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Titel: Generatiepact Cosis 
Versie: 0.8 

Generatiepact Cosis 

Cosis voorziet In de komende jaren verdere vergrijzing van haar personeelsbestand en een verdere 

toename van krapte op de arbeidsmarkt in het segment waar haar personeel behoefte ligt (qua 

leeftijd en niveau). Cosis en haar werkmaatschappijen NOVO en Promens Care (hierna: Cosis) voelen 

de urgentie om nu en adequaat proactief te handelen door jongeren aan te trekken en tijdig aan zich 

binden. Tegelijkertijd wil Cosis de oudere werknemers de gelegenheid geven om tegen acceptabele 

voorwaarden een stapje terug te doen zodat zij fit, vitaal en waardig hun pensioengerechtigde 

leeftijd kunnen halen. Hierbij spelen actuele verzuimcijfers mede een rol. In 2017 is met de 

vakbonden overeengekomen dat wanneer uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat de beoogde 

doelstellingen met een daartoe ingerichte regeling kunnen worden gerealiseerd, een dergelijke 

regeling onder de noemer 'generatiepact' in de loop van 2017 zou kunnen ingaan. 

Kern van een generatiepact is dat werknemers in de periode voor hun AOW-leeftijd minder gaan 

werken. Het navenant lagere salaris wordt door de werkgever deels aangevuld en de 

pensioenopbouw wordt volledig voortgezet1. De oudere werknemer gaat feitelijk minder werken. 

Daardoor kan hij of zij beter herstellen van de inspanning en verbetert de draagkracht. Daarmee 

levert een dergelijke regeling een reële bijdrage aan duurzaam en vitaal werken en de werk privé 

balans. Anderzijds biedt deze regeling de mogelijkheid om kennis te borgen en overdracht naar de 

jongere generatie vorm te geven. Door de verwachte vrijval van financiële middelen, kan de instroom 

van jongeren worden gefinancierd en kunnen interne doorstroommogelijkheden voor overige 

werknemers bij Cosis vergroot. Doelstelling is dat dit overall bijdraagt aan de evenwichtige 

personeelsopbouw van Cosis. 

Het generatiepact kent verschillende uitwerkingen. Cosis heeft gekozen voor de 75%-85%-100%

regeling. De werknemer verlaagt dan zijn dienstverband tot 85% van zijn oorspronkelijke 

arbeidsduur. Hij werkt daarbij feitelijk 75%, maar ten minste gemiddeld 18 uur. Het salaris van de 

werknemer komt door een suppletie door de werkgever op 85% van zijn oorspronkelijke salaris, 

maar de werknemer werkt 25% minder. Daarbij wordt de pensioenopbouw voor een werknemer 

volledig, voor 100%, voortgezet. De hiervoor verschuldigde premie komt volledig voor rekening van 

Cosis. Op het moment van overeenkomen van deze regeling kan vrijwillige voortzetting niet worden 

gecombineerd met het gedeeltelijk vervroegen van ouderdomspensioen. Mogelijk wijzigt dit nog in 

de intekenperiode van de regeling generatie pact Cosis. In dat geval zal de regeling hier op worden 

bijgesteld. Als de wijziging zo laat bekend wordt dat inschrijving niet meer mogelijk is zal coulance 

worden toegepast voor werknemers die hebben aangegeven dat uitsluitend het ontbreken van de 

combinatiemogelijkheid hen belemmert in deelname aan het generatiepact. 

Cosis ziet het generatiepact als een noodzakelijk, geschikt en passend, maar tijdelijk instrument om 

tot een evenwichtig samengesteld personeelsbestand te komen dat is opgewassen tegen de 

wettelijke ingrepen om langer door te werken. De regeling is tijdelijk, maar eventuele verlenging bij 

voldoende succes van de regeling, wordt niet bij voorbaat uitgesloten. 

Cosis wil de regeling in eerste instantie hanteren gedurende een looptijd van vijf jaar, met een 

1 
Voor zover niet strijdig met wet en regelgeving. 
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instapfase van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017. Het gevolg van de combinatie van 

instapfase en vaste looptijd is dat in die periode - in samenspraak met de 

werknemersvertegenwoordiging - de effectiviteit van de regeling nauwgezet kan worden gemonitord 

en beoordeeld. Voorts kan dan worden bepaald of er reden is om eventuele wijzigingen in de 

pensioenregeling door te voeren in deze regeling. Bij een tussenevaluatie in juli 2018 zal worden 

beoordeeld of de instapfase optimaal is benut, dan wel of die verlengd dient te worden. Na deze 

termijn wordt bekeken of de regeling heeft voldaan aan de doelstelling en wordt besloten of het 

gewenst is om de regeling voort te zetten. 

