
Infoblad Personeel: 
aannemen en ontslaan 
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in 2015 ingevoerd. Deze heeft vergaande gevolgen voor het 

aannemen en voor het ontslaan van medewerkers. Dus ook voor arbeidsovereenkomsten aangaan en 

het verlengen van overeenkomsten voor bepaalde tijd. 

 

In dit infoblad leest u wat deze nieuwe wet inhoudt en wat dat voor u als werkgever betekent.  

Advies NSO: Geef nieuwe medewerkers eerst een arbeidsovereenkomst van 7 maanden, met een 

proeftijd van 1 maand. Wilt u deze verlengen, doe dit dan maximaal twee keer met 8 maanden, dus 

totaal 23 maanden. Dit zodat u niet over de 24 maanden komt, dan bent u namelijk verplicht om een 

transitievergoeding te betalen! 

Aanzegplicht 

Uiterlijk een maand voordat de arbeidsover-

eenkomst voor bepaalde tijd afloopt, dient u 

schriftelijk aan uw medewerker te melden over de 

eventuele voortzetting na afloopdatum en onder 

welke voorwaarden.  

Tip: Plan 5 weken voor afloopdatum een gesprek 

met uw medewerker en bevestig dit schriftelijk 

uiterlijk een maand voor de afloopdatum van 

rechtswege. Laat uw medewerker voor ontvangst 

tekenen! Vergeet u aan te zeggen dan kan uw 

werknemer maximaal een maand loon als boete 

opeisen. 

Proeftijd 

Er is geen proeftijd meer mogelijk bij arbeids-

overeenkomsten voor bepaalde tijd van 6  

maanden of korter. 

Tip: Biedt (nieuwe) medewerkers een arbeids-

overeenkomst aan voor bepaalde tijd voor de 

duur van 7 maanden. Dit is inclusief een maand 

proeftijd. 

Scholingsplicht 

Als werkgever heeft u de verplichting de  

werknemer scholing te laten volgen die  

noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn  

functie. Bent u als werkgever nalatig, dan kunt u 

de werknemer niet ontslaan wegens  

disfunctioneren. 

Tip: Volgt uw medewerker een opleiding welke 

de kansen op de arbeidsmarkt vergroten 

(bredere inzetbaarheid) leg dit dan schriftelijk 

vast in een studieovereenkomst. Laat de  

werknemer hiervoor tekenen. De kosten die u 

hiervoor bijdraagt, kunt u eventueel aftrekken 

van de transitievergoeding (zie achterzijde). 

Concurrentiebeding 

Het is, behoudens een hele bijzonder reden, niet 

langer toegestaan om een concurrentiebeding op 

te nemen in de arbeidsovereenkomst voor  

bepaalde tijd.  

Advies NSO: Neem geen concurrentiebeding op 

in uw arbeidsovereenkomsten. Wilt u geheim-

houdingsplicht over bepaalde zaken, benoem dit 

dan in het artikel over geheimhoudingsplicht. 

Tip: Download altijd de meest recente versie van 

de arbeidsovereenkomsten van de NSO-site. 

Nul uren overeenkomst:  

geen arbeid, wel loon  

Alleen gedurende het eerste half jaar van  

indiensttreding hoeft tijdens ziekte niet te  

worden doorbetaald. Dit dient dan wel  

opgenomen te zijn in de arbeidsovereenkomst. 

Na dit half jaar dient u, als de medewerker is  

opgeroepen en zich ziek meldt, het loon door te 

betalen. 

Aannemen van personeel  

Tips:  

- Geeft u een arbeidsovereenkomsten voor  

bepaalde tijd (incl. de nul-uren overeenkomsten), 

maak dan een aantekening in uw agenda  

wanneer u de arbeidsovereenkomst aan gaat 

zeggen.  

- Download altijd de meest recente versie van de 

NSO model overeenkomst en reglementen.  

