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Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor
Maatwerk Arbo Unie BV

Partijen:

-  Arbo Unie BV te Utrecht

En

-  AbvaKabo FNV te Zoetermeer
-  CNV Publieke Zaak te Den Haag
-  De Unie te Culemborg
-  Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband te Utrecht

hebben op woensdag 19 oktober 2005 een akkoord gesloten inzake de
afwijkingen van het Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk.

Looptijd
De afwijkingen treden in werking met ingang van 1 november 2005 en
lopen van rechtswege af op 31 december 2006, behoudens de bepalingen
die vanwege de aard een langere werkingsduur hebben. De afwijkingen
komen vanaf 1 november 2005 in de plaats van de afwijkingen zoals
overeen gekomen in het Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering
voor Maatwerk Arbo Unie BV d.d. 28 juni 2005.
Voor het expireren van het Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan
Maatvoering voor Maatwerk Arbo Unie BV zullen partijen overleg voeren
over eventuele al dan niet gewijzigde verlenging.  

Werkingssfeer
Het tweede akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk
wordt met het gewijzigde Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk
aangemeld bij de Directie Uitvoeringstaken en
Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Het tweede akkoord afwijkingen Sociaal Plan



Gewijzigd op 31 oktober 2005

Arbo Unie BV HdV/jh31oktober2005-5
pagina 2 van 1

Maatvoering voor Maatwerk heeft kracht van CAO en wordt dus als
zodanig aangemeld. 

A.  Afwijkingen van het Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk d.d.
  17-02-2005 voor werknemers die voor 28  juni 2005 boventallig
zijn
 verklaard.

Overwegende dat Arbo Unie door de hevige marktturbulentie genoodzaakt
is  fase 2 (tranche 1 en 2) van Maatvoering voor Maatwerk versneld in te
voeren omdat zij anders in ernstige liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen
geraakt, en er derhalve sprake is van onvoorziene omstandigheden, geldt
voor werknemers die voor 28 juni 2005 reeds boventallig zijn verklaard, in
afwijking van het bepaalde in de Preambule, lid c. van artikel 15 en bijlage
II en de leden a. , b. en r. van artikel 22 van het Sociaal Plan Maatvoering
voor Maatwerk d.d. 17-02-2005 en in afwijking van hetgeen reeds
mondeling en schriftelijk is meegedeeld, het navolgende:

1.  Bij de start van de zoektermijn worden werknemers volledig vrijgesteld
van werk. De werknemer is gedurende de zoektermijn inzetbaar op
werkzaamheden en op zinvol tijdelijk werk buiten de eigen oude functie
die gelet op opleiding en ervaring redelijkerwijs van hem verlangd  kunnen
worden. Ten behoeve van Arbo Unie kunnen werknemers in  dezen
voor maximaal 50% van de omvang van het geldende  dienstverband
worden ingezet. De werknemer die weigert gehoor te  geven aan het
verzoek van de werkgever kan geen beroep meer doen op  het Sociaal
Plan met uitzondering van de bepaling inzake geschillen.
 De werkgever kan dan tevens de procedure voor beëindiging van het
dienstverband per direct starten;

2.  De fictieve opzegtermijn bij ontbinding van het dienstverband door de
kantonrechter zoals opgenomen in de preambule, de stimuleringspremie
ex artikel 22a. en de financiële vergoeding ex artikel 22b. worden
uitgekeerd in maandelijkse termijnen. Dat wil zeggen gespreid over het
aantal maanden zoals vastgesteld conform het aantal gewogen
dienstjaren.  Arbo Unie stelt een bancaire zekerheid dat het zijn
verplichtingen in deze na zal komen;

