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Inleiding 

Het jaar 2015 is een jaar met veel wetswijzigingen rondom personeel. Per 1 juli 2015 vindt 
een ingrijpende wijziging in het Nederlandse ontslagrecht plaats. Denk daarbij aan nieuwe 
ontslagroutes, een transitievergoeding, de scholingsplicht en een nieuwe ketenregeling.  
 
Al eerder, per 1 januari 2015, is de Wet Werk en Zekerheid (kortweg WWZ) ingegaan. 
Hierdoor heb je mogelijk al kennis gemaakt met de bedenktijdperiode, de aanzegperiode en 
wijzigingen in de proeftijd. Zie jij door de bomen het bos nog?  
 
Het zijn echter belangrijke onderwerpen waar je je als werkgever niet kunt veroorloven om 
een keer de plank mis te slaan. Zo kun je bijvoorbeeld niet meer in onderling overleg 
afscheid nemen van een arbeidsongeschikte werknemer. Hierdoor heb je mogelijk de pech 
dat je hem drie jaarsalarissen moet doorbetalen en krijgt hij bij zijn uitdiensttreding ook nog 
een transitievergoeding op de koop toe. Dit kan de mokerslag voor je bedrijf betekenen. 
 
Daarom heeft de Personeelsman speciale ‘how-to’ e-books ontwikkelt voor werkgevers die 
antwoord willen op lastige vragen over personeel. Het zijn situaties die je niet iedere 
werkdag meemaakt. Denk daarbij aan ontslagsituaties, een langdurig zieke werknemer of 
een ongehoorzame werknemer. In deze e-books wordt de vaak complexe materie 
stapsgewijs toegelicht en lees je tips & trucs die je direct kunt toepassen in het bedrijf. 
 
Deze e-books zijn handig als je zelf geen eigen personeelsafdeling hebt om het probleem op 
te lossen. Als je op zoek gaat op het internet vind je hier en daar verspreid wat informatie. Je 
hebt geen zekerheid of deze juist en volledig is, laat staan actueel. Voor die werkgevers is er 
de speciale 15 en 30 minuten reeks e-books beschikbaar. Je weet wat je doet en neemt geen 
onnodig risico.  
 
In het eerste deel van dit e-book lees je hoe je een ontslag door disfunctioneren het best in 
gang kunt zetten. Je ontslagdossier moet voldoen aan de nieuwe toetsingsregels. Zo behoor 
je de werknemer onder meer de kans te bieden om zijn functioneren te verbeteren. Dit 
noem je een verbetertraject. In dit pakket zijn voorbeeldbrieven en checklists opgenomen 
om de kans op een ‘betaalbaar’ ontslag te vergroten.  
 
In het tweede deel vind je een uitgebreide toelichting waar je allemaal aan moet denken bij 
de uitdiensttreding van de werknemer. Denk aan het inleveren van bedrijfseigendommen en 
de eindafrekening. In het derde deel zijn extra tips & trucs opgenomen. Zo vind je er onder 
meer antwoorden op de meest gestelde vragen. 
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Om de uitvoering te vergemakkelijken zijn er een aantal tools zoals voorbeeldbrieven en 
checklists meegezonden. Deze zijn rood gedrukt en voorzien van een [codenummer]. Dit 
nummer vind je terug in de bestandsaanduiding  van de meegezonden tools. 

Vind je het ontslagtraject alsnog lastig of complex, stel dan je vraag via deze beveiligde link 
met code PM-OA-03 en ontvang 15 minuten ontslagadvies.  

Spelen er eventueel nog andere personeelsvragen binnen het bedrijf? Bezoek dan de 
website Personeelsman.nl en abonneer je gratis op onze nieuwsbrief voor actualiteiten en 
interessante kortingen. Voor vragen en suggesties kun je contact opnemen via de website of 
per mail info@personeelsman.nl of telefonisch 06 - 24 69 25 99.  
 
Veel succes!  
 
N.B. Uit oogpunt van leesbaarheid is gekozen voor de mannelijke vorm in de tekst. Overal waar de mannelijke 
vorm is gebruikt, mag natuurlijk ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.  

 

 

http://www.personeelsman.nl/gratis-15-minuten-ontslagadvies/
http://www.personeelsman.nl/gratis-15-minuten-ontslagadvies/
http://www.personeelsman.nl/
http://www.personeelsman.nl/nieuwsbrief/
http://www.personeelsman.nl/contact/
mailto:info@personeelsman.nl


6 

Deel 1. Ontslag door disfunctioneren 

Ben je niet tevreden over het functioneren van een werknemer? Dan is dossieropbouw de 
meest gebruikte en ook de meest logische ontslagmethode, maar niet altijd de 
gemakkelijkste. Je zal hier de nodige tijd en energie in moeten steken. 

Het ontslaan van een disfunctionerende werknemer is vrij lastig door de intrede van het 
nieuwe ontslagrecht. Het is zeer risicovol om met een slecht of matig opgebouwd 
ontslagdossier naar de kantonrechter te stappen om een ontbinding te forceren. De 
kantonrechter heeft door het nieuwe ontslagrecht nagenoeg geen mogelijkheid meer om 
een slecht opgebouwd ontslagdossier te compenseren met een hogere ontslagvergoeding. 

Daarvoor is nu de transitievergoeding in de plaats gekomen. In deze vergoeding wordt geen 
correctiefactor meer toegepast waarmee rechters kunnen spelen naar mate de 
verwijtbaarheid meer ligt bij de werknemer of de werkgever.  

Er is gelukkig ook goed nieuws!  

De transitievergoeding is beduidend lager en je mag de 
doorlooptijd van de procedure bij zowel het UWV als bij 
de kantonrechter in mindering brengen op de 
opzegtermijn. Wel moet er na aftrek altijd minimaal een 
maand opzegtermijn verblijven.  

 
Belangrijke informatie vooraf 
 
Wat is disfunctioneren?  

Wanneer een werknemer zijn functie een tijd niet goed uit oefent, terwijl hij daar wel 
capabel voor zou moeten zijn, dan noem je dat disfunctioneren. Hij presteert dan in jouw 
ogen onder de maat. Zo mag je van een verkoper verwachten dat hij beschikt over 
verkoopkwaliteiten en een manager over leidinggevende kwaliteiten. Is dat niet het geval, 
dan kun je de werknemer ontslaan wegens disfunctioneren. Maar simpel is het vaak niet. 

Als hij één keer of een korte periode ondermaats presteert, is dit (nog) geen reden om hem 
te ontslaan. Is dit echter al langere tijd aan de gang, dan is het tijd om actie te ondernemen. 

  

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/hoe-werkte-de-oude-kantonrechtersformule/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/hoe-bereken-je-de-transitievergoeding/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/hoe-bereken-je-de-transitievergoeding/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/hoe-werkt-de-opzegtermijn/
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Nieuwe toetsingsregels 

In het nieuwe ontslagrecht gelden er strengere voorwaarden om de arbeidsovereenkomst te 
kunnen ontbinden. Mocht je een ontbindingsverzoek willen indienen bij de kantonrechter, 
dan moet minstens voldaan zijn aan de onderstaande voorwaarden om zo zijn (strenge) 
toets te kunnen doorstaan. 

1. Je moet allereerst aannemelijk maken dat de werknemer ongeschikt is voor het 
verrichten van zijn werkzaamheden. Dit doe je door klachten van klanten, functionerings-
gesprekken, schriftelijke waarschuwingen etc. toe te voegen aan het ontslagdossier. 
 

2. Het disfunctioneren mag niet een gevolg zijn van ziekte of gebreken (zoals handicaps of 
stoornis) van de werknemer. 
 

3. De werknemer moet tijdig op de hoogte zijn gebracht van het vermeende 
disfunctioneren. Dit kan dus geen verrassing voor hem zijn. 
 

4. De werknemer moet de gelegenheid krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Dit doe 
je met een verbetertraject, waarmee je zorgvuldig moet omgaan en op juiste wijze moet 
vastleggen in het personeelsdossier. 
 

5. Je moet voldoende zorg hebben besteed aan scholing van de werknemer, de 
zogenoemde wettelijke scholingsplicht. 
 

6. De ongeschiktheid voor de functie mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg voor 
arbeidsomstandigheden. Daarom is een goede uitvoering van het arbobeleid belangrijk. 
 

7. Mocht in het functioneren onvoldoende verbetering komen, dan moet onderzocht zijn of 
ander passend werk mogelijk is, al dan niet met behulp van scholing.  

Verbetertraject 

Een belangrijke voorwaarde om de werknemer te ontslaan, is dat je hem de tijd en de 
middelen hebt gegeven om verbetering aan te brengen in zijn functioneren. Dit noem je een 
verbetertraject. Je gaat dan gericht met je werknemer aan de slag en helpt hem waar nodig. 
Je bouwt dan meteen een dossier op. Dit kost echter tijd en vaak veel geduld.  

Een alternatief is dat je probeert om met de disfunctionerende werknemer toe te werken 
naar een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd). 
Mogelijk kan dit al voordat je een verbetertraject opstart. Maar wanneer is het gepast om dit 
te vertellen? Je leest dit in het stappenplan.  

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/
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Afweging maken  
 
Realiseer je dat je veel tijd en energie moeten steken in een 
verbetertraject als je werknemer niet mee wil werken aan een 
ontslag met wederzijds goedvinden. Het is dan even door de 
zure appel heen bijten, maar altijd nog beter dan voor ‘eeuwig 
en altijd’ aan een disfunctionerende medewerker vastzitten. 
Zeker als het je ook nog eens klanten en hiermee omzet kost.  

 

• Kan ik een disfunctionerende werknemer zo maar ontslaan? Nee, je kunt een werknemer 
alleen in de proeftijd of op staande voet ontslaan of wanneer zijn contract van 
rechtswege afloopt. In andere gevallen geldt een opzegverbod en moet je een 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst aanvragen bij de kantonrechter. 

