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Analyse 

In de discussie in de Commissie Bestuur en Maatschappij van maandag 27 mei jl. werd 

verschillende malen verwezen naar het sociaal plan dat tussen de PCSV en de vakbonden is 

afgesproken. Er was enige twijfel of de Raad dit plan had ontvangen, maar naar enig 

speurwerk bleek het achter het reorganisatieplan te zijn opgenomen. De Raad heeft het dus 

ontvangen.  

Bestudering van dat plan maakte duidelijk dat de omvang van het probleem van het aantal 

personeelsleden dat zal moeten afvloeien (afgerond) niet 17 FTE is maar rond de 10 FTE. 

Want:  

o 4,1 FTE al vertrekt per 1 augustus (die niet zullen worden vervangen, want is het 

sociaal plan is een vacature stop afgesproken)  

o 2,5 FTE wordt via een vervangingspool worden opgelost.  

 

Rest dus 9,7 FTE waarover het sociaal plan feitelijk gaat. Door plaatsing van 9,7 FTE in de 

RDDF1, ontstaat de mogelijkheid om per 1 augustus 2014 de desbetreffende personen te 

ontslaan (en dus structureel uit de kosten van de PCSV te halen). De beperking van kosten 

(in het sociaal plan geschat op iets meer dan 1 miljoen euro per jaar) is voorwaarde om de 

bedrijfsvoering weer in de goede richting te krijgen en ondermeer een eis van het Ministerie 

van OCW.  

Om de “pijn” voor de 9,7 FTE te verzachten heeft de PCSV i.k.v. het sociaal plan met de 

vakbonden ruim 20 mogelijke maatregelen afgesproken om vrijwillig vertrek van 

medewerkers te stimuleren. De maatregelen variëren van vertrekpremies en loonsuppletie 
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indien een functie buiten het onderwijs wordt aangenomen tot van sollicitatietraining en 

outplacement. Dit alles bedoeld om, bij voorkeur op basis van vrijwilligheid, voor 1 augustus 

2014 9,7 FTE aan personeel kwijt te raken2. Voor deze 9,7 FTE heeft de PCSV een budget 

gereserveerd van € 225.000. Dat komt neer op ruim € 23.000 euro per FTE.  

Uit het sociaal plan wordt eens te meer duidelijk dat, ook al zou het niet lukken om in de 

komende 14 maanden de 9,7 FTE vrijwillig kwijt te raken, de PCSV er nog steeds in slaagt 

om de doelstelling van ruim 1 miljoen bezuiniging op personeelslasten te realiseren3, omdat 

de resterende groep van 9,7 FTE per 1 augustus 2014 worden ontslagen.  

Dat betekent dus dat strikt genomen de investering van 225.000 euro van de PCSV zelf een 

prachtige sociale voorziening is voor vrijwillig vertrekkende docenten, maar feitelijk niet 

van belang is voor het voortbestaan van de school: de 1 miljoen wordt sowieso per 1 

augustus 2014 bespaard. Natuurlijk: op het moment dat bijvoorbeeld in oktober 2013 alle 

9,7 FTE gebruik hebben gemaakt van de regelingen en van de pay roll van de PCSV af zijn, 

dan is dat een flinke financiële meevaller, maar zelfs als er geen enkele docent elders 

herplaatst wordt, zal de bezuinigingsdoelstelling per 1 augustus 2014 worden gehaald.  

In het sociaal plan wordt op verschillende plaatsen inzicht gegeven in bedragen die kunnen 

worden uitgegeven zoals bevordering deelname FPU, vertrekpremies en kosten voor 

werktijdvermindering. Uit die bedragen valt af te leiden dat veel van deze maatregelen en 

faciliteiten veel minder kosten dan het beschikbare budget van 23.000 euro per FTE.  

Dat roept de voor de politieke afweging de vraag op wat de zin is om voor 9,7 FTE bovenop 

de investering die de PCSV zelf al doet van 225.000 euro, als gemeente daarenboven ook nog 

150.000 euro te reserveren voor sociaal beleid. Dat komt neer op een bedrag per FTE van 

meer dan 38.000 euro.  

 

 

Reactie college: 

Gisteren –woensdag 5 juni- deelde de PCSV ons een wat zij zelf noemde ‘dijkdoorbraak’ mee.  

