
Reorganisatie: stappenplan
Voor veel ondernemingen geldt dat zij hard zijn geraakt door de coronacrisis. Om die reden, en wellicht ter voorkoming van erger, zien ondernemingen zich genoodzaakt te  
reorganiseren of de mogelijkheden daartoe in kaart te brengen. In een dergelijk proces komt veel op de werkgever, de werknemers en de organisatie als geheel af. Met dit overzicht  
bieden wij u een handreiking waarin de (mogelijke) stappen en acties in het reorganisatieproces op hoofdlijnen zijn weergegeven. 

1. Voorbereiding 2. Informatie en 
consultatie

3. Uitvoering en 
implementatie 

Vaststellen grondslag voor bedrijfseconomisch 
ontslag: bedrijfseconomische omstandigheden 
op basis waarvan arbeidsplaatsen structureel  
(26 weken) vervallen

Vaststellen reorganisatieplan en / of uitvoeringsplan, 
waarin onder meer het volgende kan worden opgeno-
men:

Groeperen werknemers op grond van uitwisselbare 
functies en toepassen afspiegelingsbeginsel 

Bepalen ontslagvolgorde

Verkennen herplaatsingsmogelijkheden (let op: 
herplaatsingsverplichting)

Verkennen en toepassen uitstroombevorderende 
maatregelen, zoals een vrijwillige vertrekregeling

Opstellen adviesaanvraag voor medezeggenschaps- 
orgaan (PV, PVT of OR; zie Wet op de Ondernemings-
raden)

Opstellen plan van aanpak achterblijvers

Vragen of behoefte aan ondersteuning?
Raadpleeg onze website en / of neem contact op met onze arbeidsrecht-

specialisten via vandoorne.com/reorganiseren

NOW-uitkering? Indien u een NOW-uitkering ontvangt, dan kan een reorganisatie mogelijk 
gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie. Dit is iets om rekening mee te houden bij uw 
reorganisatieplannen. In dit stappenplan gaan wij niet in op de implicaties daarvan. Neem contact 
op met onze experts als u hier meer over wilt weten. Zij adviseren er graag over.

Adviesaanvraag indienen en bespreken met mede-
zeggenschapsorgaan 

Melding van voornemen tot ontslag aan vakbonden 
en UWV op grond van Wet melding collectief ontslag 
(slechts van toepassing bij beëindigen arbeidsover-
eenkomsten van 20 of meer werknemers in een werk-
gebied in de zin van de WMCO)

Raadplegen vakbonden over voorne-
men tot reorganiseren (kan volgen uit WMCO 
en / of cao) en eventueel overeenkomen  
sociaal plan (geen wettelijke verplichting; vaak wel 
aan te bevelen; kan volgen uit cao)

Ontvangen advies medezeggenschapsorgaan

Schriftelijk besluit nemen tot reorganisatie

Indienen voorlopige ontslagaanvraag UWV

Informeren werknemers over reorganisatie

Start overleg met werknemers: onderhandelen over 
een vaststellingsovereenkomst 
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Indien geen overeenstemming met werknemer:

Compleet maken ontslagaanvraag UVW

Ontvangen ontslagvergunning UWV

Opzeggen arbeidsovereenkomsten met  
inachtneming opzegtermijn

Starten werk naar werk-begeleiding (kan volgen uit 
cao) 

Organiseren re-onboarding met achterblijvers