• Kan ik dat ontslag meteen aanvragen? Nee, je moet een ontslag eerst aannemelijk 
maken. Dit doe je door dossieropbouw. Je moet daarbij een disfunctionerende 
werknemer eerst de kans geven om zijn functioneren te verbeteren. Dit doe je in een 
verbetertraject. 

• Maar hoe bouw ik een dossier op? Je moet alle gesprekken en ingezette acties schriftelijk 
vastleggen. Je moet namelijk zijn disfunctioneren aannemelijk maken voor een 
kantonrechter.  Je maakt een dossier aan waarin je bewijsstukken opneemt (schriftelijke 
waarschuwingen, functioneringsverslagen, beoordelingen etc.)  

• Hoe lang ben ik daarmee bezig? Hier is de wet niet duidelijk in, maar op basis van 
jurisprudentie kun je uitgaan van een redelijke termijn die in verhouding staat tot zijn 
dienstverband (in praktijk drie tot zes maanden).  

• Dus alleen gesprekken voeren en dat is het? Nee, je moet gericht met je werknemer aan 
de slag. Vertellen wat hij moet doen en hoe hij dit moet doen, is niet voldoende. Je moet 
hem ook (extra) coaching, begeleiding en/of training ter beschikking stellen zodat hij zijn 
prestaties kan verbeteren.  

• Ik moet dus flink investeren in een werknemer waar ik geen vertrouwen in heb? Daar 
komt het in feite wel op neer, maar het hoeven geen dure trainingen of een externe 
coach te zijn. Je kunt bijvoorbeeld collega’s inschakelen om de werknemer te helpen. 

• Lekker dan, kost allemaal tijd… Kan ik versneld ontslag aanvragen omdat hij regelmatig 
de regels aan zijn laars lapt? Liever niet, je stevent dan af op ontslag door wangedrag en 
dit is een ander traject. Je schiet dan mogelijk je doel voorbij. 

• Kunnen deze trajecten dan niet tegelijkertijd lopen? Gelukkig wel, maar maak het 
verbetertraject sowieso af. Neem de misdragingen van de werknemer op in het 
ontslagdossier waarmee je de slagingskans vergroot om (goedkoper) van hem af te 
komen. 

• Duurde even, maar het traject is afgerond en ik heb voldoende bewijs. Wat nu? Je moet 
eerst proberen de werknemer te herplaatsen op een andere (meestal lagere) functie als 
deze vacant is.  

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslag-kantonrechter/ontslag-met-wederzijds-goedsvinden/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/ontslagreden/ontslag-door-verwijtbaar-handelen-en-nalaten/
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• Die heb ik (even) niet, wat nu? Je vraagt dan de kantonrechter om toestemming om de 
arbeidsovereenkomst te beëindigen, omdat je niet binnen 26 weken een vacante functie 
verwacht. Dit ontslag moet je dus volledig onderbouwen met de nodige bewijsstukken 
uit het verbetertraject. 

• Heb ik gedaan en de rechter was het gelukkig met mij eens. Is het nu eindelijk achter de 
rug? Ja, het duurde even, maar dan heb je ook wat. Je hebt na een maand of vier 
afscheid kunnen nemen van de disfunctionerende werknemer.  

• Wat heeft mij dit gekost buiten tijd en energie? Sowieso een transitievergoeding en een 
maand opzegtermijn. Optionele kosten: advies en juridisch bijstand.  

Maak voor jezelf de balans op of het de moeite loont op deze manier afscheid te nemen van 
de werknemer. Slaagt het verbetertraject, dan heb je er een goed functionerende iemand 
voor terug. Komt er geen verbetering, dan heb je in elk geval een goed dossier in handen.  
Er zijn ook andere (goedkopere) manieren. Overleg eventueel met een specialist. Hij kan 
inschatten hoe lang het traject duurt en welke kosten hiermee gemoeid zijn.  

TIP! Begin sowieso niet aan een verbetertraject als de werknemer een tijdelijk contract heeft 
zonder tussentijds opzegbeding. Heb je dit wel opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan 
loont het alleen de moeite als je tenminste nog zes maanden met hem te gaan hebt. 
Mogelijk gooit de medewerker eerder de handdoek in de ring waarna je toe kan werken naar 
een beëindigingsovereenkomst. 
 
In de CAO, personeelsregeling of individuele arbeidsovereenkomst kunnen specifieke 
afspraken opgenomen zijn over ontslag, overplaatsing, demotie, tussentijdse aanpassing van 
arbeidsvoorwaarden, verbetertrajecten etc. Controleer daarom altijd in een vroeg stadium 
of jouw voorgenomen maatregelen in lijn zijn met deze specifieke afspraken. 
 
Ben je na het lezen van deze ‘bijsluiter’ en eventueel ingewonnen advies nog steeds van plan 
om je werknemer op deze manier in het nieuwe ontslagrecht te ontslaan, lees dan het 
stappenplan.  

Stappenplan ontslag door disfunctioneren 

Waar moet je allemaal aan denken als je aanstuurt op ontslag door disfunctioneren? Kan dit 
zo maar? Hoe bouw ik een dossier op? Wat als de werknemer dwars gaat liggen? Loont een 
verbetertraject voor een tijdelijke werknemer de moeite? Het antwoord op al deze vragen 
en meer, lees je in dit stappenplan dat is aangepast aan de nieuwe Wet Werk & Zekerheid.  

 

 

http://www.personeelsman.nl/gratis-15-minuten-ontslagadvies/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/
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Stap 1. Zorg eerst voor goede randvoorwaarden 

Als je overweegt om een werknemer wegens disfunctioneren te ontslaan, Hou er dan 
rekening mee dat je minimaal aan de volgende voorwaarden hebt voldaan: 

1. Er is een duidelijke functiebeschrijving van de betrokken medewerker beschikbaar; 
2. Er is sprake van een normale/goede werkomgeving waarin de werknemer zijn functie 

naar behoren kan uitoefenen; 
3. Je hebt de werknemer voldoende geschoold om zijn huidige functie uit te kunnen 

oefenen of zover dat redelijkerwijs van jou kan worden verlangd, ook voor het 
voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Dit is de zgn. wettelijke scholingsplicht. 

Duidelijke functie-eisen  

Eerst even terug naar de disfunctionerende werknemer. Om vast te stellen waarom een 
werknemer niet aan de gestelde eisen van de functie voldoet, moet voor hem wel eerst 
volstrekt helder zijn wat die eisen precies zijn. Daarvoor moet hij beschikken over een 
functiebeschrijving met bijbehorende functie-eisen. Denk daarbij aan opleidingseisen, een 
omschrijving van zijn werkzaamheden en bij voorkeur ook de kwaliteitseisen. Hulp nodig? De 
Personeelsman helpt je bij het opstellen van een functiebeschrijving. 

TIP! De functie-eisen moet je dus duidelijk aan de werknemer kenbaar maken als je de 
arbeidsovereenkomst aangaat of een functiewijziging doorvoert. Als je dit hebt nagelaten, 
dan kan de werknemer zich mogelijk beroepen op het feit dat hij niet wist wat je nu precies 
van hem verwachtte.  

Een goede werkomgeving 

Een ander argument waarop een disfunctionerende werknemer zich kan beroepen is dat er 
volgens hem sprake is van een werk-gerelateerde oorzaak. Hij geeft (meestal na overleg met 
een adviseur) aan dat hij zijn functie ‘niet naar behoren’ kan uitoefenen. Dit door 
omstandigheden die (uiteraard) buiten zijn schuld liggen.  

Het is lastig om aan te tonen dat er sprake is van disfunctioneren wanner je geen goede 
(veilige) werkomgeving biedt. Er moet dan ook sprake zijn van een consistent arbobeleid. 

 TIP! Probeer belemmerende omstandigheden in alle redelijkheid op te 
lossen. Denk bijvoorbeeld aan goed materiaal, werkkleding en aan 
veilige werkomstandigheden. Maar dit binnen proporties. Het verwijt 
dat de werknemer steeds te laat komt bij klanten omdat hij met het OV 
moet reizen is buiten jouw invloedsfeer. Je hoeft hem dus geen 
bedrijfsauto ter beschikking te stellen. 

 

http://www.personeelsman.nl/shop/model-functiebeschrijving/
http://www.personeelsman.nl/shop/model-functiebeschrijving/
mailto:http://www.personeelsman.nl/contracten-regelingen-arbeidsvoorwaarden/dossier-service/functiebeschrijving-opstellen/
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Wettelijke scholingsplicht 
 
In het nieuwe ontslagrecht is in aanvulling op het 'goed werkgeverschap' een scholingsplicht 
opgenomen. Deze scholingsplicht is door de overheid ingevoerd omdat werknemers steeds 
langer doorwerken en arbeidsmobiliteit daardoor van toenemend belang zal worden. 
Werknemers moeten breed en langdurig inzetbaar zijn en blijven.  

De scholingsplicht is als volgt in de wet geformuleerd: 'De werkgever stelt de werknemer in 
staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor 
zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de 
arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet 
langer in staat is deze te vervullen.' 

 

De scholingsplicht geldt vanaf 1 juli 2015. Vanaf 
die datum ben je dus verplicht om zorg te dragen 
voor voldoende scholing voor jouw werknemers. 
Je kunt een werknemer dan niet meer ontslaan 
wegens disfunctioneren als blijkt dat je 
onvoldoende hebt zorg gedragen voor zijn 
scholing. 

 
Stap 2. Herkennen van signalen  

Iedere situatie is natuurlijk uniek en oorzaken en gevolgen van disfunctioneren verschillen 
per bedrijf en per medewerker. Toch zijn er gemeenschappelijke eigenschappen die een 
vroegtijdig signaleren van disfunctioneren mogelijk maken. We noemen hieronder de meest 
herkenbare. 

