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e. Tegemoetkoming in juridische kosten (inc usie Juri isc e ondersteuning van de vakbond) van
maximaal EUR 500,- (exclusief BTW, inclusief kantoorkosten).
f. De kosten voor outplacement van een bedrag van maximaal EUR 3.500,- (exclusief BTW), indien
hier gebruik van wordt gemaakt.
g. Indien de medewerker een andere baan heeft gevonden vóór de overeengekomen
beëindigingsdatum en ervoor kiest eerder uit dienst te gaan, ontvangt de medewerker naast de
vergoeding zoals genoemd in artikel 2.3 van deze Sociaal Plan, een extra vergoeding ter hoogte
van 50% van het bruto maandsalaris over de resterende maanden van de niet genoten
opzegtermijn ten gevolge van het eerder uitdiensttreden van medewerker. Deze extra bruto
vergoeding wordt gezamenlijk met de vergoeding in artikel 2.3 uitbetaald.
3. Terugkeerregeling

•

Medewerkers hebben de mogelijkheid om binnen een jaar na uitdiensttreding terugkeer te keren naar
Xella. Wij beoordelen dan welke werkzaamheden het best passend zijn in relatie tot vacatures. De
medewerker hoeft de transitievergoeding niet terug te betalen en zal volgens de dan geldende
arbeidsvoorwaarden (waaronder het opnieuw opbouwen van dienstjaren) in dienst treden.
4.Heropening locatie Hoogdonk:
Dit Sociaal Plan blijft van kracht zolang de medewerkers werkzaam zijn op de locatie De Hazelaar in
Koningsbosch.
Op het moment dat de locatie Hoogdonk in de toekomst weer wordt geopend, dan hebben alle
medewerkers die onder dit Sociaal Plan vallen het recht weer terug te keren naar de locatie Hoogdonk.
Vanaf dat moment vervalt dit Sociaal Plan.
5. Wijziging omstandigheden:
Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen die bij de totstandkoming van dit Sociaal Plan niet zijn
voorzien, verplichten partijen zich om daar over opnieuw met elkaar in overleg te treden teneinde tot een
passende oplossing te komen.
Hoewel dit Sociaal Plan met de grootst mogelijke zorg is opgesteld en zo zorgvuldig mogelijk wordt
toegepast, kan zich een situatie voordoen waarvoor in het Sociaal Plan nog niets is geregeld of dat de
toepassing leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele medewerker.Als een dergelijke situatie zich
voordoet, gaat Xella in gesprek met de betreffende medewerker om tot een passende oplossing te komen.
Dit kan betekenen dat voor de medewerker in gunstige zin wordt afgeweken van het bepaalde in het
Sociaal Plan. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend door andere medewerkers.
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