Deze regeling is tot stand gekomen in overleg met en met instemming van de bij Cosis betrokken 

werknemersorganisaties. 

Aldus overeengekomen te Assen op ... [DATUM] 13 o U-m \.:Jef .Z..01 +

Namens de werknemersorganisaties 
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Het generatiepact 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

1. Werkgever: Cosis, NOVO en Promens Care.

2. Werknemer: de werknemer die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd bij Cosis en die verder voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de

regeling. Waar in deze regeling "hij" wordt vermeld kan dit ook als "zij" worden gelezen.

3. Regeling: het generatiepact.

4. Pensioenregeling: de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

5. Cao: de CAO GGZ of CAO GHZ zoals deze van toepassing is op de arbeidsovereenkomst van de

werknemer.

6. Oude contractomvang: de contractomvang waarin de werknemer werkzaam was in het elfde jaar

voor ingangsdatum van de bekende AOW-datum.

7. Feitelijke contractomvang: de contractomvang waarin de werknemer werkzaam was op het

moment direct voorafgaand aan deelname aan deze regeling.

De definities uit de genoemde cao's zijn, tenzij in deze regeling anders gedefinieerd, onverkort van 

toepassing. 

Artikel 2. Aanvragen 

1. De werknemer die voldoet aan de voorwaarden voor deelname, zoals gesteld in artikel 3, kan een

verzoek indienen voor deelname aan de regeling onder vermelding van de gewenste

ingangsdatum.

2. Cosis en de werknemer gaan in gesprek om te bepalen of de toepassing van de regeling

daadwerkelijk bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van de werknemer. In dit gesprek worden

ook de andere instrumenten betrokken die Cosis en de werknemer ter beschikking staan. In ieder

geval komt in dit gesprek aan de orde welke andere bestaande instrumenten voor duurzame

inzetbaarheid de medewerker kan inzetten, zoals LFB- of PBL-verlof. De werknemer wordt

geïnformeerd over de effecten van de regeling voor wat betreft het salaris en, in algemene zin,

over uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetgeving en mogelijke toeslagen.

3. Op basis van het gevoerde gesprek biedt Cosis de werknemer schriftelijk een concreet voorstel

aan voor de invulling van de laatste loopbaanfase van de werknemer. Hierin is opgenomen de

regeling, de toepassing van het opgebouwde en nog op te bouwen LFB- of PBL-verlof en andere

ter beschikking staande instrumenten om de werknemer duurzaam en vitaal zijn AOW-leeftijd te

kunnen laten bereiken, evenals de datum waarop de beoogde wijziging zal ingaan.

4. Het schriftelijke voorstel van Cosis aan de werknemer is vrijblijvend. De werknemer bepaalt of hij

gebruik wil maken van dit voorstel en informeert Cosis hierover binnen een periode van vier

weken. Indien de werknemer het voor zijn besluitvorming gewenst acht dat nadere informatie

wordt verstrekt door Cosis dan wordt daarin zoveel mogelijk voorzien.

5. Cosis kan in geval van een zwaarwegend bedrijfsbelang dan wel in geval van samenloop met

andere regelingen waarvan de werknemer gebruik maakt, besluiten om het verzoek af te wijzen.
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Artikel 3. Voorwaarden voor deelname 

1. Om gebruik te kunnen maken van de regeling dient door de werknemer aan de volgende

voorwaarden te zijn voldaan:

a. er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

b. deze arbeidsovereenkomst bedraagt (gemiddeld) tenminste 24 uur per week;

c. de werknemer is op het moment van de gewenste ingangsdatum van de regeling

minimaal 5 jaar in dienst bij Cosis en heeft zijn AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;

d. de ingangsdatum van de regeling ligt in een periode van maximaal vijf jaar voorafgaande

aan de AOW-leeftijd van de werknemer;

e. de deelname heeft niet als gevolg dat de werknemer door gebruik van deze regeling in

combinatie met bestaande andere regelingen of instrumenten uit het HR-beleid van

Cosis feitelijk minder dan 50% van zijn oude contractomvang gaat werken;

f. de werknemer is niet al verminderd inzetbaar als gevolg van een re-integratieplan bij

ziekte of op basis van een WAO- of WIA-beslissing van het UWV.

