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1 Inleiding  
Voor je ligt het Sociaal Plan van MN dat vanaf heden M’N plan heet. Met dit plan geven we 
duidelijkheid over wat de gevolgen zijn voor iedereen die te maken krijgt met een 
reorganisatie binnen MN.  
 
M’N Plan is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van partijen om te komen tot een 
plan dat ontwikkeling en beweging van medewerkers stimuleert. Daarbij neemt MN als goed 
werkgever de verantwoordelijkheid om medewerkers zoveel mogelijk te begeleiden van 
werk naar werk. Medewerkers die in dit proces initiatief tonen worden hiervoor extra 
beloond. 
 

• Ontwikkeling ten behoeve van werkzekerheid blijft een belangrijk uitgangspunt. 
Medewerkers worden gestimuleerd gebruik te maken van de faciliteiten die MN 
als goed werkgever biedt. 

• MN en de medewerkers investeren gezamenlijk in begeleiding ten behoeve van 
werkzekerheid. 

• MN faciliteert met hulpmiddelen en begeleiding en een financieel vangnet bij 
vertrek bij reorganisaties op een wijze die past bij de maatschappelijke positie die 
MN inneemt. 

• Pro-activiteit en investeren in duurzame inzetbaarheid worden beloond. 
 
Deze uitgangspunten resulteren in een plan dat je in staat stelt om zelf keuzes te maken over 
jouw verdere ontwikkeling en toekomst in het geval van een reorganisatie. MN spant zich in 
om zoveel als mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen door het inzetten van middelen 
die behoud van werk bevorderen, hetzij binnen, hetzij buiten MN. 
 
MN zal in de continue dialoog met jou zo transparant mogelijk zijn over verwachtingen en 
relevante ontwikkelingen die betrekking hebben op jouw werkgelegenheid en je met 
passende instrumenten en inzet ondersteunen. Van jou wordt verwacht dat je gebruik maakt 
van de mogelijkheden die MN ter beschikking stelt, initiatief neemt en solliciteert op 
Passende Functies.  
 
MN stimuleert ontwikkeling en beweging. We kennen een opleidingsbeleid en hebben 
binnen de cao een Individueel Ontwikkelingsbudget (IOB) beschikbaar gesteld.  
Binnen je huidige functie kun je gebruik maken van deze regelingen en faciliteiten die 
worden aangeboden.  
 
M’N Plan heeft tot doel actief te bemiddelen van werk naar werk. Partijen beschouwen het 
als hun collectieve verantwoordelijkheid om te streven naar behoud van werkgelegenheid 
van betrokken medewerkers. Hiertoe wordt samengewerkt met twee 
outplacementbureaus. Bij herplaatsing danwel bij uitdiensttreding is in M’N Plan 
opgenomen op welk Vangnet de medewerker recht heeft. 
 
Waar in dit M’N Plan wordt gesproken over “hij”, “medewerker” en “zijn” dient 
vanzelfsprekend ook “zij”, “medewerkster” en “haar” te worden gelezen. Waar gesproken 
wordt in M’N Plan over de cao wordt de cao van MN bedoelt.  
 
Daar waar nodig worden in hoofdstuk 9 de in M’N Plan gebruikte begrippen verder 

uitgelegd. Ook worden daar enkele algemene en bijzondere bepalingen beschreven die van 

toepassing zijn op M’N Plan.  
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M’N Plan kent 3 fasen als het gaat om inspanningen gericht op het zoveel mogelijk 
realiseren van behoud van werkgelegenheid voor medewerkers. Je kan zelf kiezen hoe je 
een fase invult. Per fase kan je lezen welke gevolgen de keuzes die je maakt voor jou 
hebben. In het plan wordt een actieve opstelling gericht op het vinden van ander werk door 
investering in opleiding en begeleiding extra beloond. 
 

 

Fase 1: De Preventieve mobiliteitsfase – Je bent preventief mobiel  
Binnen de unit, de afdeling of het team waar je werkt worden binnen 6 maanden concrete 
reorganisatieplannen gemaakt. Deze fase duurt minimaal 2 maanden. De exacte personele 
consequenties zijn nog niet bekend. De medewerkers in functies die waarschijnlijk door de 
reorganisatie worden geraakt, ontvangen een brief. 
 
Fase 2: Mobiliteitsfase - Je wordt (onder voorbehoud) boventallig 
Binnen de unit, de afdeling of het team waar je werkt zijn de personele consequenties van 
een concrete reorganisatie bekend en zal minimaal 6 weken later de reorganisatie worden 
doorgevoerd. Er is een adviesaanvraag ingediend bij de Ondernemingsraad (“OR”) waarin de 
voorgenomen reorganisatie en de concrete personele gevolgen zijn beschreven. Je begint 
met intensieve begeleiding of je ziet er bewust vanaf. 
 
Fase 3: Boventalligheid - Je bent boventallig  
Binnen de unit, de afdeling of het team waar je werkt wordt de reorganisatie inclusief de 
personele consequenties doorgevoerd en je bent vrijgesteld van werk. De looptijd van deze 
fase is gelijk aan de Opzegtermijn. 
 
Ook in geval van organisatorische wijzigingen die betrekking hebben op enkele individuen 
en waarvoor op grond van de Wet op de ondernemingsraden geen adviesaanvraag hoeft te 
worden ingediend, is M’N Plan en haar faciliteiten onverkort van toepassing. Daar waar 
nodig, gezien de specifieke situatie, zal maatwerk worden geleverd.  
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2 Fase 1: Preventieve mobiliteitsfase – Je bent preventief mobiel 

 Wanneer is sprake van de Preventieve mobiliteitsfase? 
- Binnen de unit, de afdeling of het team waar je werkt worden plannen gemaakt voor 

een reorganisatie binnen zes maanden. 
- We weten dat er een reorganisatie aankomt, maar niet welke medewerkers 

boventallig worden en/of per wanneer. De exacte personele consequenties zijn dus 
nog niet bekend. 

- In deze fase wordt een adviesaanvraag voorbereid, maar deze is nog niet ingediend 
bij de OR. 

 De start en duur van de Preventieve mobiliteitsfase 
- Het managementteam van jouw unit, afdeling of team bepaalt na overleg met de 

afdeling HR, wanneer de Preventieve mobiliteitsfase start, hoe lang deze duurt en 
welke doelgroep hiervoor in aanmerking komt. De doelgroep wordt zo specifiek 
mogelijk bepaald en bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn in een unit, 
afdeling, team en/of functiegroep waar sprake zal zijn van ingrijpende veranderingen 
en waarbij de verwachting is dat een aantal medewerkers boventallig zal worden. 

- De OR en de vakbonden worden schriftelijk geïnformeerd over de start van de 
Preventieve mobiliteitsfase. 

- Je wordt geïnformeerd over het feit dat Preventieve mobiliteitsfase op jou van 
toepassing is en je ontvangt een brief waarin dit bevestigd wordt. 

- De Preventieve mobiliteitsfase duurt minimaal 2 en eindigt na maximaal 6 maanden 
en ieder geval op het moment dat de adviesaanvraag met voorgenomen besluit is 
ingediend bij de OR.  

 Wat betekent de Preventieve mobiliteitsfase voor jou? 
- Je krijgt in deze fase de gelegenheid je voor te bereiden op mogelijke boventalligheid 

door te werken aan je eigen inzetbaarheid en baankansen.  
- Je blijft aan het werk. 
- Je blijft in gesprek met je leidinggevende over je performance en je ontwikkeling. 
- Je kunt in deze fase gebruik maken van de faciliteiten zoals beschreven in 2.4. 

 Faciliteiten 
Je kan gebruik maken van de faciliteiten uit deze fase wanneer de Preventieve 
mobiliteitsfase schriftelijk aan jou is bevestigd. 
 
Naast de hieronder beschreven faciliteiten kan je ook gebruik blijven maken van de 
faciliteiten uit het reguliere opleidingsbeleid van MN. Let op: er kan onder omstandigheden 
sprake zijn van een maximumvergoeding door MN van de kosten voor een opleiding. Zie 
hiervoor 8.3.3. 
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 Talent Motivatie Analyse 
Je kan in deze fase op kosten van MN een Talent Motivatie Analyse (TMA) doen inclusief het 
bijbehorende validatiegesprek via één van de door MN hiervoor geselecteerde partners. Het 
TMA-assessment is een loopbaaninstrument waarmee een objectieve en diepgaande 
analyse van je drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden wordt gemaakt. Inzet van dit 
instrument geeft inzicht in welk werk aansluit bij jouw behoeften, talenten, capaciteiten en 
competenties.  

 Vrijwillig Vertrek 
Je kan in deze fase kiezen om vrijwillig te vertrekken. Vrijwillig Vertrek is bedoeld om 
boventalligheid in volgende fasen te voorkomen. Je ontvangt een beëindigingsvergoeding 
gelijk aan 80% van het Vangnet (zoals beschreven in 7.2) zonder compensatie van je 
Opzegtermijn.  
 
Hoe werkt het? 
Binnen 6 weken na aanvang van je Preventieve mobiliteitsfase kun je bij HR schriftelijk een 
verzoek indienen voor een Vergoeding Vrijwillig Vertrek. Dit verzoek wordt door HR direct 
doorgestuurd aan het managementteam van jouw unit. Het managementteam besluit over 
jouw verzoek. Het managementteam kan jouw verzoek afwijzen als bijvoorbeeld: 

- de continuïteit en/of noodzakelijke kwaliteit van de werkzaamheden in gevaar komt; 
of 

- als er meer medewerkers willen vertrekken dan het te verwachten verlies aan 
formatieplaatsen als gevolg van de voorgenomen reorganisatie. Als dit aan de orde 
is, heeft degene die het eerst in dienst is gekomen het eerste recht van vertrek. 

 
Binnen 7 werkdagen na het aflopen van de termijn van 6 weken ontvang je van MN 
schriftelijk bericht of je verzoek gehonoreerd wordt en je daadwerkelijk gebruik kan maken 
van de faciliteit Vergoeding Vrijwillig Vertrek. Dit is ter beoordeling aan het 
managementteam van jouw unit. Indien je verzoek wordt afgewezen, ontvang je een 
motivatie. Indien je het hier niet mee eens bent kun je bezwaar maken c.q. een beroep doen 
op de hardheidsclausule zoals beschreven in 10.1. 
 