Klachten van klanten en/of collega’s over de medewerker 

Als klanten regelmatig bij jou klagen over de dienstverlening of erger nog, niets meer laten 
horen en overstappen, is dit een duidelijk teken aan de wand. Ook collega’s kunnen kritiek 
hebben op een medewerker. Zeker als die de kantjes er van afloopt. Vaak wordt dit voor 
even geslikt, maar uiteindelijk komt het er toch een keer uit.     

Niet meer willen samenwerken  

Als je merkt dat collega’s niet graag willen samenwerken met de betreffende werknemer, 
hou hem dan extra goed in de gaten. Collega’s zullen niet (meteen) het achterste van hun 
tong laten zien en hem ‘verlinken’. Observeer de werknemer en trek geen overhaaste 
conclusies. Je kunt dit met name afmeten aan de kwaliteit van zijn werk. 
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Geen goed afgeleverd werk 

Het werk is vaak niet op tijd af en de uitvoering ervan is ook nog eens belabberd. Hij maakt 
bijvoorbeeld geregeld fouten of loopt de kantjes er van af. Je hebt dit mogelijk al gemerkt 
aan de reacties van klanten. Maar je kunt zelf ook vinger aan de pols houden (voordat het te 
laat is). Levert de werknemer al een tijdje geen goed werk af, dan is er vaak iets aan de hand. 

Niet lekker in zijn vel 

Je merkt dat een medewerker ‘niet lekker in zijn vel zit’ als hij snel geïrriteerd is of het 
meestal niet eens is met beslissingen. Hij heeft mogelijk het gevoel dat je niet goed naar 
hem luistert of dat de begeleiding onvoldoende is. Om zijn uiting van onvrede te bevestigen, 
meldt hij zich vaak ziek met onduidelijke klachten (buikpijn, rugpijn etc.). 

Laat werknemer zijn verhaal doen 

Probeer de signalen in een vroeg stadium te herkennen. Informeer naar persoonlijke 
situaties. Het is mogelijk dat de werknemer (tijdelijk) onvoldoende presteert door 
bijvoorbeeld een ziekte of moeilijke privéomstandigheden. De werknemer hoeft op grond 
van de privacywet geen antwoord te geven op jouw goedbedoelde vragen, maar geef hem in 
ieder geval de ruimte om zijn verhaal te doen. 

Voorbeeld 

“John, we moeten even praten. Loop je even mee naar mijn kantoor? …. Het gaat de laatste 
tijd niet goed met jouw functioneren. Ik merk dat aan reacties van klanten en zie dit ook met 
mijn eigen ogen. Ik heb je al een paar keer aangesproken, maar dit werkt blijkbaar niet.” 

Zo heb ik vanochtend gezien dat je een klant niet serieus nam met haar klacht over het 
kapotte koffiezetapparaat. Ik keek je toen al even aan. En nu ben je een bestelling van een 
stofzuiger vergeten te noteren waardoor de klant boos wegloopt en deze via internet gaat 
bestellen. Dit is niet de eerste keer. Je lijkt zo afwezig. Is er iets met je aan de hand?”  

Niet iedereen zal meteen het achterste van zijn tong laten zien. Maar jouw bedoeling hem 
zijn verhaal te laten doen, is in ieder geval goed. Je moet alleen niet te ver doorvragen als er 
bijvoorbeeld relatieproblemen zijn. Schat daarom goed in wat je wel en niet kunt vragen.  

Probeer eerst een zachte aanpak door de werknemer te helpen door bijvoorbeeld 
aangepaste werktijden zodat hij zijn kinderen naar school kan brengen als bijvoorbeeld zijn 
vrouw hoogzwanger is. Wanneer de werknemer aangeeft dat er werk gerelateerde oorzaken 
zijn, dan kun je bijvoorbeeld een taak (tijdelijk) bij hem wegnemen. Meestal helpt dit al. Het 
is in ieder geval het proberen waard. Je hebt je goede wil getoond.  
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Nee hoor, niets aan de hand…. 

In veel gevallen is het antwoord dat het allemaal prima gaat: “Ik herken mij niet in wat jij 
zegt…” De medewerker houdt de schijn op en wil niet te veel vertellen. Ook kan het zijn dat 
hij jouw kritiek niet goed begrijpt. “Ja, maar ik doe het toch altijd zo…”  Probeer dan gerichte 
feedback te geven. Doe dit opbouwend en hou voor nu nog vertrouwen in zijn goede wil.  

De medewerker weet in ieder geval dat er vanaf nu extra op hem 
gelet wordt en op ’scherp’ staat. Het is nu aan hem om hier iets mee 
te doen. Gebruik hiervoor de tips over het geven van feedback uit het  
e-book lastige gesprekken voeren met werknemers.  
 
Blijft de werknemer ondanks jouw goede bedoelingen hangen in het 
disfunctioneren, dan wordt het tijd  voor een hardere aanpak. 
 

 

Stap 3. Spreek de werknemer aan op disfunctioneren  

Als je voldaan hebt aan de in stap 1 genoemde randvoorwaarden en de werknemer in stap 2 
zijn verhaal hebt laten doen en mogelijke tijdelijke oplossingen hebt geboden, dan heb jij 
voor nu in ieder geval je goede wil getoond. Een werknemer heeft de keuze om hier iets mee 
te doen. 

Doet de medewerker dit niet, dan moet je duidelijk grenzen aangeven. Tot hier en niet 
verder! Jij kiest voor kwaliteit binnen je bedrijf en mag verwachten dat werknemers hun best 
doen om jouw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Het is anders een vrijbrief voor andere 
collega’s om straks ook de kantjes er van af te lopen als jij geen halt toeroept.  

Als je er zeker van bent dat je te maken hebt met een disfunctionerende werknemer, dan 
kun je met dit stappenplan in het uiterste geval een ontslagaanvraag indienen als blijkt dat 
de werknemer zijn functioneren niet wil of kan verbeteren. In ongeveer 50-60% van de 
verbetertrajecten draait de werknemer niet de ‘spreekwoordelijke knop’ om en volgt 
ontslag. Hou dit scenario altijd in je achterhoofd.  

Eerst mondeling aanspreken 

Het werkt het best als je de medewerker bij een lichte overtreding eerst even apart neemt 
en hem aanspreekt op zijn handelen. Dit gesprek moet zeker niet zwaar beladen zijn. Dus 
geen getuige erbij halen, maar gewoon een gesprek van baas (of leidinggevende) tot 
medewerker, waarin je hem feedback geeft.  
 
Gebruik hiervoor de checklist feedbackgesprek of de tips uit het e-book om dit gesprek goed 
te kunnen voeren. 
 

 

http://www.personeelsman.nl/shop/e-book-pakket-lastige-gesprekken-voeren-met-werknemers/
http://www.personeelsman.nl/shop/e-book-pakket-lastige-gesprekken-voeren-met-werknemers/
http://www.personeelsman.nl/shop/checklist-feedback-gesprek-voor-aanspreken-op-gedrag/
http://www.personeelsman.nl/shop/e-book-pakket-lastige-gesprekken-voeren-met-werknemers/
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Stuur mailtjes van klachten van klanten (niet van 
collega’s!) pas aan hem door als je deze met hem 
besproken hebt. Laat hem de klachten zelf oplossen. 

Na een tweede keer de werknemer mondeling te 
hebben aangesproken, kun je al een korte mail aan 
hem sturen waarin je de gemaakt afspraken bevestigd. 

 

VOORBEELD MAIL AANSPREKEN MEDEWERKER 

Beste Marcel, 

Wij hebben vanochtend gesproken over de offerte die gisteren verstuurd had moeten zijn aan 
Munstermann BV. Allereerst is deze niet volgens onze afspraak op tijd verstuurd. Dhr. 
Munstermann  belde mij vanochtend persoonlijk op waar die offerte toch bleef. Daarnaast 
bevatte de offerte twee grote fouten, te weten: 

1. Fouten in de tenaamstelling: het is de heer Munstermann en niet mevrouw Munsterman. 
2. Verkeerde afspraken: Je hebt in de offerte lagere prijsafspraken vermeld. Waar deze 
bedragen vandaan komen, is jou ook een raadsel. Je gaf aan dat je je vergist had. Dit is niet 
voor het eerst.  

Ik vind dat jij de laatste tijd onzorgvuldig werkt. Wij hebben vanochtend nogmaals onze 
opmaakprocedures doorgelopen en afgesproken dat je de offerte eerst goed zelf controleert, 
vervolgens op tijd de deur uit doet en de klant tenslotte na belt of deze in goede orde is 
ontvangen en of hier nog vragen over zijn. Je gaf aan dit te gaan doen.  

Ik heb er ook alle vertrouwen in dat er niet langer offertes onjuist en te laat worden 
verzonden. Je gaf aan dat je voldoende tijd had, maar dat je het vergeten was. Wij hebben 
daarom afgesproken dat je iedere dag een lijstje maakt met de af te werken offertes. Denk je 
een deadline niet te kunnen halen, dan stel je mij daar dezelfde dag nog van op de hoogte. 

Tip! Blijft niet te lang hangen in het mondeling aanspreken. Na drie keer is het wel genoeg. 
Je hebt hem de kans gegeven iets te doen met jouw feedback. De werknemer heeft 
duidelijkheid nodig en mondeling aanspreken is blijkbaar voor hem te vrijblijvend. Het is nu 
tijd voor een formele aanpak. Je spreekt je werknemer vanaf nu formeel aan in een 
correctiegesprek en bouwt een dossier op (of vult dit verder aan).  

Lees voor een optimale gespreksvoering het e-book en gebruik eventueel de checklist 
correctiegesprek die je helpt bij de voorbereiding op het correctiegesprek en het maken van 
een gespreksverslag. Deze checklist helpt je eveneens om een passende maatregel te kiezen. 
Gemaakte afspraken leg je altijd schriftelijk vast in een gespreksverslag. 