3.  Vakantie- en verlofrechten die gedurende de zoektermijnen worden
opgebouwd dienen voor het einde van het dienstverband  opgenomen te
zijn. De werkgever is gerechtigd de vakantie- en
 verlofrechten in te roosteren. Deze rechten worden bij beëindiging van
het dienstverband niet uitbetaald.  De werknemer die wordt ingezet voor
werkzaamheden, als bedoeld onder A1 van dit akkoord, wordt in de
gelegenheid gesteld zijn vakantie- en  verlofrechten op te nemen. Indien
de betreffende werknemer hier niet toe in de gelegenheid wordt gesteld,
worden de betreffende vakantie- en verlofrechten uitbetaald;
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 Een en ander geldt niet voor de vakantie- en verlofrechten die voor
ingang van de zoektermijn zijn opgebouwd en niet voor de beëindiging 
van het dienstverband zijn opgenomen.

B. Afwijkingen van het Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk
 d.d. 17-02-2005 voor werknemers die als gevolg van een
organisatiewijziging vanaf 28 juni 2005 boventallig worden verklaard.

1. In afwijking van de Preambule van het Sociaal Plan Maatvoering voor
Maatwerk geldt het navolgende:

Preambule
Dit Sociaal Plan biedt het instrumentarium om de sociale gevolgen op te
vangen van alle organisatiewijzigingen bij Arbo Unie die plaatsvinden voor
1 januari 2007, waaronder Maatvoering voor Maatwerk fase 2 tranche 1 en
2. Dit als onderdeel van en in aanvulling op de Weg Vooruit. De Weg
Vooruit is een organisatiewijziging met als doelstellingen de verzilvering
van de fusiesynergie en de (her)positionering van Arbo Unie als partner in
gezondheidsmanagement. Maatvoering voor Maatwerk omvat daarnaast
capaciteitsreductie en organisatorische aanpassingen als gevolg van
ontwikkelingen in de markt.

Inzet is om de werknemer waarvan de arbeidsplaats als gevolg van de
capaciteitsreductie c.q. de organisatiewijziging vervalt zo veel mogelijk
intern of extern te herplaatsen.
Partijen hebben afspraken gemaakt over mobiliteitsbevorderende
maatregelen om deze inzet te realiseren. Daartoe behoren onder andere
het opstellen van een mobiliteitsplan, professioneel loopbaanadvies,
begeleiding en het treffen van voorzieningen voor boventallige
werknemers. Werkgever en werknemer zullen zich actief inzetten om
herplaatsing intern of extern te realiseren.
Voor werknemers die jonger zijn dan 45 jaar bedraagt de duur van de
begeleiding naar ander werk 6 maanden. Voor werknemers van 45 jaar en
ouder bedraagt de duur 9 maanden. Tijdens deze zoektermijn naar ander
werk wordt een beëindigingsprocedure gestart bij de CWI c.q. de
kantonrechter. De duur van de beëindigingsprocedure en de eventuele
opzegtermijn maken deel uit van de genoemde zoektermijn. Bij
beëindiging van het dienstverband via ontbinding door de kantonrechter
krijgt de werknemer de fictieve opzegtermijn in maandelijkse termijnen
uitbetaald. De begeleiding naar ander werk wordt voor de duur van de
fictieve opzegtermijn voortgezet. 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 10 van het Sociaal Plan
Maatvoering voor Maatwerk geldt het navolgende:

Verplichtingen werknemer
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Om de inzet zo veel mogelijk in- of extern te kunnen herplaatsen te kunnen
realiseren is werknemer gehouden tot het volgende
a. Werknemer is verplicht zich actief in te zetten om werkloosheid te
voorkomen. Indien de werknemer hieraan aantoonbaar niet voldoet, dat
wil zeggen onder andere een aangeboden passende interne of externe
functie niet aanvaardt of minder dan 4 keer per maand solliciteert (met
uitzondering van de dagen dat vakantie wordt genoten), kan de
werkgever besluiten dat de werknemer geen beroep meer kan doen
op de bepalingen van het Sociaal Plan. Indien de werkgever hiertoe
besluit deelt hij dit de werknemer schriftelijk mede.
b. Werknemer die een beroep doet op het Sociaal Plan verstrekt aan
werkgever de noodzakelijke inlichtingen en gegevens naar waarheid. 

