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Samenvatting 
 
Op verzoek van medewerkers en hoofden P&O van gemeenten, heeft het bureau van het CvA een 
model sociaal statuut opgesteld, waarin de nieuwe afspraken over de ‘Van werk naar werk-
begeleiding’ bij reorganisatie zijn opgenomen. 
Het model sociaal statuut is bedoeld als een handreiking die gemeenten kunnen gebruiken voor 
het lokale overleg met de bonden over een nieuw sociaal en/of sociaal statuut.  
Het statuut is geen model of aanbeveling dat na overleg in het LOGA tot stand is gekomen.    
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2011-2012 hebben partijen in het LOGA nieuwe afspraken 
gemaakt over een versterkte inzet op de ‘Van werk naar werk-begeleiding’ bij reorganisatie.  
De afspraken daarover zijn sinds 1 januari 2013 opgenomen in paragraaf 5 van het vernieuwde 
hoofdstuk 10d van de CAR/UWO. In deze paragraaf zijn de wederzijdse rechten en plichten 
vastgelegd van zowel de werkgever, als de medewerkers die als gevolg van reorganisatie bij 
gemeenten ‘boventallig’ zijn geworden. De uiterste invoeringsdatum van deze bepalingen is door 
het LOGA vastgesteld op 1 april 2013.  
 
Als gevolg van krimpende personeelbudgetten en de noodzaak om de organisatie aan te passen 
aan de nieuwe taken die op gemeenten afkomen, zien veel colleges zich momenteel gedwongen 
om de werkorganisatie van hun gemeenten te reorganiseren. Als gevolg daarvan zullen bij veel 
gemeenten medewerkers boventallig worden verklaard. 
Tegen deze achtergrond zijn gemeenten genoodzaakt om op korte termijn hun – al dan niet 
aflopende - sociaal plan en/of sociaal statuut zodanig te herzien, dat het voor wat betreft de Van 
werk naar werk-begeleiding in lijn is met het vernieuwde hoofdstuk 10d van de CARUWO.  
 
In de afgelopen maanden hebben meerdere medewerkers en hoofden P&O van gemeenten, het 
bureau van het CvA verzocht om een model of handreiking dat gebruikt kan worden voor het 
lokale overleg met de bonden over een nieuw sociaal plan of sociaal statuut. Een dergelijk model 
zou beperkt van opzet en breed toepasbaar moeten zijn en een-op-een moeten passen op de 
nieuwe afspraken die in de CAR/UWO zijn vastgelegd. 
 
Bijgaand zend ik u het Model Sociaal Statuut dat in de afgelopen weken binnen het bureau van 
het CvA is opgesteld. Bij de voorbereiding daarvan is via de P&O-netwerken van gemeenten om 
input gevraagd in de vorm van zowel (voorbeeld) documenten als suggesties voor nadere 
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uitwerking. Aan deze oproep is op ruime schaal gehoor gegeven.  
In de afrondende fase is een conceptversie van het model statuut door een aantal meelezende 
P&O-ers van gemeenten van commentaar en suggesties voorzien.  
 
Een paar in het oog springende kenmerken van het Model Sociaal Statuut zijn: 

• Paragraaf 5 van hoofdstuk 10d CARUWO is geïncorporeerd in het sociaal statuut, zodat 
toekomstige wijzigingen daarin bij overname van dit model automatisch doorwerken in het 
sociaal statuut;  

• Voor de vaststelling van de plaatsingsvolgorde, c.q. ontslagvolgorde, is aansluiting 
gezocht bij het afspiegelings- en ancienniteitsbeginsel uit het private arbeidsrecht 
(Ontslagbesluit); 

• Voor de toepassing van het afspiegelings- en ancienniteitsbeginsel wordt het begrip 
‘uitwisselbare functie’ gehanteerd; 

• Vanaf het moment van boventalligverklaring kunnen medewerkers worden herplaatst in 
een passende functie zowel binnen als buiten de organisatie; 

• Om in een vroeg stadium mobiliteit van medewerkers te stimuleren kunnen mobiliteit 
bevorderende maatregelen en voorzieningen ook in de periode vóór de feitelijke 
reorganisatie worden getroffen.    

 
Met nadruk wijs ik u erop dat het hier gaat om een model statuut dat door het bureau van het CvA 
als handreiking voor de leden van de VNG is opgesteld. Het is geen model of aanbeveling dat na 
overleg in het LOGA tot stand is gekomen.  
Gezien dit karakter van het model statuut, kan er bij het opstellen van een conceptversie ten 
behoeve van het lokale overleg met de bonden naar eigen inzicht in worden ‘geknipt en geplakt’. 
Daardoor kunnen onderdelen van het model statuut in andere documenten kunnen worden 
ingevoegd en omgekeerd. 
 
Zoals hiervoor beschreven is bij de totstandkoming van dit model sociaal statuut al in ruime mate 
gebruik gemaakt van inzichten en praktijkervaringen van de gemeentelijke werkvloer. Ondanks 
deze achtergrond gaan wij er echter van uit dat het hierbij gepresenteerde model voor verbetering 
vatbaar is. We hebben ons dan ook voorgenomen om ervaringen die gemeenten in de komende 
tijd met dit model statuut opdoen te verzamelen, om op basis daarvan te zijner tijd een 
geactualiseerde versie uit te brengen. 
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Reacties in de vorm van suggesties ter verbetering of concrete ervaringen met het model statuut 
kunnen worden gezonden aan Paul du Bois beleidsmedewerkers bij het CvA: paul.dubois@vng.nl 
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Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 




