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De ontslagvergoeding in sociale plannen is 
vaker gebaseerd op de transitievergoeding. 
Bedrijven knippen reorganisaties 
regelmatig op in fasen. De maximale 
bemiddelingsduur naar ander werk 
neemt af en er is extra aandacht voor 
medewerkers met een kleinere kans op 
de arbeidsmarkt. Dat zijn de belangrijkste 
bevindingen van de AWVN-benchmark 
sociale plannen 2019.
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plannen liggen hoger dan de ‘kale’ tran-
sitievergoeding. Vaak worden er name-
lijk nog een aantal maandsalarissen bij 
opgeteld of geldt er een correctiefactor. 
Gemiddeld leveren ontslagvergoedingen 
op basis van de transitievergoeding wel 
lagere uitkeringen op dan de kantonrech-
tersformule.’

Opknippen
Het economisch tij is gunstig en reor-
ganisaties ‘uit nood’ komen nauwelijks 
meer voor. Maar ook in deze tijden kun-
nen ondernemingen noodzaak zien om te 
herstructureren. Veel grotere bedrijven 
hebben een doorlopend sociaal plan, 
ziet Saskia Breukels, manager van het 
team AWVN-advocaten. ‘Deze bedrijven 
moeten permanent meebewegen met 
veranderende omstandigheden en de 
technologische ontwikkelingen. Ook 
efficiency-overwegingen en strategische 
plannen van het (internationale) moeder-
bedrijf zijn soms aanleiding voor aanpas-
sing van de organisatie. Een doorlopend 
sociaal plan geldt voor iedere reorgani-
satie die plaatsvindt tijdens de looptijd 
van het plan. Wij adviseren werkgevers 
wel altijd om deze looptijd ook weer 
niet te lang te maken, omdat zij dan al 
die tijd gebonden zijn aan een bepaalde 
correctiefactor.’ Bedrijven met een doorlo-
pend sociaal plan knippen dit vaak op in 

meerdere fasen. Zo hanteren zij vaak een 
voorfase of preventieve fase. Doel hiervan 
is dat zo min mogelijk medewerkers 
daadwerkelijk in de reorganisatiefase 
terechtkomen. Al voor die tijd worden zij 
gestimuleerd om in beweging te komen, 
bijvoorbeeld door bijscholing of een sol-
licatietraining te volgen of een andere 
functie te accepteren, binnen of buiten 
het bedrijf. Lendering: ‘Er is meer aan-
dacht voor het voorkomen van gedwon-
gen ontslag. Negen van de zestig sociale 
plannen kennen in de preventieve fase 
beëindigingsvergoedingen om vrijwillig 
vertrek te stimuleren. Het niveau hiervan 
loopt uiteen: soms is de vergoeding hoger 
dan die bij boventalligheid, soms lager.’ 
Breukels: ‘De wereld verandert voort-
durend en functies ook. Dat betekent 
dat het lastiger wordt voor bedrijven 
om medewerkers intern te herplaatsen. 
Als mensen tot een risicogroep behoren 
omdat hun functie gaat vervallen, is het 
verstandig om te kijken of zij in een an-
dere sector aan de slag kunnen. Denk aan 
het convenant ‘Aan de slag in de klas’ (zie 
ook elders in deze editie - red.) waarbij me-
dewerkers van banken en verzekeraars 
zich gemakkelijk kunnen omscholen tot 
leraar’. Ringeling: ‘Het gaat erom tijdig 
te anticiperen, bijvoorbeeld met snuffel-
stages en scholing, vóórdat er definitief 
sprake is van boventalligheid.’

AWVN-benchmark sociale plannen: wat zijn de trends? 

Sociaal plan met vrijwilligersregeling  
is geen RVU 

Sociaal plannen bevatten soms een vrij-
willigers- of plaatsmakersregeling (van de 
60 sociaal plannen van de AWVN-bench-
mark 2019 zijn dit er 39). Medewerkers die 
niet worden getroffen door de reorgani-
satie, verlaten het bedrijf dan vrijwillig en 
hebben recht op een ontslaguitkering. 
Lange tijd stelde de Belastingdienst 
zich op het standpunt dat zo’n regeling 
eigenlijk een ‘regeling vervroegd uittre-
den’ (RVU) was, waarbij werknemers een 
uitkering krijgen om de periode tot hun 
pensioen- of AOW-leeftijd te overbrug-
gen. Dit kon tot forse boetes leiden. 
Naar aanleiding van een uitspraak van 
de Hoge Raad van 22 juni 2018 is het 
beleid echter gewijzigd. Als een vrijwil-
ligers- of plaatsmakersregeling tot stand 
is gekomen in het kader van een reorgani-
satie die openstaat voor alle werknemers 
én de ontslaguitkering is gebaseerd op 
de lengte van het dienstverband, dan 
kan niet worden gezegd dat de regeling 
leeftijdsafhankelijk is. Ook niet wanneer 
bij de feitelijke uitstroom blijkt dat met 
name oudere medewerkers er gebruik van 
maken. In dat geval is dus geen sprake 
van een RVU. 