- Draai alles twee keer uit. Bewaar de getekende 

exemplaren in het personeelsdossier (niet in de 

winkel). 

Tip: Als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor een x-aantal maanden geeft, kijk dan 

wanneer deze van rechtswege afloopt. Valt dit in of vlak voor de decemberperiode of een vakantie-

periode schuif dan een maand door. Zorg wel dat u met de drie overeenkomsten binnen de  

23 maanden blijft! 
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Transitievergoeding 

Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen aan iedere 

werknemer die onvrijwillig uit dienst gaat en minimaal 24 maanden bij u in dienst is geweest. Dit 

geldt ook voor een werknemer die na 2 jaar arbeidsongeschiktheid uit dienst gaat of bij beëindiging 

van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (zie ook ketenregeling).  

 

Hoeveel bedraagt een transitievergoeding?  

1/3 maandsalaris per jaar voor de eerste 10 dienstjaren, daarna 1/2 maandsalaris per dienstjaar met 

vakantiegeld. Dit met een maximum van € 75.000,- 

 

Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst ? 

- Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden hoeft u m.b.t. het arbeidsverleden van    

  uw medewerker pas vanaf 1 mei 2013 te tellen voor de transitievergoeding. Hiervoor dient u                   

  via een speciaal formulier toestemming aan het UWV te vragen. 

- Een werknemer van 50 jaar of ouder hoeft u geen extra vergoeding te betalen. 

Geen recht op transitievergoeding heeft iemand: 

- Die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

- Die de BBL opleiding volgt en na de opleiding bij u uit dienst gaat. 

- In geval van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer. 

Ketenregeling (aantal opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten) 

Vanaf 2015 is de ketenregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten gewijzigd. Dat betekent dat u 

in 2 jaar 3 arbeidsovereenkomsten mag geven. Vanaf deze datum geldt ook dat pas na 6 maanden 

én een dag een nieuwe keten start. 

Uitzonderingen waarbij u zo vaak mag verlengen als u wilt:  

- Een arbeidsovereenkomst met een BBL-leerling. 

- Een werknemer die onder de 18 jaar is en minder dan 12 uur per week werkt. Let op: zodra de 

werknemer echter 18 jaar is, valt deze direct onder de nieuwe ketenregeling. 

Ontslagrecht 

Sinds 1 juli 2015 bepaalt de ontslaggrond de route (via UWV of via kantonrechter). U heeft geen vrije 

keuze. Zie ook het Infoblad ‘Ontslag medewerker’. 

Tip: Wilt u een medewerker ontslaan? Neem dan altijd eerst contact op met de NSO. 

Werknemer met de AOW leeftijd 

Van een werknemer die de AOW-gerechtigde 

leeftijd bereikt, eindigt de arbeidsovereenkomst 

voor onbepaalde tijd van rechtswege. U kunt als 

werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen en 

aansluitend de werknemer in dienst nemen voor 

bepaalde tijd.  

Tip: Zie het Infoblad Werknemer met de AOW 

leeftijd.  

Vaststellingsovereenkomst 

Sinds 1 juli 2015 heeft de werknemer na  

ondertekening van een beëindigingsovereen-

komst 2 weken de tijd om de instemming te  

herroepen. Deze termijn dient in de vaststellings-

overeenkomst te worden opgenomen, anders 

geldt een termijn van 3 weken. Er is geen ver-

plichting om transitievergoeding te betalen, maar 

een werknemer zal niet tekenen als hierover 

geen afspraken zijn gemaakt.  

Tip: De NSO heeft, op aanvraag, een voorbeeld 

vaststellingsovereenkomst beschikbaar.  

Ontslaan van personeel  

Advies NSO: Geef nieuwe medewerkers eerst een arbeidsovereenkomst van 7 maanden, met een 

proeftijd van 1 maand. Wilt u deze verlengen, doe dit dan maximaal twee keer met 8 maanden, dus 

totaal 23 maanden, dan hoeft u geen transitievergoeding te betalen. 