Bij een akkoord wordt jouw arbeidsovereenkomst door middel van een 
vaststellingsovereenkomst (vso) met wederzijds goedvinden beëindigd op 
bedrijfseconomische gronden. Je gaat per de eerste van de eerstvolgende kalendermaand 
uit dienst, zonder compensatie voor de Opzegtermijn. Let op: dit kan consequenties hebben 
bij het eventueel aanvragen van een uitkering bij het UWV. Voor meer informatie verwijzen 
we je naar de website van het UWV. Het Vangnet wordt berekend per datum van je 
uitdiensttreding. Je kunt geen aanspraak maken op de overige faciliteiten van M’N Plan 
waaronder het Aanvullend Vangnet zoals beschreven in7.3. 

 Financieel Advies 
In deze fase bieden we je de mogelijkheid om op kosten van MN financieel advies in te 
winnen via een door MN geselecteerde partij: Lee Hecht Harrison of Randstad. Het is niet 
mogelijk om het door MN hiervoor gereserveerde budget in te zetten voor andere 
doeleinden of een zelfgekozen leverancier.  
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 Individueel Opleidingsbudget (IOB) 
Je kunt een eventueel openstaand IOB gebruiken. 

 Voorrang bij plaatsing op interne vacatures 
Bij sollicitatie op interne vacatures heb je voorrang op andere medewerkers. Zie 6.7 voor 
hoe dit precies werkt. 
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3 Fase 2: Mobiliteitsfase deel 1 - Je wordt onder voorbehoud boventallig 

 Wanneer is sprake van de Mobiliteitsfase deel 1? 
- Binnen de unit, de afdeling of het team waar je werkt zijn de personele 

consequenties van een concrete reorganisatie bekend, maar het is niet zeker of je 
ook echt Boventallig wordt. 

- De directie heeft een voorgenomen besluit genomen en de adviesaanvraag met het 
voorgenomen besluit is in deze fase ingediend bij de OR. 

 De start en duur van de Mobiliteitsfase deel 1 
- Deze fase start op het moment waarop de adviesaanvraag wordt ingediend bij de 

OR.  
- Je wordt schriftelijk geïnformeerd over de consequenties voor jou van de 

reorganisatie, onder voorbehoud van het advies van de OR en het definitieve besluit 
van de directie. 

- Deze fase eindigt wanneer het definitieve besluit door de directie is genomen. 

 Wat betekent de Mobiliteitsfase deel 1 voor jou? 
- De basisgedachte in M’N Plan is dat je zelf vormgeeft aan je loopbaan. Dit is 

maatwerk en vraagt een serieuze inspanning van jou en van MN. MN is bereid hierin 
te investeren door intensieve begeleiding. 

- Het uitgangspunt in deze fase is dat je twee weken na ingang van deze fase start met 
de intensieve begeleiding (route A), die wordt aangeboden door MN. 

- Indien je geen gebruik wil maken van de intensieve begeleiding dien je dit binnen 2 
weken na de start van de Mobiliteitsfase deel 1 schriftelijk aan te geven bij HR. In dit 
geval kies je ervoor geen intensieve begeleiding te krijgen. Je kiest dan bewust voor 
route B.  

- Je keuze heeft gevolgen voor de faciliteiten en de hoogte van het Vangnet bij vertrek 
(Hoofdstuk 7). 

- Mocht je achteraf twijfelen over je keuze, neem dan contact op met HR. 

 Faciliteiten Route A 
Indien je voor route A (intensieve begeleiding) kiest, kun je twee weken na aanvang van de 
Mobiliteitsfase deel 1 gebruik maken van de volgende faciliteiten: 

 Intensieve begeleiding  
- Voor de intensieve begeleiding kun je kiezen uit twee partijen1 die door MN zijn 

geselecteerd: 
o Lee Hecht Harrison 
o Randstad 

- Met deze partijen heeft MN een dienstverleningspakket afgesproken. Het is niet 
mogelijk om het door MN gereserveerde budget in te zetten voor andere doeleinden 
of een zelfgekozen leverancier.  

 
1 Contracten worden na definitief akkoord getekend en de werkafspraken worden daarna verder uitgewerkt 
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 Vrijstelling van werk 
Je wordt per week voor 10% van je arbeidsduur vrijgesteld ten behoeve van oriëntatie op je 
toekomst. Je kunt dit eventueel ook tweewekelijks opnemen. Bij een dienstverband van 40 
uur zou je dan 8 uur per twee weken vrijgesteld zijn van werk.  
Daarnaast kun je buitengewoon verlof opnemen gedurende de daadwerkelijk tijd die nodig 
is voor een sollicitatie. 

 Verhoging Individueel Opleidingsbudget (IOB) 
Je opgenomen IOB wordt in deze fase opnieuw toegekend. Heb je bijvoorbeeld voorafgaand 
aan de Mobiliteitsfase € 1000, = van je IOB opgenomen, dan wordt in deze Mobiliteitsfase 
(route A) wederom € 1000, = toegekend. 

 Voorrang bij plaatsing in interne vacatures 
Bij sollicitaties op interne vacatures krijg je voorrang op andere medewerkers. Zie 6.7 voor 
hoe dit precies werkt. 

 Faciliteiten Route B 
Indien je afziet van intensieve begeleiding kun je geen gebruik maken van de faciliteiten 
zoals beschreven in 3.4. Je blijft volledig aan het werk en je kunt wel je openstaand IOB 
gebruiken. 

 Voorrang bij plaatsing in interne vacatures 
Bij sollicitatie op interne vacatures krijg je voorrang bij MN op andere kandidaten. Zie 6.7 
voor hoe dit precies werkt. 
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4 Fase 2: Mobiliteitsfase deel 2 - Je wordt boventallig 

 Wanneer is sprake van de Mobiliteitsfase deel 2? 
- Binnen de unit, de afdeling of het team waar je werkt zijn de personele 

consequenties van een concrete reorganisatie bekend.  
- De OR heeft een advies gegeven en de directie heeft een definitief besluit genomen. 
- Duidelijk is dat je je huidige werk in de toekomst niet meer kan doen. Vaststaat dat 

jij Boventallig wordt en ook per wanneer (tenzij je op een Passende Functie kan 
worden herplaatst).  

 De start en duur van de Mobiliteitsfase deel 2 
- Deze fase start de dag nadat de directie het definitieve besluit tot reorganisatie heeft 

genomen. 
- Fase 2: Mobiliteitsfase deel 2 eindigt uiterlijk wanneer de nieuwe organisatie ingaat 

en je feitelijk Boventallig bent. 
- Bepalend daarvoor is de datum van ingang van definitieve boventalligheid zoals 

genoemd in je Aanzegbrief. 

 Wat betekent de Mobiliteitsfase deel 2 voor jou 
- Er wordt door je leidinggevende samen met HR met jou een Aanzeggesprek gevoerd. 
- In het Aanzeggesprek ontvang je een Aanzegbrief en een vaststellingsovereenkomst. 

Je Boventalligheid is nog niet gestart, maar de datum waarop je Boventallig wordt, 
staat vast en lees je in de Aanzegbrief. 

- In de vaststellingsovereenkomst wordt ook schriftelijk vastgelegd of je Route A of B 
volgt. 

- Als je gebruik wilt maken van het Vangnet bij einde dienstverband in fase 3 
(Boventalligheidsfase) moet MN deze door jou ondertekende 
vaststellingsovereenkomst (zie ook 8.1) uiterlijk 3 weken voorafgaand aan jouw 
Datum boventalligheid hebben ontvangen. 

 Faciliteiten  
De faciliteiten behorende bij de gekozen route (A of B) zoals beschreven in fase 2 deel 1 
lopen door in deze fase. Daarnaast bestaan de volgende faciliteiten: 
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 Plaatsmakersregeling 
Als niet Boventallige medewerker kan je onder omstandigheden plaats maken voor een 
Boventallige medewerker.  
 
Hoe werkt het: 

- Indien je voor deze regeling in aanmerking wilt komen, kan je daartoe een schriftelijk 
verzoek doen aan HR. Dit verzoek stuur je uiterlijk binnen 2 weken na communicatie 
van het definitieve besluit van de directie;  

- De directeur HR beslist na overleg met het betreffende lijnmanagement over het 
verzoek. Indien de directeur HR het verzoek goedkeurt, geldt dat je 
arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst beëindigd wordt op 
bedrijfseconomische gronden per de datum van de boventalligheid van de 
medewerker voor wie je plaats maakt. Je ontvangt de helft van het Vangnet zoals 
beschreven in 7.2. Het Maandsalaris over de helft van de Opzegtermijn zal hierbij als 
extra vergoeding worden opgeteld en uitgekeerd. Let op: dit kan consequenties 
hebben bij het eventueel aanvragen van een uitkering bij het UWV. Voor meer 
informatie verwijzen we je naar de website van het UWV. Je kunt geen aanspraak 
maken op het Aanvullend Vangnet zoals beschreven in 7.3. 

- Je kunt geen aanspraak maken op de overige faciliteiten van M’N Plan. 

 Eerder Vertrek 
Je kunt ook in deze fase kiezen om eerder te vertrekken. Heb je een baan gevonden of wil je 
‘gewoon’ eerder uit dienst. Dat maken we mogelijk. Je ontvangt 100% van het Vangnet 
(7.2). Je gaat zo snel mogelijk uit dienst. Het Maandsalaris over de helft van de (resterende) 
Opzegtermijn zal als extra vergoeding bij het Vangnet worden opgeteld en uitgekeerd. Let 
op: dit kan consequenties hebben bij het eventueel aanvragen van een uitkering bij het 
UWV. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van het UWV. Tevens wordt het 
Vangnet opnieuw berekend op basis van je nieuwe datum uitdiensttreding en je kunt  geen 
aanspraak maken op het Aanvullend Vangnet zoals beschreven in 7.3. 
 
Na aanvang Fase 2: Tijdens Mobiliteitsfase deel 2 kan je bij HR een schriftelijk verzoek 
indienen voor Eerder Vertrek. Dit verzoek zal in principe door MN worden gehonoreerd, 
tenzij er sprake is van zwaarwegende belangen zoals bijvoorbeeld wanneer de continuïteit 
en/of noodzakelijke kwaliteit van de werkzaamheden in gevaar komt. Bij meerdere 
verzoeken tot Eerder Vertrek wordt besloten op volgorde van binnenkomst van de 
verzoeken. 
 
