerker ontvangt bij plaatsing in een functie met minder arbeidsuren 
een eenmalige compensatie ter hoogte van 13,96 x het verschil in persoonlijk 
maandsalaris (zie 5.1, tweede punt).

 
Als je vanuit je oorspronkelijke functie een leaseauto had en je nieuwe functie 
daar geen recht op geeft of je boventallig bent, dan moet je de leaseauto 
inleveren volgens de voorwaarden van de leaseregeling. 

Naast de reguliere reiskostenvergoeding woon-werkvervoer heeft de 
medewerker die op verzoek van NN een functie gaat vervullen in een andere 
standplaats aanspraak op een bruto reistoeslag indien de reisafstand met meer 
dan 20 kilometer toeneemt. Het bedrag van deze toeslag wordt vastgesteld op 
basis van het aantal extra kilometers enkele reis dat in de nieuwe situatie meer 
wordt gereisd. Dit wordt in een keer uitgekeerd. Het extra aantal kilometers 
wordt bepaald met de routeplanner die is opgenomen in www.ANWB.nl. Maakt 
een medewerker gebruik van de Leaseautoregeling NN Insurance/NNIP dan is 
deze regeling niet van toepassing.

Extra reisafstand enkele reis Eenmalige Reiskostentoeslag

20 tot 30 km € 2000

30 tot 40 km € 3000

40 tot 50 km € 4000

50 km of meer € 5000

5.1 Uitgangspunten

5.2  Financiële instrumenten bij 
(her)plaatsing binnen NN

5.2.1  (Her)plaatsing in lagere 
functieschaal binnen NN

5.2.2  Herplaatsing in een functie met 
minder arbeidsuren

5.2.3 Leaseauto

5.2.4  Reistoeslag bij verplaatsing 
binnen NN
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De eenmalige reistoeslag wordt naar rato berekend over het aantal werkdagen 
per week.

Werkdagen per week Pro rato

4 of 5 100%

3 75%

2 50%

1 25%

Een medewerker die boventallig is verklaard, kan kiezen voor vertrek met 
gebruikmaking van een beëindigingsvergoeding.

De beëindigingsvergoeding wordt berekend conform de rekenformule zoals 
opgenomen in artikel 8.
• Indien de medewerker bij het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst 

geen andere baan heeft gevonden is de factor C=1.
• Indien de medewerker bij het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst 

elders wel een baan heeft gevonden is de factor C=0,8.

Na 6 maanden wordt de beëindigingsvergoeding stapsgewijs verlaagd: 
• bij vertrek na 7 maanden: C = 1 minus één maandinkomen;
• bij vertrek na 8 maanden: C = 1 minus twee maandinkomens; 
• bij vertrek na 9 maanden: C = 1 minus drie maandinkomens.

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van het sociaal plan wordt 
de beëindigingsvergoeding afgetopt zodat deze nooit meer bedraagt dan het 
aantal volle maanden maal de grondslag voor de beëindigingsvergoeding vanaf 
het moment van uitdiensttreding tot aan de AOW-leeftijd, verhoogd met 15% van 
de grondslag voor elke volle maand tussen de AOW-leeftijd en 67 jaar of tot aan 
het moment dat de arbeidsovereenkomst met NN van rechtswege zou eindigen.

In de hierboven genoemde beëindigingsvergoeding is de wettelijke 
Transitievergoeding als genoemd in artikel 7:673 BW inbegrepen. De 
medewerker kan niet afzonderlijk aanspraak maken op de wettelijke 
Transitievergoeding.

Overeengekomen studies, waarvoor NN een vergoeding voor de kosten heeft 
toegezegd, kunnen conform de eerder gemaakte afspraken worden voltooid. 
Afspraken met betrekking tot terugbetaling van ontvangen vergoeding bij 
vertrek van de medewerker vervallen.
Als de medewerker een hypotheek en/of consumptief krediet bij NN Bank of 
ING Bank op basis van personeelscondities heeft, dan wordt de rentekorting op 
de hypotheek en/of het krediet afgekocht als hij/zij uit dienst gaat. De afkoop 
vindt eenmalig plaats over een periode van drie jaar op declaratiebasis. Het 
afkoopbedrag voor de hypotheek wordt gebaseerd op de vergoeding zoals deze 
is vermeld op de salarisspecificatie van de laatste maand voordat hij/zij uit 
dienst gaat. Bij een consumptief krediet wordt het afkoopbedrag gebaseerd op 
de opgave van ING Bank.