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 15 van het Sociaal Plan
Maatvoering voor Maatwerk geldt het navolgende:

Traject van werk naar werk
a. De werknemer die als boventallig is aangemerkt, wordt na overdracht
van werkzaamheden in het mobiliteitscentrum van Arbo Unie geplaatst.
De werknemer wordt mondeling en schriftelijk geïnformeerd over zijn
boventalligheid, de duur van de overdracht van de werkzaamheden en
opname in het mobiliteitscentrum.

b. Gedurende een zoekperiode van 6 maanden voor de werknemer die
jonger is dan 45 jaar en van 9 maanden voor de werknemer die 45 jaar of
ouder is, wordt de werknemer intensief en professioneel ondersteund bij
het zoeken naar een passende interne of externe functie (zie bijlage II).

c. Bij de start van de zoektermijn worden werknemers volledig vrijgesteld
van werk. De werknemer is op verzoek van de werkgever gedurende de
duur van de zoektermijn inzetbaar op werkzaamheden en op zinvol
tijdelijk werk buiten de eigen oude functie die gelet op opleiding en
ervaring redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. Ten behoeve
van Arbo Unie kunnen werknemers in deze voor maximaal 50% van de
omvang van het geldende dienstverband worden ingezet. De werknemer
die weigert gehoor te geven aan het verzoek van de werkgever kan geen
beroep meer doen op dit Sociaal Plan met uitzondering van de bepaling
inzake geschillen. De werkgever kan dan tevens de procedure voor
beëindiging van het dienstverband per direct starten;

d. Gedurende de zoektermijn wordt een beëindigingsprocedure gestart
die  leidt tot beëindiging van het dienstverband na een periode van 6
maanden voor werknemers die jonger zijn dan 45 jaar en van 9 maanden
voor werknemers die 45 jaar of ouder zijn, na ingangsdatum van de
zoektermijn. De opzegtermijn maakt dus naast de duur van de
beëindigingsprocedure bij het CWI c.q. de kantonrechter deel uit van de
zoektermijn.
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4. In afwijking van de leden a. en b. van artikel 22 van het Sociaal Plan
Maatvoering voor Maatwerk geldt het navolgende:

a. Stimuleringspremie
De werknemer die aangewezen is als boventallig en die de
dienstbetrekking wenst te beëindigen, ontvangt bij het einde van het
dienstverband een bruto stimuleringsuitkering, die als volgt wordt
berekend: Ax Bx C

 A= het aantal gewogen dienstjaren. De dienstjaren worden op de
  volgende wijze gewogen:
 * dienstjaren voor de leeftijd van 40 jaar tellen voor 1
 * dienstjaren vanaf de leeftijd van 40 jaar tot 50 jaar tellen voor 1,5
 * dienstjaren vanaf 50 jaar tellen voor 2

 Een onvoltooid dienstjaar van 6 maanden of langer telt voor een vol
jaar.

 B= het bruto maandsalaris in de maand voorafgaand aan de datum van
 uitdiensttreding

 C= de correctiefactor die 0,7 bedraagt.

Indien de werknemer gebruik maakt van de mogelijkheid de
dienstbetrekking met wederzijds goedvinden te beëindigen en de
stimuleringspremie ontvangt, zien de werkgever en werknemer af van de
geldende opzegtermijn.

De stimuleringspremie wordt in maandelijkse termijnen uitgekeerd. Dat wil
zeggen gespreid over het aantal maanden zoals vastgesteld conform het
aantal gewogen dienstjaren. Arbo Unie stelt een bancaire zekerheid dat
het zijn verplichtingen in deze na zal komen.