Als we je verzoek  inwilligen, ontvang je ter bevestiging een aangepaste 
vaststellingsovereenkomst.  

 Voorrang bij plaatsing op interne vacature 
In deze fase heb je bij de selectie voor vacatures bij MN voorrang op andere kandidaten. Zie 
6.7 voor hoe dit precies werkt. 
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5 Fase 3: Boventalligheidsfase - Je bent boventallig 

 Wanneer is er sprake van de Boventalligheidsfase? 
- De nieuwe organisatie is van toepassing. 
- De Datum boventalligheid zoals vermeld in de Aanzegbrief is bereikt en je bent 

Boventallig. 

 De start en duur van de Boventalligheidsfase 
- De Datum boventalligheid is met jou in de Aanzegbrief gecommuniceerd.  
- Deze fase start op de gecommuniceerde Datum boventalligheid. De duur is 

afhankelijk van de Opzegtermijn en duurt maximaal 4 maanden. Het einde van deze 
fase is uiterlijk de datum van de beëindiging van je dienstverband met inachtneming 
van de Opzegtermijn zoals vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst  

 Wat betekent de Boventalligheidsfase voor jou? 
In de periode (gelijk aan de Opzegtermijn) na de Datum boventalligheid waarin je nog in 
dienst bent van MN, geldt er een aantal spelregels: 

- In deze periode verricht je geen werkzaamheden meer voor MN: je kunt je eigen 
werk niet meer doen en bent volledig vrijgesteld van werk inclusief overdracht van 
werk. 

- Gedurende deze periode behoud je jouw arbeidsvoorwaarden tenzij hieronder 
anders staat aangegeven. 

- Aangezien je vrijgesteld bent van werk, bouw je geen vakantiedagen meer op in deze 
fase. 

- Jouw vaste reiskostenvergoeding en een vaste kostenvergoeding eindigen op de dag 
waarop jouw boventalligheid ingaat. Heb je een openbaar vervoer kaart dan wordt 
deze opgezegd per de Datum Boventalligheid. Reiskosten die je maakt om te reizen 
naar afspraken met het bureau waar je je intensieve begeleidingstraject volgt, kun je 
declareren. 

- Als je een leaseauto hebt, lever je deze uiterlijk de laatste dag van je dienstverband 
in. Heb je een mobiliteitsvergoeding dan stopt deze per einde dienstverband. 

- Bedrijfsmiddelen zoals je laptop, mobiele telefoon en pasje kun je gedurende deze 
periode behouden en blijven gebruiken voor activiteiten om ander werk te vinden; je 
hebt op je laptop toegang tot je e-mail en MN Plaza waarop je de interne vacatures 
kunt vinden. 

- Je ontvangt bij het einde van je dienstverband het Vangnet. 

 Faciliteiten 
Indien je route A volgt loopt het traject van intensieve begeleiding door conform de 
afspraken. 

 Individueel Ontwikkeling Budget 
Je kunt in deze fase je nog beschikbare IOB inzetten. De hoogte is afhankelijk van de route 
die je hebt gekozen tijdens de Mobiliteitsfase.  
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 Eerder Vertrek 
Je kunt  er in deze fase ook kiezen om eerder te vertrekken. Heb je een baan gevonden of wil 
je ‘gewoon’ eerder uit dienst? Dat maken we mogelijk. Je ontvangt 100% van het Vangnet 
(7.2). Je gaat zo snel mogelijk uit dienst. Het Maandsalaris over de helft van de (resterende) 
Opzegtermijn zal als extra vergoeding bij het Vangnet worden opgeteld en uitgekeerd. Let 
op: dit kan consequenties hebben bij het eventueel aanvragen van een uitkering bij het 
UWV. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van het UWV. Tevens wordt het 
Vangnet opnieuw berekend op basis van je nieuwe datum uitdiensttreding en je kunt geen 
aanspraak maken op het Aanvullend Vangnet zoals beschreven in 7.3. 
 
Als je gebruik wilt maken van Eerder Vertrek kan je dit na aanvang van deze fase bij HR 
schriftelijk aangeven. Je ontvangt ter bevestiging een aangepaste vaststellingsovereenkomst 
waarin de nieuwe datum uitdiensttreding staat.  

 Voorrang bij plaatsing op interne vacatures 
In deze Boventalligheidsfase, heb je bij de selectie voor vacatures bij MN voorrang op 
andere kandidaten. Zie 6.7 voor hoe dit precies werkt. 
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6 Wat kan er gebeuren met jouw functie en wat betekent dit voor jou?  

 Wat kan er gebeuren met functies? 

Tijdens de Preventieve mobiliteitsfase wordt een adviesaanvraag opgesteld. In de 
adviesaanvraag wordt aangegeven wat de gevolgen zijn van de reorganisatie op de 
bestaande functies en bemensing. Functies kunnen (ingrijpend) wijzigen of vervallen, er 
kunnen minder mensen nodig zijn en ook kunnen er nieuwe functies ontstaan. Een 
combinatie van beide (vervallen en ingrijpend gewijzigde functies) kan ook. MN voegt bij de 
adviesaanvraag een overzicht van de bestaande organisatie met functies en aantal fte’s en 
een overzicht van de nieuwe te verwachten organisatie met functies en aantal fte’s. Er volgt 
dan een plaatsingsprocedure waarin wordt bepaald welke medewerkers kunnen worden 
geplaatst in de nieuwe organisatie. Een plaatsingsprocedure is nodig als niet alle 
medewerkers hun functie kunnen volgen. In dat geval geeft de wet- en regelgeving de 
kaders aan waar MN zich aan moet houden. MN volgt bij ontslag om bedrijfseconomische 
redenen de alsdan geldende Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen 
van het UWV. Hierin staat  bijvoorbeeld hoe het afspiegelingsbeginsel, de 
plaatsingsvolgorde en de voorrangregels moeten worden toegepast.  

 Jouw functie wijzigt niet of niet ingrijpend 

 

 
 
 
Het uitgangspunt bij een reorganisatie is dat, als er voldoende plekken zijn, een medewerker 
zijn ongewijzigde of licht gewijzigde functie volgt.  
 
Het kan zijn dat er na de reorganisatie te weinig plekken zijn. Bij een vermindering van het 
aantal functies, zonder dat er sprake is van ingrijpend wijzigen van functies, wordt 
afgespiegeld volgens het wettelijke afspiegelingsbeginsel. Dit betekent dat het aanwijzen 
van Boventallige medewerkers plaatsvindt binnen leeftijdsgroepen en daarbinnen op basis 
van de duur van je dienstverband.  
 
De wettelijk bepaalde leeftijdsgroepen zijn: 

- 15 tot en met 24 jaar 
- 25 tot en met 34 jaar 
- 35 tot en met 44 jaar 
- 45 tot en met 54 jaar 
- 55 en verder. 
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Je wordt op basis van je leeftijd op de Peildatum ingedeeld in een leeftijdsgroep. Op basis 
van het afspiegelingsbeginsel wordt dan bepaald welke medewerkers binnen elke 
leeftijdsgroep wel en niet Boventallig worden. Hierbij is de duur van het dienstverband van 
belang, dus degene met het kortste dienstverband wordt als eerste Boventallig. Door 
afspiegeling komt na de reorganisatie de onderlinge verhouding van het aantal 
medewerkers in elke leeftijdsgroep binnen de functie zoveel mogelijk overeen met die van 
voor de reorganisatie. 
 
Daarnaast komen voorafgaand aan de afspiegeling medewerkers die de AOW leeftijd 
hebben bereikt, het eerst voor boventalligheid in aanmerking. 
 
Als je Boventallig wordt en er geen Passende Functie beschikbaar is binnen een redelijke 
termijn, dan kan je niet worden geplaatst. 

 Jouw functie wijzigt ingrijpend 

 

 
 
Om te bepalen of een functie al dan niet ingrijpend gewijzigd is, wordt er onder meer 
gekeken in welke mate de wijziging gevolgen heeft voor de zwaarte van de functie, de 
kerntaken, de te behalen resultaten, de scope, omvang en impact van de functie en de 
vereiste kennis en vaardigheden en competenties.  
 
Bij een ingrijpend gewijzigde functie is het belangrijk of je (potentieel) geschikt bent voor 
deze functie. Dit wordt door de (huidige en potentieel nieuwe) direct leidinggevende in 
overleg met HR bepaald. Daarbij wordt gekeken naar kennis, ervaring competenties en 
motivatie. Die factoren dienen zoveel mogelijk te worden onderbouwd met objectieve 
gegevens.  
 
Bij het beoordelen van potentiele geschiktheid zal worden gekeken of je binnen 3 maanden 
in staat bent om aan de eisen van de ingrijpend gewijzigde functie te te voldoen, 
bijvoorbeeld door middel van om-, her- of bijscholing. Wanneer er meer medewerkers 
geschikt geacht worden dan er aan ingrijpende gewijzigde functies beschikbaar is, zal er 
worden afgespiegeld. Medewerkers waarvoor de functie niet als geschikt is aan te merken, 
worden niet geplaatst en worden Boventallig.  
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 Jouw functie vervalt 
 

 

Sommige functies komen na een reorganisatie te vervallen. Allereerst wordt dan gekeken of 
sprake is van een uitwisselbare functie  of dat het om een unieke functie gaat dan wel of de 
hele categorie uitwisselbare functies komt te vervallen. In deze laatste twee situaties wordt 
er niet afgespiegeld en wordt de medewerker Boventallig. 

 Er ontstaat een geheel nieuwe functie  
 

 

 
 

 

Het kan zijn dat door de reorganisatie een geheel nieuwe functie ontstaat. Van een geheel 
nieuwe functie is sprake als die functie niet eerder als zodanig in de organisatie voor kwam. 
In dat geval wordt er een vacature gesteld. MN zal echter eerst beoordelen of die als een 
Passende Functie kan worden aangemerkt voor Boventallige medewerkers of, als er nog 
plaats over is, voor medewerkers die als gevolg van de adviesaanvraag Boventallig zullen 
worden (Mobiliteitsfase deel 2 en Boventalligheidsfase). Zie hiervoor 6.6 en 6.7 (Je wordt 
geplaatst in Passende Functie en voorrang plaatsing op interne vacatures). 
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 Je wordt geplaatst in een Passende Functie 

Als je Boventallig wordt of bent, zal gekeken worden of er binnen redelijke termijn een 
Passende Functie voor je beschikbaar is. Of een functie passend is voor jou hangt af van 
verschillende zaken. Is sprake van vergelijkbare competenties, ervaring en opleiding waarbij 
ook rekening wordt gehouden met de arbeidsduur (aantal contracturen per week), context 
en functieniveau. Binnen redelijke termijn wil zeggen dat je binnen de Opzegtermijn een 
dergelijke functie zou moeten kunnen uitoefenen. Een functie op gelijk niveau of een functie 
die 1 schaal hoger of lager is ingedeeld dan de functie van de medewerker, kan als passend 
worden aangemerkt. 
 