5.3  Financiële instrumenten bij 
vertrek

5.3.1 Beëindigingsvergoeding

5.3.2 Aftopping

5.3.3 Transitievergoeding

5.3.4 Studiekosten



20Sociaal Plan NN <Inhoud

De premiekorting op verzekeringsproducten op basis van personeelscondities 
bij de verzekeringsonderdelen (NN Leven en NN Schade & Inkomen) wordt 
gecontinueerd. De korting wordt voortgezet conform de voor medewerkers van 
NN geldende afspraken.

De medewerker binnen het reorganisatiegebied die niet als boventallige is 
aangewezen, kan aangeven op basis van vrijwilligheid het dienstverband te 
willen beëindigen. Deze medewerker (remplaçant) ontvangt uitsluitend de 
beëindigingvergoeding op basis van C=0,8, onder de volgende voorwaarden:
• De remplaçant maakt plaats voor een boventallige die afkomstig is uit het 

hetzelfde reorganisatiegebied en uit dezelfde leeftijdscategorie zoals 
genoemd in artikel 2.2.

• Een boventallige medewerker uit dezelfde leeftijdscategorie wordt 
daadwerkelijk in de vrijgevallen functie geplaatst.

• Het management kan bij uitzondering akkoord gaan met een afwijking van de 
leeftijdscategorie. Een dergelijke afwijking zal alleen worden goedgekeurd 
wanneer het gebruik van de beëindigingvergoeding door de remplaçant door 
de Belastingdienst niet beschouwd wordt als een vrijwillige vertrekregeling 
waarop de VUT-heffing van toepassing is.

• Het vertrek van de remplaçant heeft geen zwaarwegende nadelig effecten op 
de bedrijfsvoering.

Voor de medewerker die een functie aanvaardt bij een onderdeel van NN Group, 
dat niet onder deze cao valt, zullen maatwerkafspraken worden gemaakt die 
recht doen aan het eventueel inkomensverlies of andere verschillen in 
arbeidsvoorwaarden. Indien in die nieuwe functie geen sprake is van behoud 
van dienstjaren, is bij het maken van de maatwerkafspraken 80% van de 
beëindigingsvergoeding het uitgangspunt.

De overstap naar een andere NN-werkgever (NN Insurance B.V. of NNIP B.V.) 
wordt gezien als een voortzetting van het dienstverband. 

5.3.5  Korting op individuele bank- en 
verzekeringsproducten

5.3.6  Vrijwillig vertrek zonder 
aanwijzing als boventallige 
(remplaçant)

5.3.7  Overstap van NN naar een 
ander onderdeel binnen  
NN Group



6 Locatiebeleid
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In het kader van zorgvuldig personeelsbeleid, stabiliteit en continuïteit is inzicht 
in (locatie)bewegingen gewenst. Over het locatiebeleid vindt periodiek overleg 
plaats tussen NN, vakorganisaties en de medezeggenschap.



7 Algemene  
bepalingen 
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Dit sociaal plan regelt de gevolgen van wijziging van de organisatie (belangrijke 
reorganisaties, verhuizing en verplaatsing van werkzaamheden) binnen NN 
waaraan een adviesaanvraag conform de Wet op de ondernemingsraden 
(WOR) ten grondslag ligt. Dit sociaal plan is van toepassing op de reorganisaties 
uit de tot en met 31 maart 2017 ingediende adviesaanvragen, waarvan de start 
van de boventalligheid ingaat voor 1 april 2017 (zie artikel 2.6).

De instrumenten uit het sociaal plan zullen tevens van toepassing worden 
verklaard op medewerkers van wie de functie komt te vervallen dan wel wijzigt 
bij wijziging van de organisatie, zonder dat hieraan een adviesaanvraag ten 
grondslag ligt, mits dit leidt tot boventalligheid voor 1 april 2017.

Dit sociaal plan is van toepassing op alle medewerkers van wie de functie is 
ingedeeld in de functieschalen 1 tot en met 15, die een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd met NN hebben, en van wie de rechtspositie wijzigt als 
direct gevolg van een reorganisatie.
Dit sociaal plan is niet van toepassing indien om andere redenen dan een 
reorganisatie het dienstverband wordt beëindigd (bijvoorbeeld bij het niet 
nakomen van verplichtingen, een dringende reden, na twee jaar 
arbeidsongeschiktheid of bij pensionering).