Indien de werknemer gebruik maakt van de mogelijkheid de
dienstbetrekking met wederzijds goedvinden te beëindigen en de
stimuleringspremie ontvangt, kan de werknemer verder geen beroep meer
doen op artikel 2 o, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, en 22 b, g, de
tegemoetkoming van de werkgever in de kosten van de helft van de
premie van het standaardpakket van de ziektekostenverzekering conform
h, i en j uit het Sociaal Plan.

b. Financiële vergoeding bij einde dienstverband na opzegtermijn
De werknemer waarmee het dienstverband wordt beëindigd met
inachtneming van de opzegtermijn, ontvangt een bruto vergoeding, die als
volgt wordt berekend: AxBxC.
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 A = het aantal gewogen dienstjaren. De dienstjaren worden op de 
              volgende wijze gewogen:
 * dienstjaren voor de leeftijd van 40 jaar tellen voor 1;
 * dienstjaren vanaf de leeftijd van 40 jaar tot 50 jaar tellen voor 1,5
 * dienstjaren vanaf de leeftijd van 50 jaar tellen voor 2.

 Een onvoltooid dienstjaar van 6 maanden of langer telt voor een vol
jaar.

 B= bruto maandsalaris in de maand voorafgaand aan de datum van
            uitdiensttreding.

 C= de correctiefactor die 0,7 bedraagt.

NB  Voor de werknemer die voor 1 januari 2006 boventallig wordt 
 verklaard geldt:
  C= de correctiefactor die 0,85 bedraagt indien de netto-omzet van
  Arbo Unie over 2005  € 215 miljoen tot € 220 miljoen bedraagt.
  Dit wordt vastgesteld in januari 2006 en zo nodig verrekend in maart

  2006.

  Voor de werknemer die op of na 1 januari 2006 boventallig wordt 
 verklaard geldt:
  C= de correctiefactor die 0,85 bedraagt indien de netto-omzet van 
 Arbo Unie over 2006 E 210 miljoen tot E 215 bedraagt.
  Dit wordt vastgesteld in januari 2007 en zo nodig verrekend in maart
  2007.

NB  Voor de werknemer die voor 1 januari 2006 boventallig wordt 
 verklaard geldt:
  C= de correctiefactor die 1 bedraagt indien de netto-omzet van Arbo
  Unie over 2005 € 220 miljoen of meer bedraagt. Dit wordt  
 vastgesteld in januari 2006 en zo nodig verrekend in maart 2006.

  Voor de werknemer die op of na 1 januari 2006 boventallig wordt 
 verklaard geldt:
  C= de correctiefactor die 1 bedraagt indien de netto-omzet van Arbo
  Unie over 2006 E 215 miljoen of meer bedraagt. Dit wordt  
 vastgesteld in januari 2007 en zo nodig verrekend in maart 2007.

De financiële vergoeding bij einde dienstverband na opzegtermijn wordt in
maandelijkse termijnen uitgekeerd. Dat wil zeggen gespreid over het
aantal maanden zoals vastgesteld conform het aantal gewogen
dienstjaren. Arbo Unie stelt een bancaire zekerheid dat het zijn
verplichtingen in deze na zal komen.
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5. In afwijking van het bepaalde in lid r. artikel 22 van het Sociaal Plan
Maatvoering voor Maatwerk geldt het navolgende:
 De werknemer dient de vakantie- en verlofrechten die tijdens de
zoektermijn van 6 maanden voor werknemers jonger dan 45 jaar en van  9
maanden voor werknemers van 45 jaar en ouder, worden opgebouwd
voor beëindiging van het dienstverband op te nemen. De werkgever is 
gerechtigd de vakantie- en verlofrechten in te roosteren. Deze rechten
worden niet uitbetaald. De werknemer die wordt ingezet voor
werkzaamheden als bedoeld onder B 3.c wordt in de  gelegenheid
gesteld zijn vakantie- en verlofrechten op te nemen. Indien de
betreffende werknemer hiertoe niet in de gelegenheid wordt gesteld,
worden de betreffende vakantie- en verlofrechten uitbetaald.

