ABC Info d.d. 2 september 2014
Mobiliteitsbudget VAA-regeling 2014 via MENEA-Outplacementbegeleiding
De medewerker die op basis van de VAA-regeling 2014 volledig vertrekt dan wel partieel
vertrekt, dat wil zeggen meer dan 0.4 fte arbeidsuur inlevert, krijgt de beschikking over
een mobiliteitsbudget. De voorwaarden en het maximale bedrag van dit mobiliteitsbudget
staan op pagina 4 van de VAA-regeling. Deze regeling is te vinden op HCNN en op onze
website www.vakbondabc.nl.
MENEA is sinds vorig jaar door Vakbond ABC als ‘preferred supplier’ aangewezen voor
diensten op het gebied van outplacementbegeleiding. Het mobiliteitsbudget van de VAAregeling kan hiervoor worden ingezet.
MENEA ondersteunt je o.a. in het vinden van een nieuwe baan, het starten van een eigen
onderneming, of het uitstippelen van een nieuw loopbaanpad. Ook wanneer je hulp wilt bij
het voorbereiden van een assessment kun je bij MENEA terecht.
Vorig jaar heeft MENEA de outplacementbegeleiding naar volle tevredenheid van
betrokkenen gedaan. Daarnaast heeft MENEA een aantal workshops gegeven. Dit is één
van de reacties die MENEA gekregen heeft op de workshops die voor jouw (oud) collega's
zijn gegeven: "Dank voor je heldere uitleg! Mijn CV is in 1 keer naar de moderne tijd
vertaald.".
De adviseurs van MENEA werken verspreid door het hele land, er is dus altijd een
loopbaanadviseur in jouw regio. MENEA is een gecertificeerd bureau en voldoet hiermee
aan de eisen van de VAA-regeling 2014. Wil je meer informatie, neem dan eens een kijkje
op www.menea.nl.Daar lees je bijvoorbeeld ook dat de medewerkers van Philip Morris in
Bergen op Zoom door MENEA worden begeleid, na de recente fabriekssluiting. Voor meer
informatie kun je bellen naar 030 - 60 20 000, of mailen naar info@menea.nl.
Wil je je direct aanmelden voor MENEA outplacementbegeleiding? Geef het dan door aan
de afdeling HR.

Juridische toetsing –nagekomen- VAA-overeenkomsten
Als je (alsnog) in aanmerking komt voor de VAA-regeling 2014 dan kun je je
beëindigingovereenkomst en/of je nieuwe/gewijzigde arbeidsovereenkomst via ABC juridisch
laten toetsen. Holland Casino stelt voor deze juridische toetsing een financiële vergoeding ter
beschikking. Voor jullie zijn er m.b.t. deze juridische VAA-toetsing dus géén kosten aan
verbonden. (De ervaring uit 2013 heeft ons geleerd, dat je niet moet gaan ‘shoppen’ bij
verschillende juridische loketten / adviseurs. Dit om te voorkomen dat je meer dan één
kostenfactuur krijgt, waarvan je dan (achteraf) een deel zelf moet betalen.)
Speciaal ABC e-mailadres voor ABC-leden & niet-leden
Mail je overeenkomst(en) met bijlage(n) onder vermelding van je telefoonnummer naar:
toetsingvaa2014@vakbondabc.nl. Van ABC ontvang je per email een ontvangstbevestiging.
Dienstverlening Vakbond ABC - Juridische toetsing door Advocatenkantoor
ABC stuurt de ontvangen overeenkomsten door naar het advocatenkantoor Vondenhoff Sijben
Advocaten. Een team van deskundige advocaten staat klaar voor de juridische beoordeling en
jullie persoonlijke vragen. De advocaten hebben inmiddels kennisgenomen van de stukken m.b.t.
de VAA-regeling 2014 en zijn volledig geïnformeerd. ABC-contactpersoon is de heer mr. Vonken
(www.vondenhoff.nl - telefoon 045 560 22 00).
Bij zowel de VAA-verzoeken 2013 als de zeer recente VAA-verzoeken hebben veel medewerkers
hun VAA-overeenkomst en/of nieuwe/gewijzigde arbeidsovereenkomst) naar tevredenheid
gebruik gemaakt van de juridische dienstverlening van ABC. Met name de persoonlijke
begeleiding werd zeer gewaardeerd. Naast ABC-leden kunnen dus ook niet-leden van deze
juridische VAA-toetsing gebruik maken.

Word lid van Vakbond ABC! Nu € 25,- voor 6 maanden.
Online aanmelden www.vakbondabc.nl