Ian Lendering, adviseur belonen bij 
AWVN, is de man achter de tweejaarlijkse 
benchmark. ‘Voor deze benchmark heb-
ben we uit ons bestand zestig financiële 
regelingen gekozen, uit sociale plannen 
die golden in januari 2019. Deze komen 
uit een dwarsdoorsnede van arbeidsor-
ganisaties in Nederland: grote en kleine 
ondernemingen in vrijwel alle sectoren’, 
licht hij toe. 
Ook dit keer heeft Lendering weer de 
hoogte van de beëindigingsvergoedingen 
geanalyseerd. Het blijkt dat de tot nu toe 
oppermachtige kantonrechtersformule 
op de terugtocht is. ‘Hoewel de transitie-
vergoeding sinds 1 juli 2015 leidend is, 
werd in sociaal plannen toch nog vaak de 
kantonrechtersformule als uitgangspunt 
genomen. Maar nu zien we een kente-
ring: in dit onderzoek zijn 39 van de 60 
beëindigingsvergoedingen gebaseerd op 
de transitievergoeding. In het vorige on-
derzoek, in 2015, was dat nog in slechts 
de helft van de sociale plannen het geval.’
AWVN-advocaat Jop Ringeling maakt 
hierbij echter wel een kanttekening. ‘De 
meeste ontslagvergoedingen in sociale 

Wat kost het sociaal plan? 

Wat kost het sociaal plan voor alle verschil-
lende leeftijdscategorieën medewerkers? AWVN 
heeft een handige tool ontwikkeld waarbij u ‘aan 
verschillende knoppen kunt draaien’ en precies 
ziet wat daarvan de gevolgen zijn. De tool kent 
variabelen als aantal medewerkers, ontslagver-
goeding, correctiefactor, kosten loopbaanscan en 
bemiddeling, opzegtermijn en bemiddelingsduur. 
Meer weten? Neem contact op met Ian Lendering 
(lendering@awvn.nl).

Steeds meer 
beëindigingsvergoedingen 
zijn gebaseerd op de 
transitievergoeding 
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Bemiddelingsduur gedaald
Alle sociale plannen in de benchmark 
kennen regelingen om boventallige 
medewerkers te bemiddelen naar 
een nieuw dienstverband buiten de 
onderneming. In 47 van de 60 sociale 
plannen is een maximale duur van 
bemiddeling en begeleiding afgesproken. 
Lendering: ‘Men zoekt over het algemeen 
naar een balans tussen zekerheid voor 
de medewerker en effectiviteit van de 
bemiddeling. De meest voorkomende 
maximale duur is 6 maanden.’ In relatief 
veel sociale plannen – 33 – blijven 
de medewerkers in dienst tijdens de 
bemiddelingsperiode. ‘In de vorige 
benchmarks was deze verhouding 
anders’, constateert Lendering. In 
39 sociale plannen is sprake van een 
maximumbudget voor bemiddeling en/of 
scholing; gemiddeld 4.300 euro.
Met voortzetting van het dienstverband 
duurt de bemiddeling van werk naar 
werk gemiddeld 7,3 maanden; zonder 
voortzetting van het dienstverband is dit 
6,6 maanden. Al met al is de maximale 
bemiddelingsduur gedaald van 
gemiddeld 8,2 maand in 2015 naar 7,1 
maand nu. Ook in het vorige onderzoek 
was al een dalende trend zichtbaar. 
‘Outplacementsbureaus laten weten 