 Een en ander geldt niet voor de vakantie- en verlofrechten die voor
ingang van de zoektermijn zijn opgebouwd en niet voor de beëindiging
van het dienstverband zijn opgenomen.

6. In afwijking van het tekstblok in Bijlage II van het Sociaal Plan
Maatvoering voor Maatwerk dat als volgt luidt ''Bij de start van de
zoekperiode worden werknemers volledig vrijgesteld. Activiteiten ten
behoeve van Arbo Unie kunnen plaatsvinden, wanneer dit in het
voordeel van de werknemer'', geldt het navolgende:
 Bij de start van de zoekperiode worden werknemers volledig vrijgesteld
met dien verstande dat de werknemer gedurende de zoektermijn
inzetbaar is op werkzaamheden en op zinvol tijdelijk werk buiten de
eigen oude functie die gelet op opleiding en ervaring redelijkerwijs van
hem verlangd kunnen worden. Ten behoeve van Arbo Unie kunnen
werknemers voor maximaal 50% van de omvang van het geldende
dienstverband worden ingezet. De werknemer die weigert gehoor te
geven aan het verzoek van de werkgever kan geen beroep meer doen op
het Sociaal Plan met uitzondering van de bepaling inzake geschillen. De
werkgever kan dan tevens de procedure voor beëindiging van het
dienstverband per direct starten.

C.  Tijdelijke afwijkingen van de CAO voor werknemers die niet
boventallig
 zijn als gevolg van Maatvoering voor Maatwerk fase 1.

In aanvulling op artikel 6 van het Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk
d.d. 17-02-2005 geldt het navolgende:

Tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan gelden, in afwijking van de CAO
Arbo Unie, onderstaande bepalingen:

A. In afwijking van de leden 1 en 2 van artikel 13 A van de CAO Arbo Unie
 bedraagt voor het kalenderjaar 2005 het structurele deel van de
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eindejaarsuitkering 0,9% van het in het betreffende jaar verdiende
jaarsalaris.

 Indien de netto-omzet van Arbo Unie over het kalenderjaar 2005
 € 225 miljoen of meer bedraagt, hetgeen wordt vastgesteld in januari
2006, wordt het resterende deel van het structurele deel van de
eindejaarsuitkering voor het kalenderjaar 2005 ter grootte van 1% van
het in het betreffende jaar verdiende jaarsalaris uitgekeerd in maart
2006. Indien het resterende deel van het structurele deel van de
eindejaarsuitkering 2005 niet in maart 2006 wordt uitgekeerd omdat de
netto-omzet over 2005 geen € 225 miljoen of meer bedraagt , geldt voor
de kalenderjaren 2006 en volgend dat als het netto-resultaat voor
belastingen 6% of meer bedraagt het resterende deel van het structurele
deel van de eindejaarsuitkering voor het kalenderjaar 2005 alsnog in
2007 of volgende jaren wordt uitgekeerd. Dit zal tevens indien mogelijk 
pensioengevend zijn.

B. In afwijking van artikel 18 van de CAO Arbo Unie heeft iedere
werknemer voor het kalenderjaar 2005 recht op vakantie met behoud
van salaris van in totaal 158,6 uur bij een fulltime dienstverband. Voor
werknemers die in deeltijd werken geldt dit recht naar rato van het
deeltijdpercentage. Voor het kalenderjaar 2006 krijgt iedere werknemer
met een fulltime dienstverband 14,4 uur vakantie extra toegekend. Voor
werknemers die in deeltijd werken geldt dit recht naar rato.

De bepalingen A. en B. zijn eveneens van toepassing op werknemers c.q.
leden van de directie waarvoor de CAO Arbo Unie niet van toepassing is.

Aldus door partijen overeengekomen op 19 oktober 2005 te Utrecht en
getekend:

Arbo Unie BV te Utrecht

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband te Utrecht

AbvaKabo FNV te Zoetermeer

CNV Publieke Zaak te Den Haag
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De Unie te Culemborg