2. Voor deelname wordt vereist dat verlofsaldi over de resterende looptijd van het dienstverband

wordt verdeeld. De deelnemer mag met de werkzame uren niet onder de 50% van de oude

contractvorm (RVU-toets) komen. Vakantie-uren vormen, conform cao, onderdeel van de

contracturen.

Toelichting 

In dit artikel worden de voorwaarden voor deelname aan de regeling beschreven. Daarmee wordt ook 

de doelgroep in beeld gebracht. Voor deze doelgroep kan in algemene zin gesteld worden dat het 

generatiepact een effectief instrument kan zijn in het kader van duurzaam en vitaal de AOW-leeftijd 

te bereiken. Het betreft werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die gezien 

hun bekende AOW-leeftijd nog maximaal vijf jaar werkzaam zullen zijn. Bij de arbeidsovereenkomst is 

een minimum aantal uren als ondergrens gesteld. Dat volgt enerzijds uit de doelstelling van de 

regeling (duurzaam inzetbaar houden van werknemers door het realiseren van extra rusttijd) maar is 

ook gebaseerd op organisatorische en zo mogelijk wettelijke aspecten (denk aan bevoegd en 

bekwaam kunnen blijven). Het is daarnaast niet bedoeld dat er een cumulatie van afvloeiings- of 

vergelijkbare regelingen plaatsvindt waarvan de werknemer gebruik kan maken. 

Artikel 4. Duur deelname 

1. Deelname aan deze regeling kan in beginsel niet tussentijds worden beëindigd door de

deelnemende werknemer gedurende de periode tot aan zijn AOW-leeftijd. In geval van langdurige

arbeidsongeschiktheid wordt door Cosis in overleg met de werknemer een in de geest van de

regeling passende oplossing gezocht .

2. De werknemer verplicht zich om gedurende de looptijd van de regeling niet, op welke wijze dan

ook, binnen of buiten Cosis, betaalde arbeid te gaan verrichten anders dan (mogelijk) reeds werd

verricht voorafgaande aan de deelname van de regeling. Uitbreiding van bestaande arbeid kan

pas plaatsvinden nadat Cosis toestemming heeft verleend. Beoordeling van dit verzoek vindt

plaats op basis van de doelstelling die de regeling heeft.

3. De regeling eindigt op de dag voorafgaande aan de dag waarop de werknemer de AOW

gerechtigde leeftijd heeft bereikt en daarmee op het moment dat de arbeidsovereenkomst van

rechtswege eindigt (ex artikel 4 hoofdstuk 2 CAO GGZ of artikel 5 hoofdstuk 2 CAO GHZ). Een

ander moment van beëindiging kan alleen na overleg met Cosis plaatsvinden.
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4. Bij beëindiging van de regeling door uitdiensttreding, waaronder pensionering wordt begrepen,

wordt het LFB- of PBL-verlof geacht volledig te zijn opgenomen. De medewerker wordt in de

gelegenheid gesteld LFB- of PBL-verlof voorafgaand aan zijn uitdiensttreding zo evenwichtig

mogelijk te verdelen over de resterende looptijd van zijn dienstverband. De werknemer en

leidinggevende maken hiertoe jaarlijks afspraken over het basisrooster en het opnemen van de

gespaarde en de in dat jaar nieuw te verwerven LFB- of PBL uren. Indien op de datum van

uitdiensttreding blijkt dat de LFB- of PBL uren niet volledig zijn opgenomen en de reden daarvoor

is gelegen in de risicosfeer van de werkgever, wordt het resterend deel volgens het dan geldend

uurtarief uitbetaald aan de werknemer bij de eindafrekening.

Artikel 5. Invulling arbeidsduur 

1. In het kader van deze regeling wordt de vermindering van arbeidsduur voor de deelnemende

werknemer gerealiseerd door de omvang van zijn bestaande arbeidsovereenkomst te

verminderen.

2. De contractomvang van de werknemer wordt teruggebracht met 15 procentpunt naar 85% van de

feitelijke contractomvang. Dit leidt tot een nieuwe contractomvang die gedurende de regeling

voor de werknemer van toepassing is (en blijft). Deze nieuwe contractomvang dient als grondslag

voor de berekening van (op te bouwen) arbeidsvoorwaarden die de cao kent, zoals vakantie en

verlof.