Bij een Passende Functie die een functieniveau lager is ingedeeld, wordt het salaris 
bevroren. Dat geldt ook voor de Compensatietoeslag en/of andere toeslagen als je die hebt. 
Omdat je naar een lagere nieuwe salarisschaal gaat met een lager eindbedrag op de RSP van 
100 van de schaal, ontstaat er mogelijk een salarisdeel boven de RSP van 100 van je nieuwe 
salarisschaal. Op dat moment ontstaat er een nieuwe toeslag, de Plantoeslag, naast 
eventueel de Compensatietoeslag of een andere toeslag. Over de Plantoeslag wordt geen 
vakantiegeld en 13de maand berekend; het kent geen opbouw van pensioen en wordt niet 
meegenomen als grondslag voor de berekening van variabele beloning.  
 

 
  
In geval van een cao verhoging en/of PBO verhoging (indien van toepassing in de dan 
geldende cao) wordt eerst dat deel van de Plantoeslag omgezet in salaris. Pas nadat je 
Plantoeslag volledig is omgezet in salaris wordt er een verhoging toegekend zonder dat dit 
een omzetting uit je Plantoeslag is.  
 
Overige arbeidsvoorwaarden worden toegekend op basis van de indeling in de nieuwe 
functie. Indien je in de nieuwe functie niet in aanmerking komt voor een leaseauto mag je je 
lopende leasecontract uitrijden.  
 
Als je een Passende functie krijgt aangeboden binnen MN, dan moet je deze functie in 
principe accepteren. Echter, onder omstandigheden, kan je, op grond van zwaarwegende 
persoonlijke of sociale redenen, een Passende Functie weigeren. De Bezwaarcommissie 
wordt in zo’n geval gevraagd een oordeel te geven of je het aanbod van de Passende Functie 
terecht weigert. Het oordeel wordt aan jou en HR schriftelijk verzonden.  
 
Is naar het oordeel van de Bezwaarcommissie de weigering terecht omdat er sprake is van 
zwaarwegende persoonlijke of sociale redenen, dan vervalt het aanbod voor de Passende 
Functie. Je blijft dan recht houden op de faciliteiten uit M’N Plan. De arbeidsovereenkomst 
wordt dan, zoals beschreven in dit plan, beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst 
met wederzijdse goedkeuring op bedrijfseconomische gronden.  
 

Fictief voorbeeld 
Je huidige salaris is €4.000,-- per maand. Daarnaast heb je een compensatietoeslag van €500,-- per maand. 
Je RSP in je huidige salarisschaal is precies 100. Als gevolg van een reorganisatie word je geplaatst in 
Passende Functie die een schaal lager is dan je huidige functieniveau. RSP 100 van de salarisschaal horende 
bij deze Passende Functie is €3.500,-- per maand. Je salaris wordt €3.500,-- per maand, je 
compensatietoeslag blijft €500,-- per maand en daarnaast krijg je een Plantoeslag van €500,-- per maand.  
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Is naar het oordeel van de Bezwaarcommissie de weigering niet terecht, dan krijg je binnen 
5 werkdagen na de datum van het oordeel van de Bezwaarcommissie de kans om alsnog de 
Passende Functie te aanvaarden. Accepteer je dan nog steeds niet de Passende Functie, dan 
vervalt je recht op de faciliteiten uit M’N Plan en wordt bij het UWV een ontslagvergunning 
aangevraagd om met inachtneming van de Opzegtermijn je arbeidsovereenkomst op te 
zeggen.  
Je ontvangt in dat geval bij uitdiensttreding maximaal de wettelijk voorgeschreven 
transitievergoeding en je hebt geen recht meer op het Vangnet. Door MN gemaakte kosten 
voor intensieve begeleiding en opgenomen verhoging van IOB dienen te worden 
terugbetaald en artikel 8.3.3. is van toepassing.  

 Voorrang bij plaatsing op interne vacatures 

Als er vacatures openstaan, dan hebben bepaalde medewerkers voorrang op andere 
medewerkers of externen. De volgorde waarin een medewerker bij de selectie voorrang 
heeft op andere kandidaten, is: 

1. De Boventallige medewerker die geschikt is voor de vacature en die binnen zijn 
herplaatsingstermijn zit (Boventalligheidsfase/fase 3); dan 

2. De medewerker die geschikt is voor de vacature en Boventallig zal gaan worden 
(Mobiliteitsfase deel 2/fase 2 deel 2); vervolgens 

3. De medewerker die geschikt is voor de vacature en waarschijnlijk Boventallig zal 
gaan worden (Mobiliteitsfase deel 1/fase 2 deel 1); en tot slot 

4. De medewerker die geschikt is voor de vacature en in de Preventieve mobiliteitsfase 
zit (Preventieve mobiliteitsfase/fase 1). 

Als blijkt dat er geen (potentieel) geschikte medewerkers zoals hiervoor onder 1 tot en met 
4 genoemd, voor de vacature beschikbaar zijn, wordt de vacature opengesteld voor andere 
kandidaten. 
 
Bij het bepalen van je geschiktheid wordt nadrukkelijk ook rekening gehouden met je 
potentiële geschiktheid. Hiermee is bedoeld het vermogen (ter beoordeling aan het 
management van MN) om, al dan niet door middel van opleiding en training, binnen 3 
maanden te groeien naar volledige functievervulling.  
Als je als hierboven onder 1 tot en met 4 genoemde medewerker bij een sollicitatie wordt 
afgewezen, dan ontvang je schriftelijk een mededeling waarom je bent afgewezen.   
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7 Vangnet 

 Strekking Vangnet 
Het Vangnet is bedoeld ter compensatie van de financiële consequenties die je onmiddellijk 
dan wel in toekomstige jaren kan ondervinden bij beëindiging van je dienstverband. 
Daarnaast is het gericht op overbrugging van de periode die nodig is voor het vinden van 
een nieuwe baan. 
 
Je kan in verschillende fasen van M’N Plan recht hebben op (een deel van) het Vangnet: 

- In Fase 1 in geval van Vrijwillig vertrek (zie artikel 2.4.2); 
- In Fase 2 deel 2 in geval van de Plaatsmakersregeling (zie artikel 4.4.1); 
- In Fase 2 deel 2 in geval van Eerder Vertrek (zie artikel 4.4.2); 
- In Fase 3 in geval van Eerder Vertrek (zie artikel 5.4.2); of 
- Aan het eind van fase 3 als je Boventallig bent en je uitdiensttredingsdatum is 

aangebroken. 

 Berekening Vangnet  
Je Vangnet wordt berekend op basis van de volgende formule:  
 
Vangnet = Wettelijke Transitievergoeding 2019 x Factor. 
 
Voor deze berekening wordt gerekend als volgt:  
 
Wettelijke Transitievergoeding 2019 wordt gebaseerd op je Maandsalaris (bestaande uit 
1/12 van het All-in-jaarsalaris zoals gedefinieerd in de cao), de voor jou geldende vaste 
toeslagen en overige bepalingen volgens het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn 
en transitievergoeding en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur per datum 
uitdiensttreding. Voor de berekening van de Wettelijke Transitievergoeding 2019 wordt 
gebruik gemaakt van de rekentool van AWVN. 
 
De Factor is afhankelijk van leeftijd (per datum uitdiensttreding) en route die wordt gevolgd: 

 

 Route A Route B 

Jonger dan 60 jaar 1,65 1,55 

60 jaar en ouder 2 1,9 

 
Het Vangnet bedraagt maximaal € 122.500,- bruto, tenzij de uitkomst volgens de wettelijke 
Transitievergoeding 2020 berekening (zonder factor) berekend op basis van het Besluit 
loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding en de Regeling 
looncomponenten en arbeidsduur hoger is.  
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 Je Vangnet bij een dienstverband van korter dan twee jaar 
Indien je dienstverband korter is dan twee jaar op de datum van uitdiensttreding dan is 
volgens de berekening de Wettelijke Transitievergoeding 2019 het Vangnet 0. Als dit op jou 
van toepassing is dan wordt je Vangnet berekend volgens de wettelijke Transitievergoeding 
2020 (zonder factor) op basis van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en 
transitievergoeding en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur.  

 Aanvullend Vangnet 
Indien je een jaar na datum uitdiensttreding nog geen baan hebt gevonden en/of geen 
inkomsten hebt verworven uit werkzaamheden kom je mogelijk in aanmerking voor een 
Aanvullend Vangnet. De voorwaarden hiervoor zijn: 

- Je hebt het volledige traject van intensieve begeleiding gevolgd zoals beschreven in 
M’N Plan als Route A (artikel 3.4.1 en bijlage 2).  

- Je ontvangt een WW-uitkering van het UWV en je voldoet aan alle verplichtingen 
- Je hebt niet gekozen voor de Plaatsmakersregeling, Vrijwillig Vertrek of Eerder 

Vertrek. 
- Je hebt het Aanvullend Vangnet uiterlijk 2 maanden na het verstrijken van het jaar 

(ingaande per datum uitdiensttreding) aangevraagd en benodigde documentatie 
aangeleverd bij HR. 

 
De hoogte van het Aanvullend Vangnet is: 

- Factor 0,25 berekend zoals hierboven beschreven in 7.2 of 7.2.1 per datum 
uitdiensttreding. 

- Indien je het maximum Vangnet uitgekeerd hebt gekregen bedraagt het Aanvullend 
Vangnet 10% van het aan jou uitgekeerde Vangnet. 

 
Het Aanvullend Vangnet is een eenmalige uitkering en zijn inkomsten uit vroegere 
dienstbetrekking bij MN.  