 

http://www.personeelsman.nl/shop/e-book-pakket-lastige-gesprekken-voeren-met-werknemers/
http://www.personeelsman.nl/shop/gespreksverslag-correctiegesprek-bij-wangedrag-werknemer/
http://www.personeelsman.nl/shop/gespreksverslag-correctiegesprek-bij-wangedrag-werknemer/
http://www.personeelsman.nl/shop/gespreksverslag-correctiegesprek-bij-wangedrag-werknemer/
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Stap 4. Opbouwen van een dossier 

Je zult straks alle zeilen moeten bijzetten om aan te kunnen tonen dat er sprake is van 
onvoldoende functioneren. Het hoeft niet zo ver te komen. Een werknemer kan bij de 
formelere aanpak nu eindelijk echt wakker geschud zijn en dan kun je het daarbij laten.  

Helaas is dit niet altijd het geval of heeft je werknemer alsnog een terugval. Hou daarom 
altijd rekening met het vervelende scenario dat je tot ontslag moet overgaan. Dit betekent 
dat je het disfunctioneren van de medewerker aannemelijk moet maken. Dat kun je alleen 
als je de zaken die je geconstateerd hebt, ook met hem hebt besproken en concrete 
afspraken hebt gemaakt op welke punten hij zich moet verbeteren en hoe hij dat gaat doen. 

Maak gespreksverslagen als je de medewerker aanspreekt op zijn functioneren en voeg deze 
toe aan het dossier. Een voorbeeld van een functioneringsgespreksverslag [OG7]1 tref je 
bijgevoegd aan in het e-book pakket. 

Je bent kansloos als je nalaat om schriftelijke bewijzen toe te voegen. In het arbeidsrecht 
geldt namelijk dat er niet wordt gekeken naar wie er gelijk heeft, maar wie zijn stellingen 
(voldoende) kan bewijzen.  

Ofwel, wie eist, bewijst: als je kiest voor ontslag wegens disfunctioneren, dan moet je deze 
persoonlijke reden aantoonbaar kunnen bewijzen, anders wordt dit ontslag resoluut door de 
kantonrechter afgewezen. Maak daarom gespreksverslagen. 

Wat neem je op in een ontslagdossier: 

• schriftelijke waarschuwingen of terechtwijzingen;   
• gespreksverslagen van een verstoorde arbeidsrelatie; 
• gespreksverslag correctiegesprek (aanspreken op gedrag); 
• functioneringsgespreksverslagen [OG7] en beoordelingsverslagen (liefst door de 

werknemer voor akkoord ondertekent of anders voor gezien); 
• relevante brieven, memo's, e-mails; 
• betrouwbare vastlegging van niet gehaalde (kwantitatieve) resultaten (targets); 
• e-mails die niet door de beugel kunnen (bewijslast via jou of collega’s); 
• klachten over de werknemer of verklaringen van collega’s; 
• een overzicht van de door jou (aan)geboden (eventueel tijdelijke) oplossingen; 
• de verslagen uit het hieronder beschreven verbetertraject [OG3, OG4, OG5, OG6]. 

 

1 Deze brief is als tool in dit e-book pakket opgenomen en vind je terug onder code OG7 in de bestandsnaam. 
Dit zelfde geldt ook voor alle andere rood gearceerde tools. Deze hoef je in tegenstelling tot de blauw 
gearceerde tools niet extra aan te kopen. 

 

                                                      

http://www.personeelsman.nl/shop/voordeelbundel-met-12-tools-voor-een-sanctietraject/
http://www.personeelsman.nl/shop/voordeelbundel-met-4-tools-voor-verstoorde-arbeidsrelatie/
http://www.personeelsman.nl/shop/gespreksverslag-correctiegesprek-bij-wangedrag-werknemer/
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TIP! Laat alle gespreksverslagen ‘voor gezien’ ondertekenen. Een werknemer tekent vrijwel 
nooit ‘voor akkoord’. Verspil hier verder geen energie aan. Neem in de afsluiting van iedere 
brief op dat de medewerker binnen 14 dagen schriftelijk moet motiveren als hij het ergens 
niet mee eens is. Doet hij dit niet, dan kun je er van uitgaan dat hij akkoord is met de inhoud. 
Deze afsluitende bepaling is opgenomen in alle gespreksverslagen.  

Wil de werknemer ook niet voor gezien tekenen, verstuur de bevestiging dan aangetekend 
met een begeleidende brief [OB33] waarbij je de werknemer hierop aanspreekt.  

TIP! Lees de verslagen bij overhandiging bij voorkeur aan de medewerker voor. Vraag 
meteen of het verslag duidelijk voor hem is.  

Als je (zeker) wilt weten of er in een bepaalde situatie voldoende aanleiding is voor ontslag, 
neem dan contact op met een specialist voor een vrijblijvend advies.  

Stap 5. Het verbetertraject  
 
Op een gegeven moment loopt de emmer 
over. De werknemer doet niets met jouw 
goedbedoelde aanpak en met jouw feedback. 
Hij blijft onderpresteren. Dit is niet goed voor 
het bedrijf maar ook niet voor hemzelf. Zijn 
functioneren bevindt zich in een neerwaartse 
negatieve spiraal en daarmee ook de 
resultaten van jouw bedrijf. Hij moet nu 
weten dat het ‘menens’ is. 

 

Je moet echter meer doen dan het verzamelen van een paar mails dat je werknemer 
onvoldoende presteert. En met twee jaar op rij een onvoldoende beoordeling die netjes 
opgeborgen zijn in het dossier ben je er ook nog niet.  

Er wordt namelijk van jou als goed werkgever verwacht dat je serieus en actief probeert om 
het functioneren van de werknemer te verbeteren. Dit doe je in een verbetertraject. Je moet 
aannemelijk maken dat je er ‘alles’ aan gedaan hebt om zijn functioneren op een acceptabel 
niveau te krijgen.  

Voorbereiding 

Je bereidt je allereerst goed voor op het gesprek. Je hebt al een dossier aangelegd en maakt 
hier een samenvatting van. Voor jou is duidelijk wat de tekortkomingen van de werknemer 
zijn en je formuleert deze in een concept probleemstelling en verbeterpunten. Ofwel, wat is 
het probleem en wat gaan we er aan doen?  

 

http://www.personeelsman.nl/gratis-15-minuten-ontslagadvies/
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Gebruik de checklist verbetertraject [OC8] om vooraf alle belangrijke zaken in te vullen 
waardoor het gesprek soepeler verloopt. Je bent dan op alles voorbereid. Leg de uitkomsten 
van het gesprek in een gespreksverslag opstart verbetertraject [OG3]. 
 
Je nodigt de werknemer formeel uit voor een verbetertraject en stuurt bij voorkeur vooraf 
een uitnodiging [OB22] met aanvullende informatie over het verbetertraject toe. Dit schept 
duidelijkheid  voor de werknemer en hij kan zich later niet beroepen dat hij van niets wist. 
Ook is dit handig voor jezelf omdat je een duidelijke leidraad hebt. Ook kun je dit meesturen 
als het aankomt op ontslag zodat een rechter weet dat je adequaat gehandeld hebt. 

Eerste formele gesprek – de voorbespreking 

Je legt in eerste instantie kort aan de werknemer uit waarom je dit gesprek voert. Het moet 
hem duidelijk zijn dat er sprake is van een formeel verbetertraject. Je legt ook uit wat dit 
inhoudt, wat er de komende tijd gaat gebeuren en wat de consequenties zijn.  
 
Als de werknemer de ontvangen informatiebrief goed heeft doorgenomen, dan loopt het 
gesprek naar verwachting soepeler. Het gesprek kost de nodige (voorbereidings)tijd en 
energie, maar is van groot belang als het aankomt op ontslag.  
 
Je bespreekt allereerst de tekortkomingen van de werknemer en geeft aan dat je dit als een 
probleem ervaart. Voorkom hierbij een welles-nietes situatie. Jij ziet dit als zijn baas nu 
eenmaal zo en het is aan de werknemer om het tegendeel te bewijzen.  

Bespreek vervolgens de verbeterpunten die je al eerder in concept hebt voorbereid. Dit doe 
je niet eenzijdig via een dictaat: ‘Gij zult dit en dat’. Dit werkt in praktijk alleen maar 
averechts. Je moet de dialoog aangaan. Geef de werknemer tijdens het gesprek ook echt de 
kans om zijn kant van het verhaal te vertellen en wat hij van de verbeterpunten vindt.  

Onderzoek eventuele bezwaren waar je iets aan kunt doen; denk bijvoorbeeld aan de 
werking van machines of computersystemen. Onderneem eventueel actie. 

Vermijd algemene kritiekpunten zoals: “Jouw prestaties zijn de laatste tijd ondermaats”. De 
werknemer kan dan later niet zeggen hij niet wist wat er precies mis was. Je bereidt de 
verbeterpunten daarom ook goed voor. Gebruik hiervoor het formulier verbetertraject.  

Afhankelijk van de functie en de lengte van het dienstverband van de werknemer kan soms 
van je verwacht worden dat je de werknemer extra coaching, begeleiding en/of training 
aanbiedt om tot verbetering van zijn prestaties te komen.  

  

 

http://www.personeelsman.nl/shop/model-informatie-over-verbetertraject/
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Wees altijd duidelijk over wat de gevolgen zijn als het functioneren niet verbetert. Dit kan 
ander werk binnen je bedrijf zijn, maar kan ook betekenen dat zijn toekomst buiten het 
bedrijf ligt. Denk daarbij aan outplacement of beëindiging van de arbeidsovereenkomst.  

Verbind een termijn waarbinnen het functioneren moet worden verbeterd en deel deze 
mede aan de werknemer. Doorgaans is dit drie tot maximaal zes maanden. Bepaal 
gezamenlijk momenten waarop je het functioneren met elkaar bespreekt (liefst iedere week, 
anders om de week).  

