Duurzaam
Reorganiseren:

in vier fases
Reorganiseren heeft veel impact

Hoe pak je een reorganisatie als bedrijf aan met zo min mogelijke
negatieve gevolgen en onnodige kosten? Wat zijn de valkuilen? Door
mijn jarenlange ervaring als arbeidsrechtspecialist waarbij ik aan
beide kanten van de lijn heb gestaan, heb ik geleerd hoe effectiever
kan worden gereorganiseerd met een beperking van de gevolgen,
voor iedereen. Korte lijnen, snel bereikbaar, duidelijke adviezen, geen
verborgen kosten. Aan de hand van het vier fasensysteem kan
Inhouselegal u hierin stap voor stap begeleiden.

Door Rohini Patandin

Reorganisaties met personele gevolgen zijn, zeker
gelet op de coronacrisis onvermijdelijk. Bij ieder
type bedrijf, de impact is altijd groot. Of het nou
gaat om slechter wordende financiële situatie,
organisatorische of technologische veranderingen
of een (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging.

fase 1

Inventarisatiefase
A. Ontslaggrond/Noodzaak Reorganisatie
B. P
 ersoneelsbestand in kaart gebracht:
flexibel / vast

fase 2

C. Kernfuncties: wie is onmisbaar

Reorganisatieplan

D. Wie zit niet op de juiste plek?
Pre – herplaatsing intern/ extern?

A. Overzicht

vervallen arbeidsplaatsen
per functie
B.  A fspiegeling/Verdeling
Leeftijdscategorien:
15-25/25-35/35-45/45-55/55 plus

fase 3

C. H
 erplaatsingsinspanningen intern /
extern / outplacement

Formaliteiten

D. Financiele gevolgen bedrijf

A. OR adviesaanvraag
B. Betrokkenheid Vakbonden
C. W
 et Melding Collectief ontslag bij
meer dan 20 ontslagen

fase 4

D. Sociaal plan / sociale regeling

Realisatiefase
A. Communicatie
B. V
 asstellingsovereenkomsten met
wederzijds goedvinden
C. UWV ontslag aanvraag
D. Opzegging/ nazorg

Advies nodig?
1

Boek een kosteloze
intake voor fase 1:
In 1,5 uur wordt fase 1 in kaart gebracht
en adviseren wij u vrijblijvend in
een persoonlijk gesprek.

2

Wilt u het fasensysteem van
duurzaam reorganiseren zelf leren:
Volg de cursus Fasensysteem Duurzaam Reorganiseren in

1 dag. Na deze training gaat u naar huis met verschillende

stappenplannen behorend bij elke fase en krijgt u uw eigen

voorbeeldbrieven en documenten mee. U weet precies welke
valkuilen er op welk moment zijn bij een reorganisatie.

Doe mee en meld je aan via info@inhouselegal.nl