dat trajecten langer dan zes maanden 
vaak niet effectief zijn. Ons advies aan 
werkgevers is om van tevoren serieus 
in gesprek te gaan met deze bureaus 
en de resultaten van de bemiddeling te 
monitoren’, zegt Breukels. Verder valt op 
dat een aantal sociale plannen specifieke 
aandacht besteedt aan medewerkers 
met een verminderde kans op de 
arbeidsmarkt. Lendering: ‘Voor ouderen 
bijvoorbeeld is het bemiddelingssbudget 
hoger en de bemiddelingsduur langer.’
Sociale plannen lichten de omvang 
van de herplaatsingsinspanningen van 
de werkgever toe. Ringeling adviseert 
om hierbij aansluiting te zoeken bij 
de Uitvoeringsregels van het UWV, 
die op 1 augustus 2018 zijn gewijzigd. 
‘Een van de wijzigingen houdt in dat 
de herplaatsingsinspanning van de 
werkgever met zich meebrengt dat hij 
een zogeheten herplaatsingsgesprek 
voert met de werknemer. Partijen 
stemmen hierin samen af wat passende 
functies zijn en voor welke functies 
de werknemer beschikbaar is. In de 
praktijk komt dit vaak al tijdens het 
boventalligheidsgesprek aan de orde, 
maar het UWV vindt het belangrijk 
om dit op een later moment apart te 
bespreken.’ 
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Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) bevat een 
pakket aan maatregelen dat de verschillen tus-
sen vaste banen en flexwerk moet verkleinen. 
Het wetsvoorstel, dat ingaat op 1 januari 2020, 
is eind mei aangenomen door de Eerste Kamer. 
De Wab heeft ook gevolgen voor de transitie-
vergoeding.
•  Het recht op transitievergoeding ontstaat nu 

bij ontslag na minstens twee jaar dienstver-
band, maar straks komen werknemers hier al 
vanaf de eerste dag van hun indiensttreding 
voor in aanmerking. Zelfs bij ontslag in de 
proeftijd moet een werkgever een (weliswaar 
zeer lage) vergoeding betalen.

•  Voor werknemers die langer dan tien jaar in 
dienst zijn, geldt geen aparte berekening voor 
de transitievergoeding meer. Voor elk dienst-
jaar krijgt een werknemer een derde maand-
salaris (onvolledige dienstjaren naar rato).

•  De werkgever berekent de transitievergoeding 
over het gehéle dienstverband. Hij rondt de 
periode waarover hij de vergoeding berekent 
dus niet meer af op halve dienstjaren.

•  De overgangsregeling voor vijftigplussers 
(één maand per dienstjaar voor de dienstjaren 
vanaf de leeftijd van vijftig jaar bij een dienst-
verband van ten minste tien jaar) vervalt per  
1 januari 2020. Dit was al zo afgesproken bij de 
invoering van de Wet werk en zekerheid  
in 2015. 

Wat dit precies betekent voor de vergoedingen 
in sociale plannen, is nu nog niet te zeggen. Eén 
ding is zeker: organisaties met veel flexwerkers 
gaan meer transitievergoedingen betalen en 
organisaties met veel medewerkers met lange 
dienstverbanden, minder. 

Dienstverlening AWVN bij reorganisaties  

AWVN ondersteunt organisaties van het 
begin tot het einde van het reorganisa-
tieproces: van de voorbereiding (onder-
bouwen reorganisatiebesluit, opstellen 
reorganisatieplan en OR-adviesaanvraag, 
kostenanalyses), via de overlegfase (over-
leg OR, vakbonden en UWV), tot aan de 
implementatie (indienen ontslagaanvra-
gen bij het UWV, opstellen vaststellings-
overeenkomsten, uitvoering sociaal plan 
en evaluatie). Bij dit alles gaat het zowel 
om het proces als om de inhoud. AWVN 
heeft gespecialiseerde kennis in huis op 
het gebied van alle sociale, juridische, fis-
cale en arbeidsvoorwaardelijke aspecten 
van reorganisaties. 
U kunt bij AWVN-advocaten terecht voor 
juridisch advies of bijstand bij een reorga-
nisatie. De advocaten van AWVN hebben 
ruime ervaring in een arbeidsrechtelijke 
advies- en procespraktijk binnen alle 
sectoren. Zij hebben oog voor goede 
arbeidsverhoudingen, zijn praktisch 
ingesteld en denken oplossingsgericht. 
AWVN-advocaten werkt uitsluitend voor 
(aspirant-)leden van AWVN en leden van 
bij AWVN aangesloten brancheorganisa-
ties. Wilt u in contact komen met AWVN-
advocaten? Bel 070 850 86 88 of mail 
naar secr.advocaten@awvn.nl. 
Meer weten over de AWVN-benchmark 
sociale plannen 2019? Neem contact op 
met Ian Lendering (lendering@awvn.nl)  
of met de AWVN-werkgeverslijn:  
werkgeverslijn@awvn.nl of 070 850 86 05.
U kunt ook altijd contact opnemen met 
uw accountmanager bij AWVN. 
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