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AC Rijksvakbonden

• NCF

• Justitievakbond JUVOX

• VPW

• VCPS

• De Unie

Deze vijf vakbonden, allen binnen de 

sector Rijk, hebben besloten om heel 

nauw samen te werken onder de naam 

AC Rijksvakbonden.

AC Rijksvakbonden is een onderdeel van 

de vakorganisatie Ambtenarencentrum.

NCF

Strevelsweg 700 / 305

3083 AS  Rotterdam 

Telefoon: (010) 410 16 58

E-mail: mijnncf@ncf.nl

Website: www.ncf.nl

Justitievakbond Juvox

Ametisthorst 20

2592 HN  's-Gravenhage

Telefoon: (070) 315 51 18

E-mail: hoofdkantoor@juvox.nl

Website: www.juvox.nl

VPW

Snouckaertlaan 32

3811 MB  Amersfoort

Telefoon: (033) 465 06 91

E-mail: info@vpwnet.nl

Website: www.vpwnet.nl

VCPS

Ametisthorst 20

2592 HN  Den Haag

Telefoon: (070) 315 51 24

Email: bestuurvcps4@hotmail.com

Website: www.vcps.nl

De Unie

Multatulilaan 12 

4103 NM  Culemborg

Telefoon: (0345) 85 19 63

Email: info@unie.nl

Website: www.unie.nl
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Inleiding
Reorganisaties	zijn	niet	meer	weg	te	denken.	Om	jou	en	je	collega’s	te	
beschermen	tegen	de	negatieve	gevolgen	van	organisatieveranderingen	
is	tussen	vakbonden	en	de	werkgever	een	rijksbreed	Van-Werk-Naar-
Werk-beleid	(VWNW)	afgesproken.	

Dit VWNW-beleid compenseert de negatieve 
gevolgen van organisatieveranderingen. Zo 
zijn er voorzieningen die het van-werk-naar-
werk vergemakkelijken.
Maar het belangrijkst: je kunt door je werkge-
ver niet ontslagen worden vanwege reorgani-
satie. 
In deze AC Rijksvakbondenbrief lees je waar je 
informatie kunt vinden, mocht je te maken 

krijgen met een reorganisatie. Daarnaast tref 
je ons aan op de werkvloer bij de informatie-
bijeenkomsten en tot slot kan je als lid van AC 
Rijksvakbonden altijd een van de individuele 
belangenbehartigers van je eigen vereniging 
inschakelen.

De aanpak
Of	het	nu	gaat	om	een	organisatieverandering	die	leidt	tot	krimp	of	wijziging	
van	jouw	standplaats,	jouw	leidraad	is	het	Van-Werk-Naar-Werk-beleid.

Je wordt Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat als 
je (door een, aankomende, reorganisatie) 
ander werk wilt of moet krijgen. Afhankelijk 
van de fase van organisatieverandering word 
je dan vrijwillig of verplicht kandidaat.

Ben je kandidaat? Dan zijn er verschillende 
maatregelen en faciliteiten voor jou. Van tege-
moetkomingen in reiskosten tot stimulerings-
premie bij vrijwillig vertrek. Tot slot is op
1 maart de remplaçantenmakelaar actief.

Wat je ook kiest of waar je straks
ook terechtkomt, AC Rijksvakbonden 
steunt je. !
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Vrijwillig kandidaat
Zit	je	in	een	voorbereidende	fase	van	een	organisatieverandering?
Dan	kan	je	vrijwillig	VWNW-kandidaat	worden.	Je	bent	niet	overtollig.	

Ga je het VWNW-plan volgen? Dan kan je 
gedurende de hele periode van de voorberei-
dende fase gebruikmaken van begeleiding en 
bepaalde voorzieningen.

Ook als de voorbereidende fase voor jouw 
organisatie is geëindigd, kan je nog voor de volle-
dige duur van de begeleidingstermijnen gebruik-
maken van begeleiding en voorzieningen.

Van-Werk-Naar-Werk-onderzoek

Van-Werk-Naar-Werk-plan

Je besluit dit plan niet op te volgen:
je houdt dit plan voor jezelf.

Je besluit dit plan wel op te volgen.

Uitvoering van dit plan leidt
tot ander werk.

Uitvoering van dit plan leidt
niet tot ander werk.

Je blijft op jouw huidige functie.

Wanneer	overwegen	om	vrijwillig	het	VWNW-plan	te	volgen?

Evaluatie van de vrijwillige Van-Werk-Naar-Werk-fase:
1. Organisatieproblemen zijn voldoende opgelost.
2. Organisatieproblemen zijn onvoldoende opgelost, maar de verwachting is dat de problemen 

in deze fase nog wel opgelost kunnen worden. De voorbereidende Van-Werk-Naar-Werk-fase 
wordt verlengd.

Bijvoorbeeld indien je een andere functie 
zoekt of wellicht graag aan een opleiding 
begint. Je verkent samen met een onafhanke-
lijke begeleider je wensen en ontwikkelings-
mogelijkheden. Op basis van deze verkenning 
krijg je een persoonlijke uitkomst. Deze 

uitkomst wordt gebruikt om een VWNW-plan 
op te stellen dat leidt tot de status van 
VWNW-kandidaat.
Overigens heb je na vaststelling van jouw plan 
twee weken de tijd om je werkgever te laten 
weten of je het plan gaat uitvoeren.