De Wettelijke Transitievergoeding 2019 zoals hier bedoeld is over de eerste 120 maanden van de 
arbeidsovereenkomst gelijk aan een zesde van het loon per maand voor elke periode van zes maanden 
dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en gelijk aan een kwart van het loon per maand voor elke 
daaropvolgende periode van zes maanden.  
 
Indien de werknemer bij het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is 
en de arbeidsovereenkomst ten minste 120 maanden heeft geduurd, is de transitievergoeding over elke 
periode van zes maanden dat de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar bij de werkgever 
in dienst is geweest, gelijk aan de helft van het loon per maand. 
 
Het loon dat de basis vormt voor de berekening is conform genoemde wettelijke kaders. Dit betekent dat 
naast je maandsalaris in de berekening ook wordt meegenomen: vakantietoeslag, eindejaaruitkering en 
andere vaste toeslagen (o.a. een van toepassing zijnde compensatietoeslag, variabele beloningstoeslag 
en andere vaste toeslagen). Ook variabele looncomponenten worden indien voor jou van toepassing 
meegenomen in de berekening. De berekening van het Vangnet voor jouw situatie zal aan je worden 
toegelicht.  
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 Maximale vergoeding en AOW leeftijd 
De hoogte van jouw Vangnet is gemaximeerd op het inkomen dat je verdiend zou hebben 
als je tot de AOW leeftijd in dienst zou zijn gebleven bij MN (zie definitie Inkomstenderving), 
waarbij uitgegaan wordt van het Maandsalaris op de voorlaatste dag van jouw 
arbeidsovereenkomst en te rekenen vanaf Datum Boventalligheid. De hoogte van het 
Vangnet betreft minimaal de uitkomst volgens de wettelijke Transitievergoeding 2020 
berekening (zonder factor) berekend op basis van het Besluit loonbegrip vergoeding 
aanzegtermijn en transitievergoeding en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur 
hoger is.  

 Je kan geen (Aanvullend) Vangnet en transitievergoeding tegelijk ontvangen 
In overleg met de vakorganisaties is in M’N Plan een financiële beëindigingsvergoeding 
afgesproken ter compensatie van de beëindiging van de dienstbetrekking bij MN, het 
Vangnet. Het Vangnet is ter vervanging van de wettelijke transitievergoeding en wordt door 
partijen als een redelijke financiële vergoeding aangemerkt. In het geval het Vangnet wordt 
uitgekeerd, is de verschuldigdheid van de wettelijke transitievergoeding uitgesloten.  
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8 Beëindiging van het dienstverband 

 Beëindiging van het dienstverband middels vaststellingsovereenkomst 
Het uitgangspunt is dat de beëindiging van je dienstverband plaatsvindt met wederzijds 
goedvinden. In de Mobiliteitsfase deel 2 worden afspraken vastgelegd in een 
vaststellingsovereenkomst, die je in concept ontvangt tijdens het Aanzeggesprek. Hierin is 
de datum van het einde van je dienstverband opgenomen. De einddatum van het 
dienstverband wordt vastgesteld op basis van de Opzegtermijn, te rekenen vanaf Datum 
Boventalligheid. In de vaststellingsovereenkomst wordt tevens uitgegaan van het Vangnet 
zoals bepaald in 7.2. De vaststellingsovereenkomst moet uiterlijk drie weken voor Datum 
Boventalligheid door jou getekend worden en bij HR worden ingeleverd. 
 
In de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen dat je het recht hebt de overeenkomst 
middels een schriftelijke, aan MN gerichte, verklaring te ontbinden binnen 14 dagen na 
totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst.  

 Beëindiging van het dienstverband middels opzegging 
Indien je besluit de vaststellingsovereenkomst niet te tekenen en HR drie weken voor de 
Datum Boventalligheid nog geen door jou getekende vaststellingsovereenkomst (VSO) heeft 
ontvangen, zal MN toestemming voor eenzijdige opzegging van je dienstverband aanvragen 
bij het UWV. Als je ervoor kiest om de VSO niet te tekenen maar de ontslagaanvraag te laten 
toetsen door het UWV kunnen er twee situaties ontstaan: 

1. Als je bij het UWV in het gelijk wordt gesteld (MN krijgt geen toestemming voor 
opzegging), blijf je in dienst  

2. Als je bij het UWV in het ongelijk wordt gesteld (MN krijgt wel toestemming voor 
opzegging), dan heb je een week de tijd om alsnog de oorspronkelijke 
vaststellingsovereenkomst te tekenen. In dat geval houd je nog steeds recht op het 
Vangnet en de faciliteiten. De hoogte van je Vangnet wordt berekend op basis van 
de in de oorspronkelijke VSO genoemde datum uitdiensttreding. Van het alsdan 
berekende Vangnet zal het door jou ontvangen salaris over de periode na de 
hiervoor genoemde oorspronkelijk bedoelde datum uitdiensttreding worden 
afgetrokken. Als HR niet binnen een week de getekende VSO heeft ontvangen, dan 
zal MN je dienstverband eenzijdig opzeggen. Je hebt in dat geval alleen recht op de 
wettelijk verplichte transitievergoeding en niet meer op het Vangnet. 
 

Na het verkrijgen van toestemming voor opzegging door het UWV, zal MN indien je de 
oorspronkelijke VSO niet binnen een week tekent je dienstverband eenzijdig schriftelijk 
opzeggen. Bij een opzegtermijn van 2 tot 4 maanden zal de opzegtermijn verkort worden 
met de proceduretijd van het UWV, maar zal altijd minimaal 1 maand bedragen. 
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 Overige algemene bepalingen bij beëindiging 

 Arbeidsongeschiktheid 
Tijdens de eerste 104 weken van ziekte zal beëindiging van de arbeidsovereenkomst met 
wederzijds goedvinden niet aan de orde zijn vanwege nadelige consequenties die hier voor 
de werkgever en medewerker uit zouden kunnen voortvloeien op grond van (sociale 
verzekerings-)wetgeving. De cao-bepalingen en de gangbare procedures bij ziekte zijn van 
toepassing. Het in dit M’N Plan beschreven Vangnet wordt uitsluitend toegekend indien de 
beëindiging plaatsvindt vanwege reorganisatie en niet indien de reden het gevolg is van 
ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. 

 Juridische bijstand 
Je wordt aangeraden ter zake van de beëindiging van je dienstverband juridisch advies in te 
winnen. MN is bereid een tegemoetkoming in de kosten van juridische bijstand te 
vergoeden tot een bedrag van maximaal € 750,- (exclusief BTW, inclusief eventuele 
kantoorkosten) na ontvangst van een declaratie. Als bijlage voor deze declaratie moet een 
op naam van MN gestelde factuur zijn bijgevoegd. Het vorenstaande is niet van toepassing 
indien de juridische bijstand wordt vergoed door een rechtsbijstandsverzekeraar, tenzij je 
een eigen bijdrage hebt. De eigen bijdrage wordt, na overlegging van bewijsstukken hiervan, 
vergoed. 

 Terugbetaling studiefaciliteiten 
De terugbetalingsbepalingen uit het MN Opleidingsbeleid zijn niet van toepassing op jou 
indien je opleiding schriftelijk is goedgekeurd voor de start van fase 1. Voor opleidingen 
goedgekeurd na de aanvang van fase 1 geldt een maximale vergoeding van € 2.000,-- 
exclusief BTW aan kosten voor deze opleiding. 

 Fiscale consequenties 
Alle in M’N Plan genoemde vergoedingen zijn bruto vergoedingen. MN zal de wettelijk 
verplichte inhoudingen hierop toepassen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd 
voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving dat toelaat.  
MN betaalt de vergoedingen op de door jou aan te geven wijze, voor zover die wijze in 
overeenstemming is met de op dat moment geldende fiscale en sociale wetgeving en voor 
MN niet kostenverhogend is.  
Je bent daarbij vrij je financieel en fiscaal te laten adviseren. De kosten van fiscaal of 
financieel advies komen voor eigen rekening.  

 Eindafrekening 
Je ontvangt binnen één maand na het eindigen van de arbeidsovereenkomst de wettelijke 
eindafrekening, waarbij ook -indien van toepassing- de opgebouwde, niet opgenomen 
wettelijke en bovenwettelijke verlofuren met inachtneming van de in de cao gemaakte 
afspraken, worden uitbetaald. Deze uitbetaling zal plaatsvinden in de salarisbetaling volgend 
op de datum uitdiensttreding. 
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9 Gebruikte begrippen 
 
We gebruiken in M’N Plan een aantal begrippen en beschrijvingen. Er staan begrippen in die 
beginnen met een hoofdletter. Als een begrip een hoofdletter kent, dan kan je hieronder 
lezen wat er precies met dit begrip in het kader van M’N Plan wordt bedoeld. De uitleg van 
niet-gedefinieerde begrippen kan je vinden in de geldende wet- en regelgeving. In de wet en 
bijbehorende regelgeving staat bijvoorbeeld beschreven wat je moet verstaan onder 
bijvoorbeeld medewerker, werkgever, afspiegelen en een vaststellingsovereenkomst. 
Andere begrippen die gebruikt worden in M’N Plan zijn:  
 
Aanvullend Vangnet 
De extra beëindigingsvergoeding zoals opgenomen in M’N Plan, die je onder bepaalde 
voorwaarden ontvangt als financiële tegemoetkoming indien je een jaar na datum 
uitdiensttreding geen nieuwe baan hebt gevonden en/of geen inkomsten geniet uit 
werkzaamheden. 
 
Aanzegbrief 
De brief waarin je boventalligheid wordt bevestigd. Hierin staat per welke datum je 
boventallig bent en op grond waarvan. Deze brief ontvang je tijdens het Aanzeggesprek. 
 
Aanzeggesprek 
Het gesprek met HR over je boventalligheid. Je ontvangt tijdens dit gesprek de Aanzegbrief 
en een concept vaststellingsovereenkomst ter bevestiging van je uitdiensttreding aan het 
einde van fase 3. 
 
All-in-jaarsalaris 
Het basisjaarsalaris zoals gedefinieerd in de CAO van MN, zijnde het basisjaarsalaris 
vermeerderd met de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. 
 