3. Van de bij lid 2 gestelde 85% is de werknemer voor 75% feitelijk werkzaam. Voor het verschil

(10%) wordt de werknemer vrijgesteld van werk met behoud van salaris gedurende de voor de

werknemer van toepassing zijnde duur van de regeling.

4. Bij de invulling van de arbeidsduur wordt een eventueel bestaand LFB/PBL saldo en nog op te

bouwen LFB/PBL-uren, dan wel openstaand budget uit de levensloopregeling, betrokken conform

het voorstel dat door Cosis is gedaan en door de werknemer is geaccepteerd.

5. De werknemer maakt met zijn leidinggevende nadere afspraken over werktijden en de te

verrichten werkzaamheden. Dit conform de afspraken uit de voor hem geldende cao en

regelingen die Cosis kent voor de inrichting van de arbeidsduur. Daarbij wordt zoveel mogelijk

aangesloten bij het bestaande arbeidspatroon.

Toelichting: 

Als voorbeeld voor de toepassing van de regeling; een werknemer werkt 32 uur {89% dienstverband) 

en wil gebruik maken van het generatiepact. Kortom van de 75-85-100 regeling. Dat betekent dat de 

werknemer 24 uur gaat werken (75% van 32 uur) en voor 27,2 uur wordt betaald. Hij wordt dus 3,2 

uur feitelijk vrijgesteld van werk. Het dienstverband bedraagt voor hem 85% van de (huidige) 32 uur 

zijnde 27,2 uur. Dat komt overeen met een deeltijdfactor van 75,56%. 

Artikel 6. Salaris 

1. Gedurende de duur van de regeling ontvangt de werknemer een salaris dat overeenkomt met de

nieuwe contractomvang, conform artikel 5.2, die voortkomt uit de toepassing van de regeling.

2. De toepassing van de regeling leidt niet tot een aanpassing van de functie, de salarisschaal,

periodiek, garantiecomponent en uurloon zoals deze voor de hantering van de regeling van

toepassing was.

3. Toepassing van de regeling leidt wel tot een aanpassing van de voor de werknemer van

toepassing zijnde contractomvang zoals in artikel 5 is gesteld en daarmee het feitelijk te
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ontvangen salaris en daarmee naar rato samenhangende looncomponenten. 

4. Voor de berekening van arbeidsvoorwaardelijke aanspraken en verplichtingen die gebaseerd zijn

op het salaris van de werknemer, wordt bij deelname aan de regeling uitgegaan van het met

toepassing van deze regeling geldende nieuwe salaris, voor zover in deze regeling niet

uitdrukkelijk anders is bepaald of met Cosis is afgesproken.

5. Indien de werknemer arbeid verricht op uren die vermeld staan in artikel 4 Hoofdstuk 10 B CAO

GGZ of artikel 11 hoofdstuk 7 GHZ GGZ of artikel (Onregelmatige dienst) wordt door Cosis in

overleg met de werknemer vastgesteld of het in het kader van duurzame inzetbaarheid gewenst

en mogelijk is dat de werknemer werkzaam blijft voor deze arbeid.

Toelichting: 

Door de toepassing van de regeling wijzigt, zoals bij artikel 5 is aangegeven, de contractomvang. En 

daarmee wijzigt ook het feitelijke salaris van de werknemer. Op basis van het voorgaande voorbeeld 

werkt dat als volgt uit. Stel dat het (bruto) salaris bij de deeltijdfactor van 89% € 2.400 bedraagt 

(iemand werkt 32 uur). Toepassing van de 75%-85%-100% regeling leidt er toe dat de werknemer een 

salaris gaat ontvangen van 85% van dit (bruto) salaris:€ 2.040. 

Dit is feitelijk als volgt opgebouwd: 

Salaris oud: 

75% werken: (24 uur) 

10% suppletie: 

Totaal nieuw salaris: 

Verschil: 

€ 1.800 

€ 240 

€ 2.400 

€ 2.040

€ 360

De werknemer werkt daarmee 8 uur per week minder (32 uur-/- 24 uur= 8 uur= 25% minder) terwijl 

zijn salaris met 15% daalt ( € 360 = € 2.400 * 15%}. 