Samen met de SCOL en het Leidse PC-schoolbestuur (PCL) gaat de PCSV een 

vervangingspool instellen. Hierin kunnen 5 medewerkers van de PCSV uit het RDDF worden 

geplaatst. Hierdoor betaalt het Vervangingsfonds hun salaris door totdat zij (over een jaar) 

kunnen worden ontslagen. Wij zijn verheugd met deze oplossing voor de betreffende 

medewerkers, die op deze manier een minder risicovolle periode tegemoet gaan. Voor de 

financiële situatie van de PCSV is dit een positieve wending die we niet hadden kunnen 

voorzien. In het fractiespreekuur zal de heer Laman, interim directeur van de PCSV, u nader 

inlichten over het bereikte resultaat. 

 

Om bovenstaande reden zien wij af van het voorstel om maximaal € 150.000 beschikbaar te 

stellen voor de begeleiding van werk naar werk voor met ontslag bedreigde werknemers 

van de PCSV.  Er blijft met dit resultaat in onze ogen voldoende ruimte in het budget dat de 

PCSV voor maatregelen uit het Sociaal Plan beschikbaar heeft om ook trajecten voor 

begeleiding van werk naar werk te bekostigen.  

 

Omdat wij van mening zijn dat het beschikbaar stellen van maximaal € 150.000 voor de 

begeleiding van werk naar werk voor met ontslag bedreigde werknemers van de PCSV een 

redelijk voorstel was, hebben wij hieronder de antwoorden, die we gereed hadden, laten 

staan. 

                                                
2
 Het sociaal plan mikt zelfs op 1 januari 2014 
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 4,1 FTE natuurlijk verloop per 1 aug 2013 a 282k; 2,5 FTE in vervangingspool a 157k en de 9,7 FTE a 
606k per 1 augustus 2014. Gegevens uit p.4 van het sociaal plan.  



 

 

 

 

Aanvullende vragen: 

1. Deelt het College bovenstaande analyse waarin het voortbestaan van de PCSV strikt 

genomen niet afhankelijk is van de vraag of de nog resterende 9,7 FTE voor 1 

augustus 2014 elders een baan hebben gevonden, omdat de school per 1 augustus 

2014 de 9,7 FTE kan ontslaan; 

 

A: 

Strikt genomen, zoals u het stelt, is het voortbestaan van de PCSV hier niet van afhankelijk. 

De maatregel is dan ook niet primair bedoeld om het schoolbestuur te redden. Het is een 

maatregel die de Wet participatiebudget mogelijk maakt en die is gericht op de 

medewerkers van de PCSV die met ontslag worden bedreigd. 

Het sociaal plan is erop gericht de taakstelling op personeel per 1 augustus 2013 te 

realiseren. Personeelsleden die voor het einde van het schooljaar in het RDDF kunnen 

worden geplaatst, moeten inderdaad nog een jaar worden doorbetaald. Het is niet 

waarschijnlijk dat dit 9,7FTE betreft, omdat de ontslagruimte, die samenhangt met daling 

van leerlingenaantallen (met als resultaat bij de PCSV: sluiting van een school). Deze daling 

is in één jaar niet dusdanig geweest dat hier 9,7 FTE is gemoeid. 

Het voorkomt faillissement niet, maar de financiële situatie van de PCSV wel gebaat bij 

iedere maand die een medewerker eerder dan 1 augustus 2014 vertrekt omdat deze ander 

werk heeft gevonden via een werk naar werk-traject. 

 

2. Om de afvloeiende personeelsleden zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren 

vrijwillig te vertrekken heeft de PCSV een bedrag van 225.000 euro ter beschikking 

voor een brede reeks van maatregelen. Waarom acht het College dit bedrag van ruim 

23.000 euro per FTE niet voldoende, mede gelet op de bedragen die in het sociaal 

plan zelf worden genoemd?  