Basisjaarsalaris 
Het brutojaarsalaris zoals gedefinieerd in de CAO van MN, zijnde 12 x het brutomaandsalaris, inclusief 
compensatietoeslagregeling en variabele beloningstoeslag en exclusief vakantietoeslag en 
eindejaarsuitkering, vastgesteld op basis van de salarisschaal in welke je bent ingedeeld. 

 
Maandsalaris 
1/12 van het All-in-jaarsalaris zoals gedefinieerd in de CAO van MN. 

 
Basisjaarsalaris 
Het brutojaarsalaris zoals gedefinieerd in de CAO van MN, zijnde 12 x het 
brutomaandsalaris, inclusief compensatietoeslagregeling en variabele beloningstoeslag en 
exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, vastgesteld op basis van de salarisschaal in 
welke je bent ingedeeld. 
 
Bezwaarcommissie 
De bezwaarcommissie M’N Regieplan zoals beschreven in Bijlage 3. 
 
Boventallig 
Je bent boventallig als je je huidige functie als gevolg van een reorganisatie niet meer kunt 
uitoefenen. 
 
Boventalligheidsfase (Fase 3) 
De fase zoals beschreven hoofdstuk 5. In deze fase is sprake van Boventalligheid. 
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Compensatietoeslag  
De compensatieregelingtoeslag zoals gedefinieerd en uitgewerkt in de CAO van MN. 
 
Datum boventalligheid 
De datum waarop je definitieve boventalligheid in gaat en die vermeld staat in de 
Aanzegbrief. 
 
Datum van aanzegging 
De datum van aanzegging is de dag waarop de Aanzegbrief is gedateerd. 
 
Ingrijpend gewijzigde functie 
Een functie die als gevolg van een reorganisatieaanpassing zodanig wijzigt dat de zwaarte 
van de functie, de kerntaken, de te behalen resultaten, de context, omvang en impact van 
de functie en de vereiste kennis en vaardigheden en competenties aanzienlijk veranderen.  
 
Inkomstenderving 
(i) het Maandsalaris van de medewerker maal het aantal maanden gelegen tussen de datum 
beëindiging dienstverband en de dag waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd 
bereikt; en 
(ii) de te verwachten inkomsten van de medewerker na de datum beëindiging 
dienstverband tot de dag waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 
Ten aanzien van de verwachte inkomsten wordt uitgegaan van het volgende: 
(i) de medewerker ontvangt 75% gedurende de eerste 2 maanden en vervolgens 70% van 
het voor hem geldende bruto uitkeringsdagloon gedurende de periode waarin recht bestaat 
(of zou hebben bestaan) op de loongerelateerde uitkering op basis van de 
Werkloosheidswet; en 
(ii) de medewerker ontvangt daarna, tot de dag waarop de medewerker de AOW-
gerechtigde leeftijd bereikt, een IOAW of IOW-uitkering van 70% van het wettelijk 
brutominimumloon.  
 
Maandsalaris 
1/12 van het All-in-jaarsalaris zoals gedefinieerd in de CAO van MN. 
 
Mobiliteitsfase (Fase 2) 
De fase zoals beschreven hoofdstuk 4. In deze fase is sprake van Boventalligheid onder 
voorbehoud. 
 
Opzegtermijn 
De (wettelijke) opzegtermijn die MN moet hanteren bij beëindiging van jouw dienstverband, 
tenzij met jou in je arbeidsovereenkomst een andere opzegtermijn is vastgelegd. 
 
Passende Functie 
Een functie binnen MN met vergelijkbare competenties, ervaring en opleiding waarbij ook 
rekening wordt gehouden met de arbeidsduur (aantal contracturen per week), context en 
functieniveau. Een functie op gelijk niveau of een functie die 1 schaal hoger of lager is 
ingedeeld dan de functie van de medewerker, kan als passend worden aangemerkt. 
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Peildatum 
Datum waarop de afspiegeling plaatsvindt. De Peildatum wordt bepaald op de datum zoals 
vastgelegd in de adviesaanvraag of zoals (vooraf) gecommuniceerd met de OR. 
 
Plantoeslag 
Het salarisdeel dat een medewerker ontvangt boven een RSP van 100 bij indeling in een 
lagere nieuwe salarisschaal. 
 
Preventieve mobiliteitsfase (Fase 1) 
De fase zoals beschreven hoofdstuk 3. In deze fase is nog geen sprake van Boventalligheid. 
 
Uitwisselbare functies 
Een functie die uitwisselbaar is met een andere functie, omdat de functies vergelijkbaar zijn 
voor zover het betreft de inhoud van de functie, de voor de functie vereiste kennis, 
vaardigheden en competenties, de tijdelijke of structurele aard van de functie, het niveau 
van de functie en de bij de functie behorende beloningen gelijkwaardig zijn. Deze factoren 
worden in onderlinge samenhang beoordeeld. Deze definitie is overeenkomstig de 
wettelijke definitie van artikel 13 van de Ontslagregeling. Bij wijziging van artikel 13 
Ontslagregeling, zal voor M’N Plan aangesloten worden bij de dan geldende wettelijke 
definitie. 
 
Vangnet 
De beëindigingsvergoeding zoals opgenomen in M’N Plan, die je ontvangt als financiële 
tegemoetkoming bij beëindiging van je dienstverband. 
 
Vergoeding Vrijwillig Vertrek 
De beëindigingsvergoeding gelijk aan 80% van het Vangnet waar recht op is als gebruik 
gemaakt wordt van de faciliteit Vrijwillig vertrek in de Preventieve mobiliteitsfase. 
 
Vervallen functie 
Een functie die in de nieuwe organisatie niet terugkeert.  
 
Wettelijke Transitievergoeding 2019 
De transitievergoeding zoals deze gold tot 1 januari 2020 neergelegd in artikel 673 (oud) en 
artikel 673a (oud) boek 7 Burgerlijk Wetboek (zie kader*) berekend op basis van het Besluit 
loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding en de Regeling 
looncomponenten en arbeidsduur.  
 
Wettelijke Transitievergoeding 2020 
De transitievergoeding zoals deze geldt op en vanaf 1 januari 2020 neergelegd in artikel 673 
boek 7 Burgerlijk Wetboek berekend op basis van het Besluit loonbegrip vergoeding 
aanzegtermijn en transitievergoeding en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur. 
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10 Algemene bepalingen 

 Hardheidsclausule 
In situaties waarin je van mening bent dat jij door de toepassing van M’N Plan onevenredig 
in jouw belang wordt getroffen, kan je met een beroep op de hardheidsclausule verzoeken 
in voor jou gunstige zin van M’N Plan af te wijken. Een beroep op de hardheidsclausule 
moet worden ingediend bij de Bezwaarcommissie M’N Plan. De procedure voor het 
indienen van beroep is neergelegd in Bijlage 1 bij M’N Plan. De Bezwaarcommissie M’N Plan 
beoordeelt het beroep op de hardheidsclausule en geeft aan beide partijen een bindend 
advies. Aan een besluit van de Bezwaarcommissie M’N Plan om af te wijken van M’N Plan 
kunnen geen rechten worden ontleend door andere medewerkers.  

 Looptijd en werkingssfeer 

 Looptijd 
M’N Plan heeft een looptijd van 36 maanden en geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 
december 2022 en eindigt van rechtswege zonder dat opzegging is vereist.  
 
Jaarlijks zullen betrokken partijen de werking van M’N Plan evalueren en indien nodig 
aanpassingen overeenkomen. 
 
De looptijd van M’N Plan kan slechts worden verlengd met uitdrukkelijke instemming van 
alle betrokken partijen. Partijen verplichten zich jegens elkaar om tijdig, doch uiterlijk voor 1 
juli 2022 te starten met de onderhandelingen voor een nieuw M’N plan. Partijen zullen zich 
hierbij tot het uiterste toe inspannen om overeenstemming te bereiken over een M’N plan, 
dat gaat gelden vanaf 1 januari 2023. 
 
In het geval dat er niet of niet tijdig een nieuw sociaal plan of verlenging is overeengekomen 
voor het einde van de looptijd, wordt M’N Plan nog toegepast gedurende maximaal 3 
maanden in geval van een voorgenomen organisatiewijziging in de periode 1 januari 2023 – 
31 maart 2023. Voor zover nodig eindigt dan M’N Plan alsnog van rechtswege zonder dat 
opzegging is vereist.  

 Tussentijdse wijzigingen 
Mochten er zich gedurende de looptijd van dit M’N Plan ingrijpende wijzigingen, wijzigingen 
in wet- en regelgeving en/of onvoorziene omstandigheden voordoen, dan treden partijen 
tijdig met elkaar in overleg wat dit betekent voor M’N Plan.  

 Werkingssfeer 
M’N Plan regelt de personele gevolgen die voortkomen uit een wijziging van de organisatie. 
M’N Plan is op jou van toepassing als je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt 
en je valt onder de werkingssfeer van de MN cao, hetzij rechtstreeks hetzij via een bepaling 
daartoe in de arbeidsovereenkomst en als je (rechts)positie gevolgen ondervindt als direct 
gevolg van een reorganisatie bij MN.  
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Indien je een contract hebt voor bepaalde tijd en deze arbeidsovereenkomst wordt niet 
verlengd, dan heb je recht op de wettelijke transitievergoeding.  
 
M’N Plan is niet van toepassing indien om andere redenen dan een reorganisatie je 
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd (bijvoorbeeld wegens dringende reden, 
disfunctioneren, na twee jaar arbeidsongeschiktheid, bij pensionering). 
 
M’N Plan is op jou van toepassing als jouw functie of het aantal plekken / fte’s (mogelijk) 

wijzigt als gevolg van een reorganisatie waarvoor de adviesaanvraag bij de OR in de periode 

van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 is ingediend. Ook in geval van 

organisatorische wijzigingen waartoe is besloten in dezelfde periode maar waarvoor op 

grond van de Wet op de ondernemingsraden geen adviesaanvraag hoeft te worden 

ingediend, is M’N Plan en haar faciliteiten onverkort van toepassing. Daar waar nodig, 

gezien de specifieke situatie, zal maatwerk worden geleverd.  

 

 M’N Plan vervangt alle eerdere Sociale Plannen, die hierbij komen te vervallen. Partijen 

hebben dan ook de uitdrukkelijke bedoeling om geen enkele bepaling uit eerdere Sociale 

Plannen te laten nawerken of doorwerken. Echter, als jouw functie of de functieformatie 

wijzigt door een reorganisatie waarvoor de adviesaanvraag is ingediend vóór definitieve 

overeenstemming op M’N Plan, dan is op jou het Sociaal Plan van toepassing zoals dat gold 

op de datum van de indiening van de adviesaanvraag. 