Dit sociaal plan is eveneens van toepassing op medewerkers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien de rechtspositie tussentijds – 
dat wil zeggen voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt – 
ingrijpende gevolgen ondervindt als direct gevolg van een reorganisatie. Bij 
medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigen de 
rechten voortkomend uit dit sociaal plan na afloop van de herplaatsingsperiode, 
of eerder als de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.

Dit sociaal plan heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2017. De 
inhoud van het sociaal plan kan tijdens de looptijd door partijen worden gewijzigd 
indien bijzondere omstandigheden van bedrijfseconomische aard of door 
verandering in wettelijke bepalingen of regelgeving hier aanleiding toe geven.

Na het verstrijken van de looptijd van dit sociaal plan treedt het sociaal kader 
reorganisatie in werking met ingang van 1 april 2017. Het sociaal kader 
reorganisatie vervangt dit sociaal plan. Voor medewerkers die boventallig zijn 
geworden voor 1 april 2017 blijft dit sociaal plan van kracht. 

NN informeert bij iedere organisatiewijziging zo tijdig en volledig mogelijk de 
medewerkers, medezeggenschap en vakorganisaties.
Beslissingen op grond van dit sociaal plan die de individuele medewerker 
aangaan, zullen altijd schriftelijk worden vastgelegd.
NN informeert vakorganisaties periodiek (ten minste 1 keer per kwartaal) over 
belangrijke ontwikkelingen, die zich binnen het bedrijf zullen voordoen met 
mogelijke consequenties voor de werkgelegenheid.

De medewerker die een beroep doet op de financiële voorzieningen uit het 
sociaal plan, verplicht zich aan NN de ter zake doende inlichtingen en gegevens 
tijdig en naar waarheid te verstrekken. Het bewust geven van onjuiste en/of 
onvolledige inlichtingen en het oneigenlijke gebruik of misbruik van de geboden 
voorzieningen, heeft uitsluiting van verdere toepassing van het sociaal plan tot 
gevolg. Het onterecht betaalbaar gestelde wordt teruggevorderd.

Alle in het sociaal plan genoemde vergoedingen zijn bruto-vergoedingen, tenzij 
uitdrukkelijk anders wordt vermeld. NN zal de wettelijk verplichte inhoudingen 
plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd als de fiscale en 
sociale wetgeving dit toelaten. Alleen dan zal NN de vergoedingen op een nader 
door de medewerker aan te geven wijze betaalbaar stellen.

7.1 Werkingssfeer

7.2 Looptijd

7.3 Informatieverstrekking door NN

7.4  Informatieverstrekking door 
medewerker

7.5 Fiscale afwikkeling
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De medewerker die van mening is dat dit sociaal plan op onjuiste wijze of niet 
naar redelijkheid of billijkheid, op hem/haar is toegepast treedt hierover uiterlijk 
op de 10e werkdag na ontvangst van de beslissing in overleg met de manager. 
De uitkomst van het overleg wordt door de manager schriftelijk vastgelegd. 
Indien dit overleg met de manager niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan 
de medewerker zich, binnen 10 werkdagen, wenden tot de 
Werkzekerheidscommissie.
Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking op de 
uitvoering van de bestreden beslissing, tenzij door de uitvoering van de 
beslissing naar het oordeel van NN een onomkeerbare situatie ontstaat.

Indien toepassing van het sociaal plan voor een individuele medewerker zou 
leiden tot een onbillijke situatie, zal NN van het sociaal plan afwijken ten gunste 
van de medewerker. In die gevallen waarin het sociaal plan niet voorziet, zal NN 
handelen in de geest van het sociaal plan.

7.6 Mogelijkheden tot bezwaar

7.7 Hardheidsclausule
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Beëindigingsvergoeding 
Voor de vaststelling van de beëindigingsvergoeding wordt 
uitgegaan van een algemene rekenformule ter bepaling 
van het bedrag dat kan worden toegekend bij beëindiging 
van het dienstverband, waarbij het aantal gewogen 
dienstjaren van de medewerker (A) wordt vermenigvuldigd 
met het laatstverdiende bruto maandinkomen (B) en met 
een correctiefactor (C).
Voor de berekening van A (aantal gewogen dienstjaren) 
wordt de diensttijd afgerond op hele jaren. Hierbij geldt dat 
bij niet volledige dienstjaren een periode van langer dan 
zes maanden als een vol jaar wordt beschouwd. Voor de 
weging geldt dat uitgegaan wordt van de feitelijke leeftijd; 
deze wordt niet afgerond.