A: 

In gesprekken met de PCSV is duidelijk geworden dat € 225.000 niet toereikend zal zijn. Het 

is niet mogelijk om vooraf te bepalen hoeveel medewerkers gebruik maken van de 

maatregelen en instrumenten waarvoor het budget is bedoeld. Om een voorbeeld te 

noemen: een groot aantal medewerkers heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich 

te heroriënteren op de functie. Hiermee zijn kosten gemoeid, maar dit heeft maar in enkele 

gevallen tot vrijwillig vertrek of vermindering van werktijd geleid. Medewerkers hebben op 

basis van het sociaal plan wel recht op deze maatregelen/instrumenten.  

 

3. Tijdens de commissievergadering bleef het onduidelijk op welke terreinen de 

150.000 euro nu precies een bijdrage vormt in dit proces. Kan het College nog eens 

weergeven (gelet op de brede reeks van maatregelen uit het sociaal plan) voor welke 

andere punten / activiteiten dan in het sociaal plan genoemd de 150.000 euro nodig 

worden geacht? 

A: 

Tussen de veelheid aan maatregelen en instrumenten (23) die conform het Sociaal Plan 

ingezet kunnen worden, staat niet ‘begeleiding van werk naar werk’. Juist hierop  richt het 

college zich met het beschikbaar stellen van dit budget. 

 



 

 

4. Is het College na het uitvoerige debat niet van alsnog mening dat de voordelen van 

het reserveren van 150.000 euro  voor dit doel niet langer opwegen tegen de risico’s 

omdat: 

a. Er grote risico’s en precedentwerking voor de toekomst t.a.v. de financiële 

gelijkstelling aan dit voorstel verbonden zijn; 

A: 

Er is ten aanzien hiervan hoogstens sprake van een morele plicht tot financiële gelijkstelling. 

Het in deze situatie bestemmen van een budget van maximaal € 150.000 voor een groep 

medewerkers van een schoolbestuur die met ontslag bedreigd worden en daarom gebruik 

willen maken van een traject om van hun bedreigde baan naar ander werk begeleid te 

worden, schept in onze ogen geen precedent. Het college heeft geoordeeld dat het hiervoor 

moest kiezen, omdat het een unieke situatie betreft, waar de medewerkers om wie het gaat 

de dupe van zijn geworden.  

Dat laat onverlet dat een schoolbestuur dat het financieel zwaar heeft om wat voor reden 

dan ook, bij de gemeente kan aankloppen voor een soortgelijke regeling. Wij achten de kans 

echter zeer gering dat een ander Leiderdorps schoolbestuur in eenzelfde situatie kan 

geraken als de PCSV, enerzijds omdat er scherper op financieel wanbeleid zal worden 

toegezien door met name de Inspectie van het Onderwijs en anderzijds, omdat het toezicht 

binnen schoolbesturen is geformaliseerd. 

Dient een vergelijkbaar geval zich in de toekomst aan, dan kan het dan zittende college tot 

een vergelijkbaar oordeel komen; dat de mogelijkheid die de Wet op het Participatiebudget 

biedt van toepassing kan worden verklaard en dat het goed zou zijn hier budget voor vrij te 

maken.    

b. Er sprake is van ongelijke behandeling van deze groep in vergelijking tot 

anderen die aangewezen zijn op ook faciliteiten krijgen uit de reserve sociaal 

beleid; 

A: 

Om twee redenen zijn wij van mening dat er geen sprake van ongelijke behandeling is: 

- De middelen die we beschikbaar willen stellen zijn een surplus op de reserve sociaal 

beleid, omdat deze tot de bovengrens van € 750.000 is gevuld. 

- De Wet op het participatiebudget maakt deze maatregel mogelijk. 

 

c. De gemeente met het uitstellen van een vordering van 245.000 euro en het 

terugnemen van lokalen (kosten 285.000 euro) al in hoge mate bijdraagt aan 

de overlevingskansen van de PCSV. 

A: 

Zoals gezegd, is deze maatregel niet primair bedoeld om de PCSV tegemoet te komen. 

 

d. Inmiddels is gebleken dat het voor het overleven van de school helemaal niet 

nodig is om de 150.000 euro ter beschikking omdat de 

bezuinigingsdoelstellingen zonder die extra faciliteit kunnen worden behaald.  

Daarmee lijkt het slechts een royale aanvullende faciliteit bovenop het bedrag 

dat door de PCSV al ter beschikking wordt gesteld. 

 

 

 