 Wet Melding Collectief Ontslag 
Partijen verklaren dat M’N Plan tot het einde van de looptijd voor alle reorganisaties binnen 

MN geldt. Partijen zijn het erover eens dat alle daaruit voortvloeiende ontslagen zijn gemeld 

richting de vakorganisaties op de wijze zoals voorgeschreven in de Wet Melding Collectief 

Ontslag (“WMCO”). Daarbij is ook voldaan aan artikel 5 a lid 1 WMCO, hetgeen betekent dat 

de maand wachttijd niet in acht hoeft te worden genomen. De vakorganisaties zijn van 

mening dat zij, in het kader van de WMCO over die ontslagen voldoende zijn geraadpleegd 

door MN. Als gevolg van dat overleg is M’N Plan tot stand gekomen, waarin maatregelen 

zijn opgenomen om boventalligheid zoveel mogelijk te voorkomen. Ook wordt begeleiding 

geboden bij het vinden van nieuw werk door het aanbieden van verschillende (financiële) 

faciliteiten.  

 Informeren vakorganisaties 
In het geval van ontslagen in de zin van de WMCO, stuurt MN de adviesaanvraag die aan de 
OR wordt voorgelegd als gevolg van een voorgenomen reorganisatie, vertrouwelijk ter 
kennisgeving aan vakorganisaties. Bij negatief advies van de OR op een voorgenomen 
besluit tot reorganisatie, worden de vakorganisaties eveneens door MN hierover 
vertrouwelijk geïnformeerd. Het is de vakorganisaties niet toegestaan deze vertrouwelijke 
informatie met anderen te delen, dus ook niet met hun leden. De bij MN bekende 
kaderleden uitgezonderd. 
 
De vakorganisaties worden door MN periodiek geïnformeerd over de toepassing van M’N 
Plan. 
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 Interpretatie en aanmelding als CAO 
M’N Plan heeft de status van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en zal door partijen 
worden aangemeld als CAO bij het Ministerie van Sociale Zaken conform de Wet op de 
Loonvorming. De bepalingen en faciliteiten in M’N Plan gelden daarmee als standaard cao 
en zijn niet individueel onderhandelbaar.  
 
In geval bepalingen uit M’N Plan conflicteren met bepalingen uit de CAO, gaan de 
bepalingen uit M’N Plan voor. Indien er zich bij de uitvoering van M’N Plan 
interpretatieverschillen voordoen, treden partijen in overleg. 

 Informatieverstrekking  
Elke medewerker op wie M’N Plan van toepassing is, dient MN tijdig en waarheidsgetrouw 
te voorzien van alle relevante informatie die van belang kan zijn voor een juiste uitvoering 
van M’N Plan. Wanneer dit niet het geval is, kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de 
toepassing van M’N Plan. MN zal ook tijdig duidelijke informatie verschaffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Haag, 29 juni 2020, 
 
 
De Unie   De Unie   FNV Finance  Mn Services N.V. 
 
 
 
R. Castelein  H. ter Halle   A. C.C. Falger  T.A.M. van Drunen 
Voorzitter  Sr. Belangenbehartiger Bestuurder  HR Directeur  
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Overzicht faciliteiten per fase 

 

Fase 1: 

Preventieve 

Mobiliteitsfase

Je bent preventief 

Fase 3:

Boventalligheidsfase

Je bent boventallig

Duur van de fase
minimaal 2 maanden

maximaal 6 maanden

Opzegtermijn 

(2 - 4 maanden)

Vrijwillig vertrek
X

80% Vangnet
-

Financieel Advies X -

Route A* Route B* Route A* Route B*

Talent Motivatie Analyse X
Onderdeel van 

Intensieve begeleiding
-

Loopt door uit fase 2 

deel 1
- -

Intensieve begeleiding - X -
Loopt door uit fase 2 

deel 1
- -

Vrijstelling van werk -
10% + benodigde tijd 

voor solliciaties
-

Loopt door uit fase 2 

deel 1
- 100%

IOB - Verhoging IOB Regulier IOB
Loopt door uit fase 2 

deel 1
Regulier IOB X (uitnutting budget)

Eerder vertrek -

X

100% Vangnet + 

compensatie helft van 

de opzegtermijn

Plaatsmakersregeling - -

Vangnet - X

Terugbetaling clausule regulier 

opleidingsbeleid

> € 2000

tenzij goedgekeurd 

voor 

> € 2000

tenzij goedgekeurd 

voor 

Voorrang bij interne sollicitaties Ja Ja

 * Standaard keuze is Route A (intensieve begeleiding) tenzij je er vanaf ziet 

-

-

X

100% Vangnet + compensatie helft van de 

opzegtermijn

X

50% Vangnet

Fase 2:

Mobiliteitsfase

Deel 1.

Je wordt onder voorbehoud boventallig  

Fase 2:

Mobiliteitsfase

Deel 2.

Je wordt boventallig  

-

-

-

-

Minimaal 6 weken

Ja

> € 2000

tenzij goedgekeurd voor 

start Fase 1

Ja

--

> € 2000

tenzij goedgekeurd voor 

start Fase 1
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Bijlage 2: Begeleidingstraject2 
 
Begeleidingstraject 
Uitgangspunt in M’N Plan is ‘van werk naar werk’ en dus het streven dat er voor jou een 
goede oplossing wordt gevonden. Dat vraagt een serieuze inspanning van zowel MN als van 
jou. De exacte invulling van het begeleidingstraject kenmerkt zich door maatwerk en richt 
zich op realistische en haalbare baankansen/mogelijkheden. Onder deze mogelijkheden kan 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, het opstarten van een eigen bedrijf of het starten van een 
langdurige opleiding verstaan worden. De focus bij het zoeken naar ander werk moet vanaf 
aanvang van het begeleidingstraject liggen op zowel de interne als externe arbeidsmarkt. 
De begeleiding zal plaatsvinden op een locatie buiten MN of online en wordt gedaan door 
één van de door MN geselecteerde partijen (zie 3.4.1). MN heeft als werkgever verder geen 
rol in het begeleidingstraject. 
 
Begeleidingstermijn 
De begeleidingstermijn gaat twee weken na de ingang van de mobiliteitsfase in en duurt 
maximaal 6 maanden en kan doorlopen na beëindiging van het dienstverband. De 
begeleidingstermijn kan eerder eindigen als je eerder een baan of een andere passende 
oplossing hebt gevonden.  
 
Plan van Aanpak 
Bij de start van het begeleidingstraject stel je met de externe mobiliteitsadviseur een plan 
van aanpak op voor het vinden van een nieuwe baan of in onderling overleg een andere 
mogelijkheid. Je bent verplicht mee te werken aan de totstandkoming en uitvoering van het 
plan van aanpak en je optimaal in te spannen om een andere baan of mogelijkheid te 
vinden. 
 
Het plan van aanpak bevat tenminste de volgende elementen: 

• Startdatum en uiterste einddatum van het begeleidingstraject. 

• Rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen (jijzelf, de externe 
mobiliteitsadviseur en eventuele andere betrokkenen).  

• De wederzijdse inspanningsverplichtingen van betrokkenen. 
 
Activiteiten tijdens het begeleidingstraject 
Welke activiteiten worden aangeboden voor het vinden van een baan of andere 
mogelijkheid hangt af van het bureau dat je hebt gekozen. Deze activiteiten worden in het 
Plan van Aanpak nader geconcretiseerd.  
 
Ziekte tijdens begeleiding 
Als je tijdens het begeleidingstraject ziek wordt, wordt door de Arbodienst beoordeeld of, 
en in hoeverre, de ziekte verhindert dat je de activiteiten van je begeleidingstraject kan 
uitvoeren. 
 
Als uitvoering naar het oordeel van de arbodienst door ziekte wordt verhinderd, zal in 
eerste instantie bezien worden of dit ondervangen kan worden door je zodanig te faciliteren 

 
2 Contracten worden na definitief akkoord getekend en de werkafspraken worden daarna verder uitgewerkt 
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dat de begeleiding naar een nieuwe baan of mogelijkheid niet in de weg wordt gestaan. Als 
dat niet mogelijk is, wordt het begeleidingstraject opgeschort voor de duur van de 
verhindering door ziekte en zijn de wettelijke procedures bij ziekte van toepassing. De 
opschorting duurt maximaal 104 weken. 
 
Je bent verplicht verhindering door ziekte via Insite te melden bij je manager en HR. 
 
Zwangerschap en bevallingsverlof tijdens begeleiding 
In het geval van zwangerschaps- en bevallingsverlof gedurende het begeleidingstraject, zal 
de duur van het traject worden verlengd met de duur van het verlof. 
 
Begeleidingstraject en Aanvullend Vangnet 
Wanneer je besluit niet (langer) deel te nemen aan het begeleidingstraject vervalt je 
aanspraak op het Aanvullend Vangnet (artikel 7.3) per definitie. Wanneer je wegens ziekte 
of zwangerschap(sverlof) of bevallingsverlof niet in staat bent om actief deel te nemen aan 
het begeleidingstraject, zal het traject voor de duur van de ziekte/het verlof worden 
opgeschort. Wanneer je het traject niet wenst op te schorten, vervalt je recht op het 
Aanvullend Vangnet (artikel 7.3) per definitie. 
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Bijlage 3a: Bezwaarcommissie M’N Plan  
 
Instellen Bezwaarcommissie M’N Plan 
MN stelt een Bezwaarcommissie M’N Plan in. De Bezwaarcommissie M’N Plan functioneert 
gedurende de looptijd van M’N Plan. Het secretariaat van de Bezwaarcommissie M’N Plan 
wordt ondergebracht bij de afdeling HR van MN. De Bezwaarcommissie M’N Plan wordt 
samengesteld uit een onafhankelijk voorzitter, één lid namens MN en één lid namens de OR 
en een niet-stemgerechtigde secretaris. Voor elk lid en de secretaris wordt ook een 
plaatsvervangend lid benoemd op dezelfde wijze. De voorzitter wordt voorgedragen door 
de andere twee leden van de commissie. 
 