Er zijn tenminste drie belangrijke momenten die je samen met je werknemer inplant:  

1. De formele opstart van het verbetertraject (binnen anderhalve week). 
2. De tussentijdse evaluatie (halverwege het verbetertraject). 
3. De eindevaluatie (aan het einde van het verbetertraject). 

Laat dit even op de werknemer inwerken en schors voor nu het gesprek voor bijvoorbeeld 
tien minuten. Sommige werknemers hebben even tijd nodig om zich te herpakken. 

Polsen bereidheid medewerker 

Je polst de werknemer voor de eerste keer naar zijn bereidheid om het verbetertraject 
gezamenlijk op te pakken. Jij als werkgever moet hier tijd en energie insteken, maar je mag 
van de werknemer op voorhand verwachten dat hij dit ook doet. Vraag hem op de man af of 
hij 100% gemotiveerd is om het verbetertraject aan te gaan en hij er vertrouwen in heeft dat 
hij dit positief zal afronden. 

 Maar wees hier voorzichtig: als je werknemer de indruk hebt dat je 
aanstuurt op vertrek, dan zal hij dit als wantrouwen ervaren. Neem 
dit gevoel bij de werknemer weg en benadruk dat je deze vraag voor 
de volledigheid moet stellen en dat je positief bent dat de 
werknemer er voor wil gaan. Dus geen wantrouwen, maar 
vertrouwen! 

Geen trek in traject 

Het komt regelmatig voor dat de werknemer zo’n traject niet ziet zitten. Hij heeft geen zin 
om maanden lang op ‘eieren te lopen’  en gooit liever op voorhand de handdoek in de ring.   

Je hebt hem al verteld wat de opties zijn: ligt zijn toekomst binnen het bedrijf of erbuiten? 
Mensen zijn geneigd om voor zekerheid te gaan. Als jij nu een vacature hebt waar de 
medewerker mogelijk wel beter tot zijn recht komt, dan kun je dit aan hem vertellen.  

  

 



19 

Een veelvoorkomende optie is demotie. Bij demotie zet je een werknemer terug in een 
lagere functie. Maak meteen ook goede afspraken over de nieuwe arbeidsvoorwaarden als 
dit mogelijk is vanuit de CAO. Doe je dit namelijk niet? Dan ontstaat er ‘gewoonterecht’ en 
blijft alles bij het oude.  

Staat er niets vermeld in de CAO, dan mag je zelf naar alle redelijk afspraken over maken. 
Denk daarbij aan het verschil van het oude en nieuwe salaris in vier termijnen van ieder een 
half jaar af te bouwen zodat de werknemer in stapjes went aan zijn nieuwe salaris.  

Wil je een werknemer overtuigen dat demotie (een stapje terug) beter voor hem is, vertel 
hem dat hij nu in ieder geval verzekerd is van een functie als hij nu vrijwillig instemt met 
jouw voorstel. Die garantie heeft hij straks niet als hij het verbetertraject negatief heeft 
afgerond. Misschien heeft hij dan over drie maanden geen baan meer. Deze zekerheid kan 
net het zetje in de goede richting geven.  

Bevestig in dat geval zijn keuze allereerst schriftelijk in een gespreksverslag [OB21] als je 
afspraken hebt gemaakt met de bevestiging van een vrijwillige demotie.  

Ook kan het zijn dat de medewerker niets van een verbetertraject wil weten. Hij vindt dat hij 
goed presteert, dus waarom zou hij dan mee moeten werken aan een verbetertraject? Dit 
suggereert mogelijk dat hij zelf ook van mening is dat zijn functioneren niet optimaal is. 
Gebruik in dat geval de bevestiging niet aangaan verbetertraject o.v.v. medewerker [OB20].  
 
Adviseer hem in dat geval eerst juridisch advies in te laten winnen voordat hij besluit het 
aanbod van de hand te wijzen.  
 
Start formeel verbetertraject 

De werknemer kiest voor een formeel traject. Je hebt hem dit bevestigt in een 
gespreksverslag opstart verbetertraject [OG3]. Het tweede gesprek vindt minimaal een week 
en liefst binnen anderhalve week na afloop van het eerste gesprek plaats. Van belang is dat 
de werknemer heeft kunnen nadenken over het eerste gesprek en bewust de afweging heeft 
gemaakt om al dan niet te beginnen aan het traject.  

Je stelt in ieder geval tenminste het volgende vast: 

• de probleemstelling (waarom is het disfunctioneren een probleem); 
• de verbeterpunten (waar kan de werknemer zich in verbeteren, SMART formuleren); 
• een concreet en realistisch einddoel (tenminste aan deze voorwaarden moet 

worden voldaan voor positieve beoordeling); 
• de ondersteuning en begeleiding (welke hulp krijgt hij); 
• de exacte duur van het verbetertraject (tussen de drie en zes maanden); 

 

http://www.personeelsman.nl/shop/brief-instemming-vrijwillige-demotie/
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• de regelmatige begeleidingsmomenten van het functioneren (liefst wekelijks); 
• de evaluatiemomenten (sowieso minimaal een tussentijdse- en een eindevaluatie); 
• aanwezige gesprekspartners (dit kan bijvoorbeeld de leidinggevende zijn maar ook 

een specialist die je hierbij helpt); 
• de consequenties bij een positieve en negatieve uitkomst van het verbetertraject. 

Leg al deze afspraken schriftelijk vast in een gespreksverslag opstart verbetertraject [OG4]. 
Verkijk je niet op de belangrijkheid van dit document. Hier staan alle gemaakte afspraken op 
en is straks van cruciaal belang bij een eventuele rechtszaak. Maak je geen goede afspraken 
of zijn deze onduidelijk? Grote kans dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst dan niet 
ontbindt waardoor je nog meer geld kwijt bent.  

Verbeterpunten formuleren 

Dit onderdeel verdient bijzondere aandacht. Vaak gaat het hier fout. Een verbeterpunt als 
“zorgvuldiger werken” is op zich zelf te vaag. Probeer zo concreet mogelijk aan te geven bij 
welke handelingen de werknemer te onzorgvuldig was en geef ook aan hoe hij dit in de 
toekomst precies moet aanpakken. Houdt het zo praktisch mogelijk en formuleer de 
verbeterdoelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). 

VOORBEELD VERBETERPUNTEN FORMULEREN 

Verbeterpunt:  
Zorgvuldiger je offertes afhandelen 

Geconstateerde voorbeelden:  
Offerte aan Van den Bergh Machines van 3 maart 2015 en Munstermann BV van 5 maart 
2015 (beide aan jou gemaild en besproken op 6 maart 2015) 

Tekortkomingen:  
Fouten in berekening en tenaamstelling in offerte, te laat verzonden, klant niet na gebeld.  

Afspraken:  

• Je maakt voortaan iedere dag een lijstje  met de af te werken offertes. Denk je een 
deadline niet te kunnen halen, dan stel je mij daar dezelfde dag nog van op de hoogte; 

• Je controleert de offerte eerst goed zelf voordat deze de deur uitgaat, bij twijfel 
consulteer je je collega Karel of mij; 

• Je belt de klant binnen twee tot vier uur na verzending van de offerte, of deze in goede 
orde is ontvangen en of hier nog vragen over zijn.   
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Vervolgens ga je met de werknemer aan de slag en heb 
je liefst één keer per week een bespreekmoment met 
je werknemer.  

Hou hierbij een vaste agenda aan en bevestig de 
belangrijkste bevindingen en alle afspraken per mail. 

Er kunnen zich tijdens het verbetertraject bijzondere situaties voordoen. In antwoord op 
lastige vragen tijdens een verbetertraject lees je hier meer over.  

Stap 6. De evaluaties 

Je bereidt je extra goed voor op de evaluaties. Dit zijn belangrijke momenten die een 
eventueel ontslag straks maken of breken. Observeer het functioneren van de medewerker 
minstens een paar keer per week. Je weet waar je over praat. 

Pols ook de leidinggevende en/of collega’s of er een verbetering in het functioneren van de 
medewerker merkbaar is. In het gesprek met de medewerker noem je uiteraard geen namen 
van  je bronnen en houd je het zo algemeen mogelijk. Je gebuikt de uitkomsten meer in 
algemene vorm om je beeldvorming over het functioneren te versterken.  

Tussentijdse evaluatie 

Bij de tussentijdse evaluatie volg je per verbeterpunt de voortgang; ook maak je eventueel 
nog aanvullende afspraken over bijstelling, extra ondersteuning of begeleiding. Je bevestigt 
de evaluatie altijd schriftelijk. Gebruik het gespreksverslag tussentijdse evaluatie [OG5]. 

Eindevaluatie 

In de eindevaluatie wordt de balans opgemaakt over het gehele verbetertraject. Je legt deze 
uitkomsten vast in het gespreksverslag eindevaluatie [OG6].  

Als de resultaten positief zijn, dan wordt het traject formeel schriftelijk afgesloten. Verdere 
gesprekken verlopen via het reguliere overleggen (werkoverleg, functioneringsgesprek en/of 
het beoordelingsgesprek). Het stappenplan eindigt dan hier. Je stuurt de medewerker ter 
bevestiging nog een brief positieve uitkomst verbetertraject [OB19]. 

Maar als er een negatief eindoordeel is dan bepaal je de uiteindelijke consequentie zoals 
deze is besproken en schriftelijk is vastgelegd in het opstart van het verbetertraject.  

Tip! Het is raadzaam om voorafgaand aan de eindevaluatie advies in te winnen bij een 
specialist of een dossier voldoende is voor eventueel ontslag. 
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Vroegtijdig afbreken 

Het komt wel eens voor dat een werkgever het verbetertraject vroegtijdig afbreekt, omdat 
hij te weinig verbetering merkt. Zonde, want dat betekent dat je niet voldoet aan de strenge 
eisen van de toetsing mocht het tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst komen.  

