
Vanwege de coronacrisis  
zullen veel bedrijven om 
bedrijfseconomische 
redenen genoodzaakt zijn 
maatregelen te treffen om 
hun voortbestaan veilig te 
stellen. Reorganiseren – 
afslanking of gedeeltelijke 
sluiting van de onderne-
ming, herstructurering 
van de bedrijfsactiviteiten 
– zal in een aantal geval-
len onvermijdelijk zijn. 

Reorganiseren heeft  
ingrijpende gevolgen  
voor werknemers. Zij 
krijgen andere functie- 
omschrijvingen, moeten 
een andere functie  

accepteren – en als her-
plaatsing niet mogelijk 
is, verliezen zij hun baan. 
Gevoelige zaken die u, 
ook tijdens de corona-
crisis, zorgvuldig met de 
betrokkenen zult moeten 
afstemmen. En dat zijn er 
nogal wat: werknemers, 
de ondernemingsraad, de 
raad van commissarissen, 
aandeelhouders, bonden, 
het UWV... Daarnaast 
heeft u te maken met de 
wet- en regelgeving rond 
bedrijfsreorganisaties. Die 
staan borg voor een zorg-
vuldige gang van zaken, 
maar maken een reorgani-
satie ook complex.
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Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Reorganiseren

Daarom biedt AWVN werkgevers brede en intensieve 

ondersteuning bij reorganisaties. Onze adviseurs 

en advocaten helpen u bij het inrichten van het 

reorganisatieproces, het opstellen van de benodigde 

plannen en de uitvoering daarvan. Zodat u als 

werkgever zich kunt concentreren op de kern: het 

voortbestaan van het bedrijf waarborgen én een solide 

basis creëren voor de toekomst van de organisatie.
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organisatieadviseur
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beloningsadviseur
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adviseur arbeidsverhoudingen
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Arbeidsvoorwaardenadviseurs helpen  
u met het goed en tijdig voorbereiden  
van de reorganisatie. Dat is van groot  
belang, want een slechte voorbereiding  
kan ertoe leiden dat de kosten hoger  
uitpakken dan nodig, en dat de beoogde doelen niet 
worden bereikt. De arbeidsvoorwaardenadviseurs 
zijn u bijvoorbeeld behulpzaam bij de visievorming, 
denken met u diverse scenario’s door, maken 
stakeholderanalyses, bereiden het plan van aanpak 
voor en initiëren overleg met de vakbeweging – 
onze arbeidsvoorwaardenadviseurs staan, ook in 
bijzondere tijden, in direct contact met de bonden. 

Advocaten en juristen adviseren u over de toepassing 
van wetgeving, verlenen juridische ondersteuning bij 
het opstellen van bijvoorbeeld het reorganisatieplan 
en de OR-adviesaanvraag, en kunnen u behulpzaam 
zijn bij het vormgeven van het sociaal plan.

Organisatieadviseurs toetsen onder andere de
uitwisselbaarheid van functies en adviseren u over 
een nieuwe organisatie-inrichting.

Adviseurs arbeidsverhoudingen hebben een 
aanpak ontwikkeld om negatieve effecten van de 
reorganisatie – bijvoorbeeld op de motivatie en 
betrokkenheid, en het vertrouwen in de organisatie  
– onder de ‘blijvers’ te minimaliseren, en verzorgen 
desgewenst trainingen voor leidinggevenden in het 
voeren van slecht-nieuwsgesprekken. 

                            AWVN: alle denkbare expertise op 
het gebied van reorganiseren onder 
hetzelfde dak. 

       
Enkele van onze specialisten die  
u bij een reorganisatie bijstaan

AWVN heeft bovendien diverse praktische tools 
ontwikkeld voor reorganisatietrajecten, zoals: 
• NOW-rekentool 
berekent de voorlopige NOW-subsidie die u  
kunt verwachten 
• Afspiegelingstool 
stelt de ontslagvolgorde vast door middel van  
het afspiegelingsbeginsel
• Rekenmodellen ontslagvergoedingen 
voor het doorberekenen van de kosten van  
de beëindigingsvergoedingen en het sociaal  
plan, en voor het kwantificeren van de effec- 
ten ervan op de korte en de lange termijn
• Uitvoering fiscale 70%-toets in het kader 
van de RVU
om, op basis van de kwantitatieve  
toets, de fiscale ruimte te bere- 
kenen. 

Benchmarkdata
Daarnaast zijn er voor  
AWVN-leden benchmark- 
rapporten beschikbaar.

• Quickscan  
sociale plannen
Gaat nader in op 
de ontwikkelingen 
op het gebied van 
ontslagvergoedingen; 
elk kwartaal verschijnt 
een nieuwe editie. 

• Benchmark  
sociale plannen
Gaat uitgebreid in ont-
wikkelingen op het  
gebied van sociale plan- 
nen. Deze verschijnt  
om het jaar, de laatste 
editie is van 2019.