Gronden voor bezwaar of beroep 
De medewerker en/of MN kan zich richten tot de Bezwaarcommissie M’N Plan indien: 
1. op onjuiste wijze of gronden de op de functie van toepassing zijnde procedure, zoals 

beschreven in hoofdstuk 2 tot en met 7, is bepaald; 
2. de vaststelling van boventalligheid op onjuiste wijze heeft plaatsgevonden; 
3. MN, medewerker en/of het externe outplacementbureau onvoldoende de afspraken uit 

het plan van aanpak inzake de begeleiding van werk-naar-werk is nagekomen (bijlage 2); 
4. de medewerker meent dat een functie als Passende Functie - zoals bepaald in M’N Plan - 

aangeboden had moeten worden; 
5. een Passende Functie - zoals bepaald in M’N Plan - door de medewerker wordt 

geweigerd; of 
6. de medewerker een beroep wenst te doen op de hardheidsclausule zoals beschreven in 

paragraaf 10.1. 
 
Indienen bezwaar of beroep 
Het indienen van een bezwaar of het beroep doen op de hardheidsclausule heeft geen 
opschortende werking ten aanzien van de uitvoering van de beslissing waartegen bezwaar 
wordt gemaakt. Voor het indienen van bezwaar, het beroep op de hardheidsclausule en de 
behandeling hiervan geldt hetgeen bepaald is in het Reglement van de Bezwaarcommissie 
M’N Plan. 
De procedure voor het indienen van bezwaar en de werkwijze van de Bezwaarcommissie 
M’N Plan zijn hierna vastgelegd in een separaat reglement. De Bezwaarcommissie M’N Plan 
geeft een voor partijen bindend advies. 
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Bijlage 3b: Reglement Bezwaarcommissie M’N Plan 
 
Artikel 1  Definities 
De definities zoals opgenomen in de begripsbepalingen van M’N Plan maken deel uit van dit 
reglement. Voorts wordt in dit reglement aangeduid: 
Indiener:  De medewerker of MN die bezwaar aantekent of heeft aangetekend of een 

beroep doet op de hardheidsclausule zoals beschreven in artikel 10.1. 
Commissie:   Bezwaarcommissie M’N Plan. 

Werkgever: Mn Services NV, vertegenwoordigd door de directeur HR. 

Bezwaar: Een door een Indiener ingediend bezwaar tegen de consequenties van de 
toepassing van M’N Plan of een beroep door een Indiener op de 
hardheidsclausule zoals beschreven in artikel 10.1. 

 
Artikel 2  Toepassingsgebied 
 
1. De Indiener kan zich voor Bezwaar tot de Commissie richten slechts in de hieronder 

beschreven situaties waarbij naar de mening van de Indiener: 
1. op onjuiste wijze of gronden de op de functie van toepassing zijnde procedure 

van reorganisatie, zoals beschreven in hoofdstuk 2 tot en met 7 van M’N Plan, is 
bepaald; 

2. de aanwijzing van boventalligheid op onjuiste wijze heeft plaatsgevonden; 
3. MN, medewerker en/of het externe outplacementbureau onvoldoende de 

afspraken uit het plan van aanpak inzake de begeleiding van werk-naar-werk is 
nagekomen; 

4. de medewerker meent dat een functie als Passende Functie - zoals bepaald in 
M’N Plan - aangeboden had moeten worden; 

5. een Passende Functie - zoals bepaald in M’N Plan - door de medewerker wordt 
geweigerd; of  

6. de Indiener een beroep wenst te doen op de hardheidsclausule. 
2. De bezwarenprocedure is niet van toepassing indien het Bezwaar niet de werkingssfeer 

van M’N Plan betreft. 
 
Artikel 3  Adviesprocedure 
 
1. Behoudens het Bezwaar op grond 3 als genoemd in artikel 2.1, dient het Bezwaar binnen 

10 werkdagen nadat de medewerker door MN Boventalligheid is aangezegd (zie artikel 
5.1 van M’N Plan), schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de Commissie. 
Een Bezwaar op grond 3 als genoemd in artikel 2.1 dient uiterlijk binnen 6 maanden na 
de start van de begeleiding, en zeker voor beëindiging van de begeleiding, schriftelijk en 
gemotiveerd te worden ingediend bij de Commissie. Bij de motivatie geeft de Indiener 
ook een gewenste oplossingsrichting aan. Hij stelt, indien relevant, zijn leidinggevende 
op de hoogte van het feit dat er een Bezwaar wordt ingediend. In het geval van niet-
verwijtbare termijnoverschrijding kan de Commissie de termijn van 10 werkdagen 
verlengen met een nieuwe termijn van maximaal 10 werkdagen. 

2. De Indiener dient zijn Bezwaar in bij de secretaris van de Commissie onder vermelding 
van “Bezwaar M’N Plan”. De secretaris bevestigt per omgaande schriftelijk de ontvangst 
van het Bezwaar. 
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3. De Commissie verklaart het Bezwaar niet-ontvankelijk indien: 
- het Bezwaar niet ziet op één van de limitatieve gronden als genoemd in artikel 

2.1; 
- het Bezwaar door Indiener niet binnen de termijn(en) onder lid 1 is ingediend; 

De Indiener wordt binnen 5 werkdagen op de hoogte gesteld van de beslissing tot niet-
ontvankelijkheid.  

4. De Commissie deelt tegelijkertijd met de ontvankelijk verklaring schriftelijk aan de 
Indiener mee dat het Bezwaar in behandeling wordt genomen met vermelding van de 
datum waarop het Bezwaar wordt behandeld en de Indiener of andere partijen worden 
gehoord. 

5. De Commissie brengt een bindend advies uit aan de medewerker en MN. In het advies 
geeft de Commissie gemotiveerd aan of het Bezwaar naar haar oordeel gegrond, 
ongegrond of niet-ontvankelijk is.  

6. De Commissie streeft ernaar het advies binnen 15 werkdagen uit te brengen, doch dient 
uiterlijk binnen 20 werkdagen haar advies uit te brengen. 

 
Artikel 4 Beslissing op Bezwaar 
 
1. MN neemt het bindend advies van de Commissie over en informeert de medewerker 

schriftelijk hierover binnen 5 werkdagen nadat het advies is ontvangen.  
2. MN verstrekt de commissie een afschrift van de beslissing. 
 
Artikel 5  Taak Commissie 
 
1. De Commissie heeft tot taak te adviseren over de redelijkheid, billijkheid en de wijze van 

de toepassing van de regelingen in M’N Plan. De Commissie gaat bij de advisering uit van 
de regelingen zoals vermeld in M’N Plan. 

2. De Commissie bepaalt de ontvankelijkheid van het Bezwaar op basis van haar 
taakstelling.  

 
Artikel 6 Samenstelling Commissie  
 
1. Voor de behandeling van een Bezwaar bestaat de Commissie uit drie leden (een 

voorzitter, een vertegenwoordiger namens MN en een vertegenwoordiger op aanwijzing 
van de OR) en een niet stemgerechtigde secretaris. 

2. Leden van de Commissie die naar het oordeel van de Commissie persoonlijk bij het 
Bezwaar betrokken zijn, nemen geen deel aan de behandeling van het desbetreffende 
Bezwaar. Het desbetreffende commissielid wordt dan vervangen door een reserve lid. 

3. De voorzitter stelt per Bezwaar de samenstelling van de Commissie vast vanuit de leden 
als genoemd onder lid 5 en 6. Hierbij worden geen personen aangewezen die betrokken 
zijn bij de vaststelling van de boventalligheid bij de reorganisatie op basis waarvan de 
Indiener een bezwaar in dient of die direct leidinggevende is van de Indiener.  

4. De onafhankelijke voorzitter wordt voorgedragen door de andere twee leden van de 
commissie. 

5. De directie wijst twee vertegenwoordigers van MN aan, waarvan één een 
plaatsvervanger is.  

6. De OR wijst twee vertegenwoordigers aan, waarvan één een plaatsvervanger is.  
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7. De secretaris en plaatsvervangend secretaris worden aangewezen door de directie. Het 
secretariaat van de Commissie is ondergebracht bij de afdeling HR. 

 
Artikel 7  Werkwijze Commissie  
 
1. De Commissie is gerechtigd voor haar advies te beschikken over alle bescheiden die 

betrekking hebben op de functie van de medewerker, op de vaststelling van de 
boventalligheid en de overwegingen die hiertoe hebben geleid. 

2. MN en de medewerker verstrekken op verzoek van de Commissie de onder lid 1 
bedoelde bescheiden en de eventueel door de Commissie verzochte toelichting daarop. 

3. De Commissie is verplicht tot vertrouwelijke behandeling van de uitgewisselde stukken. 
4. De Commissie kan één of meerdere deskundigen uitnodigen met het oog op de 

behandeling van een bepaald onderwerp. Over de kosten daarvan, zal voorafgaand aan 
de uitnodiging, overleg plaatsvinden met MN. 

5. MN en de medewerker zijn bevoegd kennis te nemen van alle bescheiden die bij de 
behandeling van het Bezwaar door de Commissie worden betrokken. 

6. De Indiener heeft het recht gehoord te worden. De Commissie is echter eveneens 
bevoegd MN en de medewerker en/of diens vertegenwoordiger(s) gezamenlijk op te 
roepen voor nadere mondelinge toelichting over oordeel en inzicht met betrekking tot 
het onderhavige Bezwaar.  

7. Een besluit over het oproepen van werkgever en medewerker wordt bij meerderheid 
van stemmen genomen.  

8. Het advies van de Commissie wordt vastgesteld bij meerderheid van stemmen.  
9. De leden van de Commissie opereren ten opzichte van MN en de medewerker 

onafhankelijk en zonder mandaat. Het is de leden van de Commissie verboden verslag te 
doen van de beraadslagingen van de commissie.  

10. Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.  
 
Artikel 8 Evaluatierapport 
 
De Commissie brengt één jaar nadat zij in werking is getreden  een evaluatierapport uit van 
haar werkzaamheden. Dit verslag wordt verstrekt aan directie MN, de OR en de 
vakorganisaties.  
 
Artikel 9 Slotbepalingen 
 
1. De procedure is kosteloos voor de Indiener. 
2. Indien Indiener het niet eens is met de beslissing op Bezwaar van MN staat voor Indiener 

beroep open bij de burgerlijke rechter.  
 

 