Zie je zelf het traject niet meer zitten, dan begeef je je op glad ijs. Er is een belofte gedaan 
aan de werknemer dat hij een bepaalde periode had waarin hij zich kon verbeteren. Alleen 
als er echt sterk bewijs is dat hij zijn best niet doet en het traject niet serieus neemt, kan dat 
een reden zijn om het traject voortijdig af te breken. 
 
 Ziet je werknemer het traject niet meer zitten, laat hem dan 

zelf een verklaring opstellen die hij duidelijk voorziet van de 
reden waarom hij de handdoek in de ring gooit.  
 
Zorg er voor dat hij dit niet onder dwang opstelt of dat hij dit 
zo ervaart. 

 
Wees uiterst voorzichtig omdat de twee weken wettelijke bedenkperiode van toepassing is 
(of zelfs drie weken als je hem hierover niet informeert). Mocht de werknemer terugkomen 
op zijn besluit, dan continueer je het verbetertraject. 
 

Stap 7. Consequenties bij negatief oordeel verbetertraject 

Het is je werknemer niet gelukt om zijn functioneren op een acceptabel niveau te krijgen. Dit 
ondanks een reëel tijdstraject met eventuele coaching, begeleiding en/of training waarin je 
hem de kans hebt gegeven zijn functioneren te verbeteren. 

Je hebt bij de start van het traject aan de werknemer vertelt wat de consequenties bij een 
positief en een negatief verbetertraject zijn. Meestal blijft een werknemer bij een positieve 
afronding van het traject werkzaam in de eigen functie.  

Als er sprake is van een negatief oordeel kun je over het algemeen kiezen uit de volgende 
consequenties: 

1. Ander werk aanbieden (herplaatsingsinspanning). 
2. Outplacement. 
3. Toekomst buiten het bedrijf (ontslag). 
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1. Ander werk aanbieden (herplaatsing) 

Er geldt een herplaatsingsinspanning. Je onderzoekt allereerst of er binnen jouw bedrijf op 
dit moment passende functies vacant zijn. Als de medewerker boven zijn niveau werkzaam 
is, dan zal je zo mogelijk werk op een lager niveau aan hem moeten aanbieden. Dit werk mag 
niet lager dan twee niveaus onder zijn huidige niveau liggen.  

Heb je passende mogelijkheden binnen je bedrijf? Overleg dit mondeling en bevestig dit 
altijd schriftelijk in een brief [OB23] dat passende functies aanbied. Mocht een werknemer 
weigeren, dan kun je je goede bedoelingen aannemelijk maken in de verdere procedure en 
staat de werknemer 2-0 achter, mits de kantonrechter vindt dat de vacatures passend zijn.  

BELANGRIJK! Je biedt de werknemer pas een functie aan wanneer deze vacant is. Je moet je 
dus serieus inspannen om te onderzoeken of ander passend werk binnen je bedrijf mogelijk 
is. Er wordt ook van je verwacht dat je tevens navraag doet bij eventuele andere groeps- of 
zusterwerkmaatschappijen. 

Veelal zal dan het salaris behouden blijven, maar afhankelijk van de afspraken die gelden in 
een CAO of in het personeelshandboek kun je bij een lagere functie de arbeidsvoorwaarden 
naar beneden bijstellen als het disfunctioneren de werknemer toegerekend kan worden.  

Pas op: dit moet meestal gefaseerd gebeuren (bijvoorbeeld over een periode van 1 à 2 jaar) 
zodat de werknemer de tijd krijgt zich levensstijl aan te passen aan zijn nieuwe 
arbeidsvoorwaarden. Lees voor meer informatie het hoofdstuk over het eenzijdig aanpassen 
van de arbeidsvoorwaarden. 

Een werknemer kan een passende functie weigeren. Je vraagt hem naar de reden en legt dit 
schriftelijk vast. Gebruik hiervoor de brief weigeren passende functie [OB24]. Je kijkt 
vervolgens verder naar andere passende mogelijkheden. Een tweede weigering zonder 
voldoende motivatie van de werknemer betekent over het algemeen dat je ontslag aan kunt 
vragen. Overleg altijd eerst met een specialist. 

2. Outplacement  

Als persoonlijke omstandigheden meespelen, zoals leeftijd, aantal dienstjaren en kansen op 
de arbeidsmarkt, dan kun je outplacement overwegen. Je kunt de werknemer dan een 
beëindigingsovereenkomst aanbieden. Hierin kun je overeenkomen dat je hem gedurende 
een aantal maanden doorbetaald met bijkomstig een vergoeding voor outplacement. Het is 
geen vereiste, maar het kan net de doorslag geven om in te stemmen met het ontslag.  
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Als de werknemer geen beëindigingsovereenkomst wilt tekenen, dan kun je overigens alsnog 
outplacement aanbieden. Laat hem dan bij voorkeur tekenen voor het accepteren van het 
outplacementtraject met bijkomende kosten. Je mag deze kosten dan in mindering brengen 
op de transitievergoeding als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst beëindigt.  

3. Toekomst buiten het bedrijf (ontslag) 

Is het niet mogelijk de werknemer te herplaatsen?  

Kom je ook niet tot overeenstemming om de 
arbeidsovereenkomst in gezamenlijk overleg te 
beëindigen?   

Dan blijft alleen de route naar de kantonrechter over. 

  

In het ontbindingsverzoek neem je tenminste het volgende op: 

1. De datum sinds wanneer de werknemer de huidige functie heeft. 
 

2. Een duidelijke omschrijving van de functie en/of het takenpakket van de werknemer en 
de reden waarom de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn 
werkzaamheden. Dit doe je aan de hand van functioneringsgesprekken, klachten van 
klanten etc. 
 

3. De punten waarop de werknemer niet voldoet aan de voor de functie gestelde eisen met 
daarbij voorbeelden uit de praktijk. Voorbeelden van en de wijze waarop de werknemer 
is aangesproken om zijn functioneren te verbeteren. 
 

4. Datum en wijze waarop de werknemer tijdig op de hoogte is gebracht van het 
vermeende disfunctioneren. 
 

5. De oorzaak van het onvoldoende functioneren van de werknemer. 
 

6. Uitleg of het onvoldoende functioneren te maken heeft met de arbeidsomstandigheden 
en of dat dit veroorzaakt wordt door ziekte, gebreken of persoonlijke omstandigheden 
van de werknemer. 
 

7. De volledige inhoud van het verbetertraject. 
 

8. Uitleg dat ander passend werk niet mogelijk is en voldoende zorg is besteed aan scholing 
van de werknemer(scholingsplicht). 
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Je voegt hier alle documenten (zoals gespreks-, functionerings-, en evaluatieverslagen) toe 
die de ontslagaanvraag kunnen verduidelijken.  

Ben je er van overtuigd dat jouw dossier de toets van de kantonrechter kan doorstaan? Loop 
voor de zekerheid nog de checklist ontslag door disfunctioneren [OC9] na en dien een 
verzoekschrift in.  

Stap 8. Verdere afhandeling van het ontslag 
 

Is de beëindigingsovereenkomst ondertekend en is de bedenktermijn voorbij? Of zijn jullie 
onverhoopt niet tot overeenstemming gekomen en heeft de kantonrechter of het UWV de 
arbeidsovereenkomst beëindigd? Het is dan tijd om de eindafrekening voor te bereiden. 
Lees hier meer over in het volgende deel.  
 
Van de werknemer wordt verwacht dat hij direct op zoek gaat naar werk. Komt hij zonder 
werk te zitten, dan kan door hem een WW-uitkering worden aangevraagd bij het UWV. Deze 
aanvraag kan de werknemer een maand voor de laatste dag van het dienstverband indienen 
via www.werk.nl.  
 
Let op, na de laatste werkdag heeft de inmiddels ex-werknemer: 

• 1 week de tijd om een WW-uitkering aan te vragen. 
• 2 werkdagen de tijd om zich in te schrijven als werkzoekende bij het UWV. Maar hij mag 

dit al eerder doen. 

Vervolgens bekijkt het UWV eerst of de werknemer aan de basiseisen voldoet (bijvoorbeeld 
de wekeneis en voldoende urenverlies). Daarna beoordeelt het UWV of de werknemer niet 
'verwijtbaar werkloos' is door bijvoorbeeld een ontslag op staande voet. Hij krijgt dan in 
principe geen WW-uitkering. Ook mag hij niet het initiatief tot ontslag hebben genomen. 
 
Met een beëindigingsovereenkomst voorkom je dit. Hierin staat duidelijk vermeld dat jij als 
werkgever het initiatief nam. Deze overeenkomst heeft dan vrijwel zeker geen nadelige 
gevolgen voor zijn eventuele WW-uitkering.  
 

In het volgende deel lees je verder hoe je het ontslag verder moet afhandelen.  
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Deel 2. Uit dienst melden van een werknemer 

Wanneer het dienstverband met een werknemer op zijn einde loopt, moeten er nog een 
aantal zaken worden afgehandeld. Denk allereerst aan de bevestiging van de opzegging en 
de eindafrekening.  

Ook moet je zorgen voor een tijdige afmelding bij instanties (bijvoorbeeld belastingdienst en 
pensioenverzekeraar) en het innemen van bedrijfseigendommen (bijvoorbeeld laptop of 
leaseauto). Tenslotte moet je op verzoek van de werknemer een getuigschrift verstrekken. 

Stappenplan uitdienstmelding 

Waar moet je allemaal aan denken bij het uit dienst melden van een werknemer? Wat moet 
ik allemaal regelen? Wat is een eindafrekening? Wat als mijn werknemer geen vakantie wil 
opnemen? Moet ik verplicht een getuigschrift opstellen? Kan ik zomaar verlofuren inhouden 
bij non-actief stelling? Het antwoord op al deze vragen en meer, lees je in dit stappenplan 
dat is aangepast aan de nieuwe Wet Werk & Zekerheid.  