De periode van begeleiding is begrensd. Vooraf spreek je in jouw VWNW-plan af op welk 
moment deze vrijwillige periode van het zoeken naar een baan of het volgen van een opleiding 
eindigt. Na deze periode keer je terug in je oude functie of word je geplaatst in een andere 
functie. Dit is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt bij aanvang van het VWNW-traject.!

Meer	informatie?
Klik hier.

https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel/mijn-werk/organisatieverandering/van-werk-naar-werk-beleid/van-werk-naar-werk-kandidaat
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Verplicht kandidaat
Zijn	de	organisatieproblemen	onvoldoende	opgelost?	
Dan	volgt	de	verplichte	fase	en	kan	je	aangewezen	worden	als	verplicht	
VWNW-kandidaat.

Van-Werk-Naar-Werk-onderzoek

Van-Werk-Naar-Werk-plan

Je bent verplicht dit plan uit te voeren.

Uitvoering van dit plan leidt
tot ander werk.

Uitvoering van dit plan leidt
niet tot ander werk. Deskundige 

adviseert over maatwerk.

Samen met een onafhankelijke adviseur 
verken je wat jouw wensen en ontwikkelmo-
gelijkheden zijn. Dit wordt vastgelegd in een 
VWNW-plan. Hierin staan ook jouw mogelijk-
heden en de beschikbaarheid van werk binnen 
de Belastingdienst (en na 12 maanden ook 

buiten de rijksdienst bij een bij het ABP-aan-
gesloten werkgever).
In dit plan staan ook de acties die nodig zijn 
om tot ander werk te komen en de voorzie-
ningen en faciliteiten om je daarbij te onder-
steunen. 

Je bent verplicht dit VWNW-plan te volgen. Ook ben je verplicht om ander passend werk te 
accepteren indien je dit aangeboden wordt. !

Een van de voorzieningen in het VWNW-
beleid is een stimuleringspremie (bij vrijwillig 
ontslag).

Dit bestaat uit een brutobedrag dat je mee-
krijgt indien je zelf ontslag neemt. 

Omdat je zelf ontslag neemt, krijg je geen werkloosheidsuitkering. Wil je weten wat de gevol-
gen voor jouw inkomen en eventueel pensioen zijn (indien je met pensioen wilt gaan)? 
Neem hierover contact op met het Kennispunt Financiële Rechtspositie: 06 - 5240 6398. !
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De voorzieningen van 
het VWNW-beleid 
Het	van	Werk-Naar-Werk-beleid	biedt	regelingen	en	
voorzieningen	bij	begeleiding	naar	ander	werk	als	jouw	
organisatie	gaat	veranderen.

Meer	informatie?
Klik hier.

https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel/mijn-werk/organisatieverandering/van-werk-naar-werk-beleid
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Remplaçantenmakelaar 
Een	van	de	afspraken	in	het	nieuwe	Van-Werk-Naar-Werk-beleid	is	de	
pilot	remplaçantenmakelaar	voor	de	duur	van	een	jaar.

Wat	doet	deze	makelaar?
De remplaçantenmakelaar helpt als medewer-
kers willen remplaceren (een andere baan 
willen) en kijkt daarbij rijksbreed. 

Wat	is	het	doel?
Het doel is dat er succesvolle matches tot 
stand worden gebracht tussen verplichte 
VWNW-kandidaten en medewerkers die geen 
VWNW-kandidaat zijn, maar aangeven ge-
bruik te willen maken van voorzieningen uit 
het VWNW-beleid, waarbij zij hun functie ter 
beschikking stellen.

Hoe	werkt	het?
De remplaçantenmakelaar stelt - indien 
mogelijk - een of meerdere geschikte kandida-
ten voor aan het betrokken bevoegd gezag. 

Het bevoegd gezag beslist vervolgens.
De werkwijze zal eenvoudig zijn: als medewer-
kers hun belangstelling kenbaar maken is 
gelijk zichtbaar hoeveel kans zij maken op een 
match op korte termijn (aantallen geïnteres-
seerden, soorten en aantal profielen verplich-
te VWNW-kandidaten). Voor aanmelding is 
het bevoegd gezag niet nodig. De remplaçan-
tenmakelaar zal contact leggen met belang-
stellenden als er een mogelijkheid is voor een 
match. 

Wanneer	start	dit?
Vanaf 1 maart is de remplaçantenmakelaar 
actief. Vanaf deze datum kunnen rijksmede-
werkers hun belangstelling om te remplaceren 
kenbaar maken via een registratieformulier. 

Meer informatie over werkwijze en
aanmelding Mobiliteitsbank Rijk? 
Klik hier. !

Hulp nodig?
Wil	jij	weten	of	jouw	dienstonderdeel	met	een	reorganisatie	te	maken	
heeft	en	wat	dit	voor	jou	en	je	collega’s	betekent?

Neem contact op met je Medezeggenschap. Zij kunnen je hierover informeren.

Heb	je	vragen	over	jouw	individuele	situatie?
Klik hier.

Kan je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je eigen vakvereniging.

https://mobiliteitsbank.nl/onderwerpen/actief-met-je-carriere/pilot-remplacantenmakelaar
https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel/mijn-werk/organisatieverandering

