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MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Finance

HR

Operations

... Legal expert

Communications 
expert

Social relations 
expert

... ... ...

...
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FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

- Multidisciplinair team 
(executive management, finance, HR, operations..., juridisch adviseur, communicatie expert, expert sociale relaties...) 

- Multidisciplinair overleg
- Juridische kwalificatie en structurering – communicatie (reputatie) – sociale relaties – kosten – ...
- Multidisciplinair proces en actieplan: Wat? Wanneer? Wie? 

Voorbereiding

- Informatie aan de bevoegde sociale overlegorganen/vertegenwoordigers en/of werknemers
- Communicatieplan (intern en extern) 

Informatie en consultatie (indien van toepassing)

- Specifieke wettelijke procedure (indien van toepassing)  
- Interne procedure (indien van toepassing) 

Procedure

- Uitvoering herstructureringsprocedure: procedure – communicatie – sociale relaties – ... 
- Follow-up en bijsturing indien nodig door multidisciplinair team 

Implementatie

Follow-up door 
multidisciplinair team
op regelmatige basis



Onderneming A staat voor een belangrijk toekomstgericht project in 2021
- Fusieproject met het oog op de uitbreiding van de activiteiten in verschillende landen

Covid slaat hard toe op onderneming A in 2020 en 2021
- -75% activiteiten; toekomstgericht project on hold
- Noodzaak van drastische kostenbesparingen
- Belang van behoud van tewerkstelling met het oog op toekomstgericht project

Verschillende pistes afgewogen
- Vermijden van collectief ontslag (zware procedure; kost; verlies kennis en ervaring)

CASE STUDY



Relanceplan

- Combinatie van 2 scenario’s:
- Wijzigingen loon- en arbeidsvoorwaarden
- Meervoudig ontslag (>< collectief ontslag)

- Gezamenlijke inspanning (solidariteit)

CASE STUDY
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LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN WIJZIGEN

PLAATS 
TEWERKSTELLING FUNCTIES LOON ARBEIDSDUUR

SCENARIO 1



SPECIFIEK
WETTELIJK 

KADER?



SPECIFIEK
WETTELIJK 

KADER?

COLLECTIEVE ADV
4 DAGEN WEEK

• CAO
• Wijziging arbeidsreglement

• Kennisgeving sociale 
inspectie en RSZ
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HERSTRUCTUREREN 
ZONDER ONTSLAGEN



Onderling akkoord 
werkgever–werknemer

Eenzijdige wijziging
overeengekomen 

arbeidsvoorwaarden

Wijziging via rechtsbron 
van gelijke of hogere rang

Wijziging 
Arbeidsplaats

Functie(s)
Loon en voordelen 



Wet

Algemeen 
verbindend 

verklaarde cao

Niet algemeen 
verbindend verklaarde 

cao, maar ondertekening 
cao

Geschreven individuele 
overeenkomst

Niet algemeen verbindend verklaarde cao, 
maar werkgever behoort tot ressort 

paritair comité

Arbeidsreglement

Aanvullende bepalingen van de wet

Mondelinge individuele overeenkomst 

Gebruik

Alleen door rechtsbron 
van gelijke of hogere rang

Wijziging 
via rechtsbron



Relanceplan

- Wijzigingen loon- en arbeidsvoorwaarden
- Invoering van tijdelijke werkloosheid
- Herziening van bepaalde loonelementen

• Collectieve en individuele bonus 
• Afschaffing voordelen
• Geen salarisverhogingen

- Herziening van organigram, teams en bepaalde functies

CASE STUDY



Documenteren

Op voorhand
Flexibiliteit inbouwen
• Keuze rechtsbron

• Bepalen modaliteiten

Op het moment van de wijziging
• Procedure 

• Rechtvaardiging
• Impliciet/expliciet akkoord 



COMMUNICATIE 
& LEIDERSCHAP
Belang en fundamenten



Mede-
werkers

Jouw 
organisatie

Klanten

Leveranciers

Partners

WAARDERING, 
BEWONDERING & 

VERTROUWEN

REPUTATIE

Pers

Politiek



HOE?
INFORMEREN
LUISTEREN
REAGEREN

Positieve 
effecten

Negatieve 
gevolgen





• Verdeel zo veel mogelijk elke doelgroep 
in specifieke subdoelgroepen en 
breng de impact en mogelijke 
weerstand in kaart 

• Werk een communicatiestrategie en 
actieplan uit in stappen: voorbereiding, 
aankondiging en navolgend proces



• Prioriteer: 
weinig inspanningen en hoge impact = check 



• Stel een multidisciplinair team samen 

• Zorg ervoor dat slechts een klein aantal 
mensen bij het goedkeuringsproces is 
betrokken; zo verzeker je een tijdige 
communicatievoorbereiding en -uitvoering



• Zorg voor een strategische basis 
van kernboodschappen

• Niet één, maar meerdere verhalen 

• Zorg ervoor dat de boodschappen 
helder en verstaanbaar zijn

• Het is enkel en alleen door de 
kernboodschappen via diverse kanalen 
en door sleutelfiguren te blijven herhalen
dat er voldoende bereik zal zijn. Deze 
herhaling maakt dat deze 
kernboodschappen beter begrepen en 
onthouden zullen worden. 