Stap 1. Afspraken maken over beëindiging van werkzaamheden 
 
Er is sprake van een ontslag van de werknemer. Dit kan op verschillende manieren tot stand 
zijn gekomen. Bijvoorbeeld doordat de werknemer zelf ontslag heeft genomen, zijn contract 
niet is verlengd of een ontslagvergunning of beschikking is afgegeven door het UWV of de 
kantonrechter. Je hebt hier de checklist ontslaggesprek [OC1] voor gebruikt.  
 
Als duidelijk is hoe lang hij nog in dienst blijft (de zgn. opzegtermijn) kun je met hulp van de 
bijgevoegde checklist voor uitdiensttreding [OC4] de volgende afspraken maken: 
 
> Financiële afwikkeling t.b.v. de eindafrekening 

De afwikkeling van het loon en vakantiegeld is meestal snel duidelijk. Voor andere 
arbeidsvoorwaarden zoals vakantiedagen, overwerk, declaraties en bonussen kan dit lastiger 
zijn. Raadpleeg stap 5 voor een volledig overzicht van de eindafrekening. Maak hierover 
vooraf duidelijke afspraken zodat de eindafrekening straks volledig en juist is. 

> Opnemen van vakantiedagen 

Als de werknemer nog vakantiedagen heeft openstaan en hij kan/wil deze dagen niet vóór 
het einde van het dienstverband opnemen, dan moet je deze normaliter uitbetalen. Houd er 
rekening mee dat de opbouw van vakantiedagen ook tijdens de opzegtermijn gewoon 
doorloopt. Heeft de werknemer bijvoorbeeld recht op 24 vakantiedagen per jaar, dan bouwt 
hij ook in de opzegtermijn van één maand nog twee vakantiedagen op. 
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Tip! Mogelijk is het voor het jou praktischer als de medewerker zijn 
vakantiedagen vóór het einde van het dienstverband opneemt. Je hoeft 
dan geen extra bedrag uit te betalen. Bespreek dit met je werknemer. 
Misschien vindt hij dit ook een interessante optie. Wil hij hier niet aan mee 
werken, dan kun je hem daar eventueel toe verplichten. Je moet je dan wel 
redelijk opstellen, maar dat geldt ook voor je werknemer.  

Sowieso stel je hem allereerst op de hoogte van jouw verzoek. Je benoemt de reden voor de 
verplichte vakantie en de periode (bijvoorbeeld de laatste twee weken tot het einde van het 
dienstverband). Een reden kan zijn dat de werknemer recht heeft op vakantie (zeker als hij 
nog veel wettelijke  verlofdagen open heeft staan).  

Een andere reden is dat je mogelijk de vakantiedagen niet uit kunt betalen. Als de 
werknemer vervolgens weigert, dan gedraagt hij zich in principe niet als een goed 
werknemer. 

Als de werknemer op non-actief stond bij het einde van het dienstverband en je hebt verder 
geen afspraken gemaakt, dan moet je de vakantiedagen gewoon uitbetalen. Probeer dit uit 
te onderhandelen in de beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst 
genoemd).  

Tip! Wat ook redelijk is? Je kunt elkaar in het midden treffen: de werknemer neemt dan de 
helft van zijn openstaande vakantiedagen op tijdens de opzegtermijn en jij betaalt de andere 
helft uit. 

> Afspraken maken over geheimhouding-, concurrentie-, relatiebeding etc. 

Als je wilt dat je werknemer een bepaalde periode na het dienstverband niet voor een 
concurrent of een zakelijke relatie gaat werken? Ook niet als zelfstandige? Dan is het  
verstandig om daarover vooraf duidelijke afspraken te maken. Ook als het gaat om 
geheimhouding over specifieke bedrijfsinformatie zoals prijsafspraken met klanten.  

Meestal staan deze bedingen al in de arbeidsovereenkomst vermeld, maar zijn ze nog 
rechtsgeldig? Bijvoorbeeld als de werknemer een andere functie is gaan vervullen. Het is 
alleen daarom al goed om af te spreken dat deze bedingen onverkort blijven gelden.  

In het onderhandelingsproces heb je de mogelijkheid om een concurrentiebeding af te 
zwakken tot een relatiebeding. Benoem dan duidelijk de relaties waar de werknemer geen 
contact mee mag hebben. Vergeet niet om opnieuw een boetebeding op te nemen.  
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> Verrekenen eventuele schulden van de werknemer 

Maak afspraken met de werknemer als je nog geld van hem tegoed hebt (bijvoorbeeld een 
voorschot op zijn loon/vakantiegeld, een studieschuld of een boete). Normaliter vereffen je 
dit met de eindafrekening, maar als het om grote bedragen gaat kun je in onderling overleg 
een terugbetalingsregeling treffen. Zet dit altijd op papier. Download eventueel de 
voorbeeld schuldbekentenis op de website. 

> Afmelding instanties 

De uitdiensttreding van de werknemer meld je sowieso bij de Belastingdienst en Arbodienst. 
Indien van toepassing doe je ditzelfde bij instanties als de pensioenverzekeraar en 
zorgverzekeraar.  

Mogelijk kan de werknemer nog tot het einde van het kalenderjaar blijven deelnemen aan 
de collectieve zorgverzekering, maar dat ligt aan de voorwaarden van de verzekeraar.  

> Inleveren bedrijfseigendommen 

Inventariseer bij de werknemer alvast welke zaken hij terug moet geven. Denk bijvoorbeeld 
aan een laptop, PC, printer, werkkleding, leaseauto, sleutels, tankpasje, telefoon, 
toegangspasje, sleutel, gereedschap, etc. Ga ook na of hij bepaalde software of gevoelige 
bedrijfsinformatie en databestanden in zijn bezit heeft.  

Maak een afspraak wanneer de werknemer de spullen moet inleveren. De lijst controleer je 
met jouw administratie. De kans is groot dat de werknemer iets is vergeten op te noemen. 

 

Tip! Mogelijk heb je de verstrekte middelen al vanaf de indiensttreding 
vastgelegd op een lijst (in het personeelsdossier). Leg in een regeling of in 
het arbeidscontract vast wat er gebeurt als zaken kwijt of beschadigd zijn. 
Hiermee voorkom je discussie achteraf bij het zoek raken of beschadigen 
van bedrijfseigendommen. Je kunt in dat geval een vergoeding inhouden 
bij de eindafrekening.  

> Ophalen privébezittingen  

Geef de werknemer gelegenheid privébezittingen van kantoor weg te halen. Doe dat bij 
voorkeur in jouw aanwezigheid of in die van één van jouw werknemers. 
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> Overdracht van werkzaamheden en wijze van afscheid nemen  

Mogelijk moet de vertrekkende werknemer werk overdragen aan achtergebleven collega’s 
of zijn eventuele opvolger. Gebruik de bijgevoegde checklist overdracht werkzaamheden 
[OC3] zodat je niets vergeet. 

 

Ook kun je afspraken maken over de manier van afscheid nemen. Denk 
daarbij aan een georganiseerd afscheid van collega’s, maar eventueel 
ook van klanten. Op welke wijze informeer je collega’s en klanten? 
Neem je afscheid met een kopje koffie met gebak of een borrel aan het 
einde van de middag? Wat is gepast? Download de richtlijnen afscheid 
bij uitdiensttreding. 

> Eventueel getuigschrift en referenties 

Er zijn werknemers die grote waarde hechten aan een getuigschrift. Veel werkgevers zien er 
vaak het belang niet van in en vinden dit maar gedoe. Zeker als iemand maar kort in dienst is 
geweest en je ‘niet voor niets’ zijn contract hebt beëindigd. Je bent echter wettelijk verplicht 
een getuigschrift op te stellen.  

Lees hier meer over in hoe maak ik een getuigschrift of gebruik de bijgevoegde checklist 
opstellen getuigschrift en verstrekken referenties [OC5]. Zelf een getuigschrift opstellen? Het 
model opstellen getuigschrift helpt je met voorbeeldzinnen. Inspiratie of advies nodig? 
Schakel dan een specialist in. 

Vandaag de dag gaan referenties vooral via social media. Je kunt deze bijvoorbeeld 
achterlaten bij Linkedin. Andere werkgevers kunnen dit makkelijk raadplegen. 

Je kunt ook aan je vertrekkende werknemer aanbieden dat je als referentie wilt optreden. 
Andere werkgevers kunnen je dan bellen voor het inwinnen van informatie over de 
werknemer. Ook hier moet je oppassen met wat je doet. Hierover lees je meer in wat mag ik 
wel en niet zeggen bij het inwinnen van een referentie? of gebruik de bijgevoegde checklist 
[OC5].  
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Stap 2. Bevestiging van ontslag  
 
Je maakt een schriftelijke bevestiging van het ontslag. Je verwijst 
hierbij naar de wijze van het ontslag en het gesprek dat hierover 
heeft plaatsgevonden. Gebruik onderstaande bijgeleverde 
voorbeeldbrieven voor een bevestiging van het ontslag: 

 

 

Bij ontslag met wederzijds goedvinden: 
Voorbeeldbrief uitdiensttreding met wederzijds goedvinden [OB1]  
Begeleidende brief bij beëindigingsovereenkomst [OB17]  
 

Bij eenzijdige beëindiging via kantonrechter of UWV: 
Voorbeeld gespreksverslag informeren werknemer over einde dienstverband [OG1] 
Voorbeeldbrief aankondig ontslag via kantonrechter of UWV [OB2] 
Voorbeeldbrief opzegging dienstverband na beschikking kantonrechter [OB3] 
Voorbeeldbrief opzegging dienstverband na afgifte ontslagvergunning UWV [OB4] 
 

Bij ontslag van rechtswege: 
Voorbeeldbrief aanzegging tijdelijk dienstverband [OB5] 
 

Bij ontslag door disfunctioneren via kantonrechter 
Voorbeeldbrief aankondiging ontslag disfunctioneren via kantonrechter [OB25] 
 