Het verlaagde maandsalaris in de nieuwe situatie dient ook als grondslag voor de berekening van 

daaraan gekoppelde arbeidsvoorwaarden zoals de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. En ook 

voor de berekening van de uitkeringen van, bijvoorbeeld, de loondoorbetaling bij 

arbeidsongeschiktheid, WW of WIA en een eventuele transitievergoeding. 

Artikel 7. Gevolg bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 

Ingeval van ziekte en arbeidsongeschiktheid geldt het wettelijk kader. Als de werknemer die gebruik 

maakt van de generatieregeling ziek wordt, dan geldt als basis voor de loondoorbetaling de nieuwe 

contractomvang volgens artikel 5.2. Bij de loondoorbetaling wordt uitgegaan van de van toepassing 

zijnde cao (Cao GHZ art. 11.4; Cao GGZ Art. 9 D 2). 

Artikel 8. Pensioenopbouw en pensioenpremieverdeling 

1. Deelname aan de regeling brengt geen wijziging in de verdeling van de premiebetaling door de

werkgever en de werknemer zoals deze geldt voorafgaande aan de deelname van de regeling. Dat

betekent dat de bestaande premieverdeling conform de van toepassing zijnde cao, op de

aangepaste arbeidsovereenkomst met de nieuwe contractomvang van toepassing is.

2. Voor het deel dat betrekking heeft op het verschil tussen de feitelijke en de nieuwe

contractomvang is het uitgangspunt dat de werknemer zal besluiten om de pensioenopbouw

ongewijzigd voort te zetten (vrijwillige voortzetting). Tenzij de werknemer nadrukkelijk anders

aangeeft zal de werkgever de werknemer zodanig ondersteunen en faciliteren dat een verzoek

hiertoe bij de stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn tijdig en foutloos op de wijze die dit
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pensioenfonds voorschrijft door de werknemer wordt ingediend. De werknemer geeft aan dat de 

premie voor de vrijwillige voortzetting, als bedoeld in het derde lid van dit artikel, in rekening 

wordt gebracht bij Cosis. 

3. Cosis draagt voor 100% bij aan de pensioenpremie die gemoeid is met deze vrijwillige

voortzetting.

4. De bepalingen met betrekking tot de maximale opbouw van pensioen, vastgelegd in fiscale wet

en regelgeving en het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, blijven

van toepassing.

Toelichting: 

Dit artikel regelt het laatste onderdeel van de 75%-85%-100% regeling: de invulling van de "100". De 

werknemer heeft de mogelijkheid om bij gebruikmaking van de regeling en binnen de voorwaarden 

die de pensioenregeling stelt, zijn pensioenopbouw ongewijzigd voort te zetten. Dus in het gebruikte 

voorbeeld: pensioenopbouw op basis van het salaris van € 2.400 en niet op basis van het nieuwe 

salaris van€ 2.040. Cosis betaalt voor deze vrijwillige voortzetting de volledige pensioenpremie. Dit 

wijkt dus af van de premieverdeling voor de reguliere pensioenopbouw, waarbij werkgever en 

werknemer ieder de helft van de premie betalen. 

In het aanvraagformulier vrijwillige voortzetting van PFZW worden de vragen 4 en 13 ingevuld. Het 

nieuwe deeltijdpercentage wordt in vraag 13 gesteld op de uitkomst van (85%*feitelijke 

contractomvang)/36. 

Van belang is nog dat als de werknemer kiest voor vrijwillige voortzetting het pensioenreglement van 

PFZW het niet mogelijk maakt dat er ook sprake is van vervroegd pensioen. Kortom: en pensioen 

ongestoord volledig voortzetten (dus opbouwen) en pensioen naar voren halen (dus opnemen) is niet 

mogelijk (stand juni 2017). 

Artikel 9. Bijzondere situatie: FLEX niet toegevoegd aan OP 

Indien de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt om binnen de regeling van PFZW zijn FLEX-rechten 

aan zijn ouderdomspensioen toe te voegen, gaat dit deel van zijn ouderdomspensioen verplicht in, 

zodra hij na de zestigjarige leeftijd minder gaat werken. Over het deel FLEX-pensioen dat ingaat, kan 

dan geen pensioenopbouw meer plaatsvinden. 

