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5.4 Reiskosten woon-werkverkeer 
Wanneer een werknemer een andere plaats van tewerkstelling krijgt en hierdoor meer kilometers 
moet reizen tussen zijn woonplaats en plaats van tewerkstelling, worden de aantoonbare 
meerkosten voor het woon-werkverkeer gedurende 12 maanden vergoed door middel van een 
afbouwregeling: 4 maanden 100%, 4 maanden 50%, 4 maanden 25% op basis van de tarieven 
voor openbaar vervoer 2e klas. Voor het vaststellen van het verschil In reisafstand wordt de ANWB 
routeplanner gebruikt (kortste route). 

Hoofdstuk 6 Bezwaren uitvoering sociaal convenant 

6.1 Adressering bezwaren 
De werknemer richt zich in geval van bezwaren met betrekking tot de juiste uitvoering van dit 
sociaal convenant die het handelen van Landstede Welzijn betreffen, schriftelijk tot de bestuurder 
van Landstede Welzijn. 
De werknemer richt zich in geval van bezwaren met betrekking tot de juiste uitvoering van dit 
sociaal convenant die het handelen van de Dimence Groep betreffen (inclusief de toepassing van 
de hardheidsclausule uit artikel 2.6), schriftelijk tot de directie van Stichting WijZ. 

6.2 Bezwarencommissie 
De bestuurder van Landstede Welzijn vraagt voor de beslissing op het bezwaar advies aan de 
Bezwarencommissie van Landstede Welzijn. 
De directie van Stichting WijZ vraagt voor de beslissing op het bezwaar advies aan de 
Bezwarencommissie van de Dimence Groep. 

6.3 Bezwarenprocedure 
Voor de Indiening en afwikkeling van de bezwaren gelden de procedures en termijnen die bij de 
desbetreffende organisatie gebruikelijk zijn. 
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