• Luister, analyseer feedback en 
zet ze om in heldere communicatie 



• Communicatieve ondersteuning  

• Individuele coaching en/of groepstraining 



Walk the talk

Moeilijke gesprekken 
niet uit de weg gaan

Volg vragen op

Klare taal



CEO/
Management Managers Fire spotters Stakeholder-

relatiemanager

ELKE ROL BRENGT EIGEN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN MET ZICH MEE
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Individueel ontslag Sluiting van een 
(afdeling van een) onderneming

Meervoudig ontslag Gerechtelijke reorganisatie

Collectief ontslag (Faillissement)

HERSTRUCTUREREN MET ONTSLAGEN

SCENARIO 2
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Relanceplan

- Vermindering van aantal werknemers
- Vrijwillig vertrek
- Pensionering
- Niet-vervanging (einde arbeidsovereenkomst)
- Aanwervingsstop
- Meervoudig ontslag (in 2 rondes met interval van ca. 6 maanden) 

CASE STUDY



Collectief ontslag Meervoudig ontslag Individueel ontslag

Wettelijk kader

CAO 24
Wet Renault

KB activerend beleid 
herstructureringen

CAO 10
…

Sectorale CAO?
…

Wet 
Arbeidsovereenkomsten

CAO109
…



Hoeveel ontslagen 
worden beoogd?

Aantal Motief Periode

Wat is het ontslagmotief ? 
Inherent aan de persoon 

of om economische 
of technische redenen? 

Als meerdere ontslagen 
worden overwogen, 
over welke periode ?

??

?? ?

?



MEERVOUDIG ONTSLAG 

Sectorale definitie
Voorbeeld

PC 226 bedienden internationale handel, 
vervoer en logistiek

Ontslag om economische en/of technische 
redenen van min. 7 bedienden in periode van 
60 dagen
Niet van toepassing in geval van collectief 
ontslag en/of sluiting 

Wettelijke definitie(s)
Ontslag van aantal werknemers om één of 
meer redenen die niet verbonden zijn aan 
de persoon van de werknemer binnen een 

periode van 60 dagen

Beoordeling op het niveau van technische 
bedrijfseenheid (plaatselijke eenheid?)

Opgelet: ook impliciete ontslagen tellen mee

COLLECTIEF ONTSLAG

Gem. tewerkstelling tijdens 
vorig kalenderjaar Aantal ontslagen

> 20 & < 100 10

≥ 100 & < 300 10%

≥ 300 30



Procedure

Wet Renault

Activerend beleid herstructurering

Procedure
Voorbeeld

PC 226 bedienden internationale handel, 

vervoer en logistiek

- Voorafgaandelijke verwittiging aan OR of 
vakbondsafvaardiging

- Binnen 15 dagen na verwittiging: overleg over 
mogelijke maatregelen om ontslagen te vermijden of 

beperken

COLLECTIEF ONTSLAG MEERVOUDIG ONTSLAG 



COLLECTIEF ONTSLAG (ZONDER SWT OP VERVROEGDE LEEFTIJD)



COLLECTIEF ONTSLAG (ZONDER SWT OP VERVROEGDE LEEFTIJD)



COLLECTIEF ONTSLAG (ZONDER SWT OP VERVROEGDE LEEFTIJD)



COLLECTIEF ONTSLAG MEERVOUDIG ONTSLAG 

Sociale relaties
• Aanbeveling nr. 28 17/12/2019

• Informatie en consultatie
• Kalender – indicatief
• Modaliteiten 
• Informatie over impact op uitzendkrachten, 

tijdelijke werknemers en aan onderneming ter 
beschikking gestelde werknemers

• Informatie over overwogen herstructurering en 
gegevens contactpersonen aan geïdentificeerde 
medecontractanten

• Maatregelen 
• Werkgelegenheid vrijwaren
• Terugkeer naar werk bevorderen
• Herstel van activiteit onderneming duurzaam 

consolideren

Sociale relaties 
= Best practice



Besluit

Aanwerving Tewerkstelling Einde

Keuze rechtsbron

Flexibiliteit bedingen Personeelsdossier 
bijhouden

Wijzigingen 
documenteren

Ontslagmotivering

Business plan 
Personeelsdossier



Blijvers

Vertrekkers Externen





• Communiceer eerst intern alvorens extern
• Hou rekening met de juridische vereisten en 

bouwstenen van een intentie aankondiging
• Ontwikkel communicaties en activiteiten om de 

beoogde doelgroepen maximaal te ondersteunen

AANKONDIGING



• Hou medewerkers op de hoogte van het sociaal 
overleg (vragen en antwoorden)

• Ga in dialoog met je medewerkers

INFORMATIE EN CONSULTATIE



• Hou rekening met de juridische vereisten en de 
bouwstenen van het sociaal plan/de vertrekregeling

• Voorzie specifieke communicaties om verschillende 
intern en externe doelgroepen te informeren

SOCIAAL PLAN & IMPLEMENTATIE



Relanceplan

- Combinatie van 2 scenario’s 
- Wijzigingen loon- en arbeidsvoorwaarden

- Invoering van tijdelijke werkloosheid
- Herziening van bepaalde loonelementen

• Collectieve en individuele bonus 
• Afschaffing voordelen
• Geen salarisverhogingen

- Herziening van organigram, teams en bepaalde functies
- Vermindering van aantal werknemers 

- Vrijwillig vertrek, pensionering, niet-vervanging (einde arbeidsovereenkomst), 
aanwervingsstop, 2 ontslagrondes (meervoudig ontslag)

- Gezamenlijke inspanning (solidariteit)

- Doorstart toekomstgericht project in 2022

CASE STUDY
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Q&A



Contact
?

?
?

?
?

?

Christel Van Litsenborgh
Ketchum

Communication expert
christel.vanlitsenborgh@ketchum.com

+32 486 25 92 61

Liesbet Vandenplas
Eubelius

Advocaat - vennoot
liesbet.vandenplas@eubelius.com

+32 2 543 32 44

mailto:Christel.vanlitsenborgh@ketchum.com