De dienstjaren van de medewerker worden als volgt 
gewogen:
• dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar tellen voor 1 

dienstjaar;
• dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van 40 is 

bereikt tellen x 1½ dienstjaren;
• dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van 50 is 

bereikt tellen x 2 dienstjaren;
• Peildatum voor de leeftijd van de medewerker is de 

datum van beëindiging van het dienstverband.

Rekenvoorbeeld
Dit betekent voor een medewerker die op het moment 
van beëindiging van het dienstverband 54 jaar is en  
16 jaar en 8 maanden in dienst is het volgende:
A = (4 x 2) + (10 x 1,5) + (3 x 1)
17 dienstjaren = 26 gewogen dienstjaren. 

Voor een medewerker die 44 jaar is en 8 jaar en  
5 maanden in dienst is: 
A: = (4 x 1,5) + (4 x 1) 
8 dienstjaren = 10 gewogen dienstjaren.

Maandinkomen
Het persoonlijk maandsalaris (inclusief voor de 
medewerker van toepassing zijnde persoonlijke toeslag 
met afbouw) vermenigvuldigd met 1,16333 en vermeerderd 
met de op het moment van uitdiensttreding geldende 
prestatiebeloning (de bij de functieschaal behorend 
V-percentage van de VIC-beloning).

Medewerker
Degene die in dienst is bij een van de werkgevers in 
Nederland, van wie de functie is ingedeeld in de 
functieschalen 1 tot en met 15 en die een standplaats heeft 
bij één van de bedrijfsonderdelen van NN in Nederland.

8 Definities

Passende functie
Een passende functie is een functie binnen NN die aansluit 
bij de opleiding en werkervaring van de medewerker, of 
waarvoor de medewerker binnen 6 maanden geschikt 
gemaakt kan worden.
Een passende functie moet daarnaast voldoen aan de 
volgende voorwaarden:
• De functie is maximaal één schaal lager dan de functie 

die de medewerker vervulde vóór de reorganisatie.
• De nieuwe functie is maximaal 4 arbeidsuren, maar niet 

meer dan 15% van het oorspronkelijke aantal 
arbeidsuren, minder.

• De afstand reistijd woon-werk (snelste reistijd enkele 
reis per openbaar vervoer te bepalen met www.9292.nl) 
duurt niet langer dan anderhalf uur. Zie artikel 2.5.

• Bij het bepalen van een passende functie wordt rekening 
gehouden met de mogelijkheden van plaats - en 
tijdonafhankelijk werken. 

Weigering passende functie
Indien de boventallige medewerker een passende functie 
aangeboden krijgt en hij/zij weigert bedoelde functie te 
accepteren zal NN het dienstverband beëindigen en heeft 
de medewerker geen aanspraak op de financiële 
regelingen van dit Sociaal Plan.

Sociaal Plan 
Sociaal Plan NN 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2017

Vakorganisaties
FNV Finance, onderdeel van FNV, gevestigd te Amsterdam;
CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht.
De Unie, gevestigd te Culemborg;

Werkgevers (NN)
NN Insurance Personeel B.V.
NNIP Personeel B.V.

Werkzekerheidscommissie
Een paritaire commissie, bestaande uit 
vertegenwoordigers van NN en vakorganisaties, die zich 
op ieder gewenst moment op initiatief van NN of de 
betrokken medewerker zal uitspreken over de vraag of de 
medewerker respectievelijk NN in de praktijk voldoen aan 
hun verantwoordelijkheden in het kader van het sociaal 
plan. Daarnaast toetst zij de correcte uitvoering van dit 
sociaal plan wanneer daar door medewerker en/of 
management om wordt verzocht. De commissie heeft de 
bevoegdheid om in het kader van het sociaal plan in 
individuele situaties naar eigen inzicht een 
maatwerkoplossing te treffen. De commissie zal ten minste 
eenmaal per drie maanden bijeenkomen.



Head office NN Group NV:
Schenkkade 65
2595 AS THE HAGUE
The Netherlands
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