Artikel 10. Herbezetting van vrijgekomen ruimte 

Gedurende de volledige looptijd van de regeling wordt de beschikbaar gekomen (financiële) ruimte 

als gevolg van 'vrijgevallen' loonbetaling binnen Cosis volledig benut voor het zoveel mogelijk 

creëren van volwaardige banen (minimaal 28-32 uren) en investeren in het aantrekken/binden van 

jongere medewerkers; waarbij ten minste herbezetting plaatsvindt voor het aantal vrijgevallen uren. 

Periodiek worden de effecten geëvalueerd met de betrokken partijen. 

Artikel 11. Evaluatie en flankerend beleid 

1. De effecten van de regeling worden voortdurend door Cosis gemonitord. Aan het einde van het

tweede kwartaal van 2018 wordt een tussentijdse evaluatie geagendeerd voor het overleg met

werknemersorganisaties van Cosis in juli 2018. De (tussen)evaluatie kan ertoe leiden dat de

regeling van rechtswege afloopt, wordt aangepast of dat een nieuwe periode van inschrijving voor
deze regeling wordt opengesteld.
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2. Cosis stelt in het kader van deze regeling flankerend beleid op gericht op duurzame inzetbaarheid
van de groep werknemers die zich bevinden in de laatste fase van hun loopbaan dan wel deze
naderen. Onderdeel hiervan vormt de voorlichting over de pensioenregeling van Pensioenfonds
Zorg en Welzijn en de voorlichting over de overige bestaande instrumenten die Cosis de
werknemers kan bieden.

Artikel 12. Hogere wet- en regelgeving en hardheidsclausule 

1. Dwingende bepalingen in hogere wet- en regelgeving, waaronder begrepen de cao, gaan voor de
bepalingen in deze regeling. Wijzigingen in de hogere wet- en regelgeving werken direct door in
deze regeling. Dit kan gevolgen hebben voor iedereen die deelneemt aan deze regeling of wil

gaan deelnemen.

2. Het voorstel dat door Cosis wordt gedaan moet passen binnen het kader van de Regeling
Vervroegde Uittreding (RVU). Heeft de vormgeving van de individuele afspraken in een concreet
geval het gevolg dat de regeling valt te duiden als RVU dan vindt in overleg tussen Cosis en de
werknemer zodanige aanpassing van de afspraken plaats dat dit gevolg niet zal intreden. De toets

vindt plaats aan de contractomvang in het elfde jaar voor de bekende pensioeningangsdatum
(oude contractomvang).

3. In situaties waarin deze regeling niet voorziet neemt de werkgever een besluit in de geest van
deze regeling.

4. In situaties waar deze regeling leidt tot een voor de werknemer onbillijke uitkomst, zal Cosis in
positieve zin van de regeling afwijken.

Artikel 13. Procedure bezwaar 

Indien een werknemer bezwaar heeft tegen een jegens hem genomen beslissing, dient hij binnen 14 
dagen na dagtekening van deze beslissing schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken bij de 
werkgever. In het bezwaarschrift dient de werknemer aan te geven welke concrete beslissing hij 
van de werkgever verlangt en waarom. Dit dient te worden gericht aan de Bestuurssecretaris. 

De werkgever reageert binnen 14 dagen schriftelijk op het bezwaar (verweer). Leidt dit niet tot 
andere nieuwe standpunten voor werkgever of werknemer, dan zal het bezwaar en het verweer 
voor advies aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding worden doorgezonden. 

De Adviescommissie brengt conform haar reglement een zwaarwegend advies uit aan de 
werkgever/ bestuurder. De werkgever kan hier slechts op zwaarwegende gronden gemotiveerd 
van afwijken. 

Artikel 14. Looptijd en wijziging regeling 

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017. Deze regeling heeft een looptijd
van vijf jaar, met een instapfase van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017. Dit betekent
dat vooralsnog na 31 december 2017 geen werknemers meer kunnen instromen in de regeling.
De bepalingen van deze regeling voor werknemers die op dat moment gebruik maken van de
regeling blijven onverkort van kracht gedurende de volledige looptijd van de voor hen geldende
duur van de regeling.

2. Wijziging van deze regeling voortvloeiende uit gerezen geschillen over de uitvoering van de
regeling, dan wel ingeval van gewijzigde hogere regelgeving, vindt plaats nadat hierover met de
werknemersorganisaties overeenstemming is bereikt. In zwaarwegende gevallen waarin
voortzetting van de regeling door werkgever niet langer kan worden vereist, zal werkgever in
overleg treden met de werknemersorganisaties.
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