Of download onderstaande voorbeeldbrieven voor een specifieke vorm van ontslag: 
 

Bij ontslag door verwijtbaar handelen of nalaten  
Voorbeeldbrief aankondiging ontslag verwijtbaar handelen via kantonrechter  
 

Bij ontslag in proeftijd: 
Voorbeeldbrief opzegging dienstverband in proeftijd door werkgever 
Voorbeeldbrief opzegging dienstverband in proeftijd bij niet bereikbaar 
 

Bij zelf ontslag nemen van de werknemer: 
Voorbeeldbrief opzegging dienstverband door werknemer 
Voorbeeldbrief ontslag op staande voet met dringende reden door werknemer 
Voorbeeldbrief ontslag op staande voet zonder dringende reden door werknemer 
Voorbeeldbrief instemming werkgever met ontslag werknemer in proeftijd 
Voorbeeldbrief instemming met ontslag werknemer door werkgever 
 

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen: 
Voorbeeldbrief aankondiging bedrijfseconomisch ontslag via UWV 
 

Bij ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid: 
Voorbeeldbrief aankondiging ontslag na 2 jaar ziekte via UWV 

 

http://www.personeelsman.nl/shop/brief-aankondiging-ontslag-door-verwijtbaar-handelen/
http://www.personeelsman.nl/shop/opzegging-dienstverband-in-proeftijd-door-werkgever/
http://www.personeelsman.nl/shop/opzegging-dienstverband-in-proeftijd-bij-niet-bereikbaar-werknemer/
http://www.personeelsman.nl/shop/opzegging-dienstverband-door-werknemer/
http://www.personeelsman.nl/shop/brief-werknemer-neemt-zelf-ontslag-op-staande-voet/
http://www.personeelsman.nl/shop/brief-werknemer-neemt-ontslag-op-staande-voet-zonder-dringende-reden/
http://www.personeelsman.nl/shop/instemming-met-ontslag-werknemer-in-proeftijd/
http://www.personeelsman.nl/shop/instemming-werkgever-met-ontslag-werknemer/
http://www.personeelsman.nl/shop/brief-aankondiging-bedrijfseconomisch-ontslag-via-uwv/
http://www.personeelsman.nl/shop/brief-aankondiging-ontslag-na-2-jaar-ziekte-via-uwv/
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Stap 3. (Af)melden bij instanties 

Je geeft aan de Belastingdienst (eventueel via de boekhouder) door wanneer het 
dienstverband eindigt. De instantie zorgt ervoor dat ook het UWV wordt geïnformeerd. De 
werknemer moet overigens zelf eventueel een WW- of Ziektewet uitkering aanvragen. 

BELANGRIJK! Als de werknemer ziek uit dienst gaat, dan meld je dit op zijn laatste werkdag 
aan het UWV.  

Verder meld je de beëindiging aan de arbodienst, pensioenverzekeraar 
en andere verzekeraars (leaseauto, zorgverzekering etc.). Als er binnen 
de branche sociale of VUT-fondsen zijn, dan moet je ook hen 
informeren over het vertrek van de werknemer.  

Vaak wordt dit vergeten: een bedrijfslidmaatschap, een creditcard op 
naam, één of meer abonnementen, de telefoonprovider en een 
eventuele beslaglegging op het salaris. 
 

 

Stap 4. Inleveren bedrijfseigendommen 

Vink op de afgesproken datum waarop al deze zaken worden ingeleverd alle ingeleverde 
zaken af van de lijst. Gebruik het bijgevoegde formulier bedrijfseigendommen [AF1] en neem 
deze al in gebruik vanaf de indiensttreding van de werknemer.  

Als er zaken ontbreken, beschadigd zijn of kwijt zijn, bespreek dan hoe jullie dit oplossen. Als 
je geld moet inhouden op de eindafrekening, maak hier dan meteen afspraken over en leg 
deze schriftelijk vast. Je voorkomt zo problemen of correcties achteraf. 

Betwist de werknemer dat hij de middelen nog in bezit heeft of door zijn toedoen kapot zijn 
geraakt, verwijs dan naar de personeelsregeling en/of het bijgevoegde uitgifteformulier 
bedrijfseigendom [AF2] dat je hebt opgenomen in het personeelsdossier.  

Neem daar bijvoorbeeld in op dat de werknemer tijdig moet melden als er iets kapot of kwijt 
is en dat hij zelf verantwoordelijk is voor de overdracht of inlevering van het bedrijfs-
eigendom via het uitgifteformulier. Hiermee voorkom je een welles-nietes en is het 
makkelijker de werknemer aansprakelijk te stellen.  
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Stap 5. Opmaken van de eindafrekening  

Bij het einde van het dienstverband stuur je de werknemer zijn laatste loonstrook toe. Na 
deze laatste loonstrook heb je in principe niets meer op elkaar te vorderen. Deze laatste 
loonstrook noem je ook wel de 'eindafrekening'. Hierop staat het volgende: 

Loon en eventuele overuren 

Normaliter staat op de eindafrekening het laatst verdiende loon over de periode waarin de 
werknemer heeft gewerkt. Als je nadrukkelijk hebt ingestemd met het draaien van overuren, 
en tijd voor tijd is niet mogelijk, dan behoor je deze uren uit te betalen.  

Vakantiegeld  

Normaal betaal je in mei of juni het opgebouwde vakantiegeld (officieel 'vakantiebijslag '). 
Treedt jouw werknemer eerder uit dienst, dan is het op dat moment opgebouwde 
vakantiegeld direct opeisbaar. Je mag dan niet wachten tot de betaling in mei/juni, maar je 
betaalt dit opgebouwde bedrag in de eindafrekening aan de vertrekkende werknemer.  

 

Tip!  
 
Reserveer iedere maand een bedrag voor vakantiegeld 
zodat je niet opeens een behoorlijk bedrag moet 
ophoesten als de werknemer eerder uit dienst treedt. 

Declaraties 

Vraag naar openstaande declaraties en verwerk deze samen met de reiskostenvergoedingen 
op de eindafrekening.  

Eventuele ontslagvergoeding (per 1 juli heet dit transitievergoeding) 

Indien van toepassing betaal je de ontslagvergoeding (vanaf 1 juli 2015 transitievergoeding) 
uit bij de eindafrekening. Hoe je deze vergoeding berekent, welk maximum geldt en of er 
uitzonderingen zijn, lees je in “hoe werk de transitievergoeding”. 

Bonus, gratificatie, 13e maand en/of opties 

Mogelijk heeft de werknemer recht op een deel van een (vaste) bonus, eindejaarsuitkering 
of een vaste dertiende maand. Heb je niets geregeld in een specifieke bonusregeling etc. 
over de uitdiensttreding van de werknemer? Dan behoor je deze over het gedeelte van het 
jaar dat de werknemer voor je gewerkt heeft (dus pro rato) te berekenen en uit te keren.  

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/hoe-bereken-je-de-transitievergoeding/
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Tip!  
 
Neem in je regelingen over bonus, eindejaarsuitkering etc. op dat 
een werknemer op een specifieke datum (bijvoorbeeld op 31 
december) in dienst moet zijn om hier aanspraak op te mogen 
maken.  

Eventuele verrekening van openstaande vakantiedagen 

Tijdens het dienstverband mag je in principe geen vakantiedagen uitbetalen. Bij het einde 
van het dienstverband ben je echter verplicht de nog openstaande vakantiedagen in geld uit 
te keren. Maak hier vooraf afspraken over (zie stap 1). 

Heeft de werknemer tijdens het dienstverband te veel vakantiedagen opgenomen, dan mag 
je die verrekenen met het loon. 

Eventuele verrekening niet ingeleverde of beschadigde bedrijfseigendommen  

In stap 4 heb je afspraken gemaakt over de financiële gevolgen van de ontbrekende en 
beschadigde bedrijfseigendommen. Als je werknemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd, 
dan mag je deze kosten bij de eindafrekening verrekenen.  

Eventuele schulden van de werknemer 

Als je de werknemer te veel salaris hebt betaald of als je nog op een andere manier geld van 
hem tegoed hebt (bijvoorbeeld een voorschot op zijn loon/vakantiegeld, een studieschuld of 
een boete), dan mag je dit bij de eindafrekening verrekenen.  

Uiteraard betreffen dit opeisbare schulden die door de werknemer zijn erkend. Leg dit ook 
altijd schriftelijk vast in de op de website te downloaden schuldbekentenis en laat dit 
eveneens ondertekenen door je werknemer.  

Neem bij het afsluiten van de bekentenis op dat de hoofdsom van de lening plus 
openstaande rente geheel opeisbaar is bij het einde van het dienstverband en dat er na 
overleg met instemming van de werkgever eventueel in termijnen betaald mag worden. 

  

 

http://www.personeelsman.nl/shop/schuldbekentenis/
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Stap 6. Afscheid nemen 

Uiteraard hangt de wijze van afscheid nemen af van de wijze waarop de werknemer heeft 
gefunctioneerd, de lengte van het dienstverband en de manier waarop de beëindiging tot 
stand is gekomen. 

Je kunt zelf aanbieden om als referentie op te treden en/of een getuigschrift op te stellen. 
Hierover heb je al in stap 1 afspraken gemaakt. Heb je dit niet? Geef de vertrekkende 
werknemer dan pas een getuigschrift aan het einde van het dienstverband als hij hier 
nadrukkelijk om vraagt. Zet daarin alleen hetgeen waar je wettelijk toe verplicht bent, tenzij 
de werknemer aan jou vraagt om meer specifieke zaken te vermelden.  

Lees meer in hoe maak ik een getuigschrift en gebruik de bijgevoegde checklist getuigschrift 
[OC5]. Een getuigschrift met voorbeeldzinnen, download je op de website. 

PAS OP! Benader nooit zelf zijn nieuwe werkgever. Als ex-werkgever mag je nooit (zichtbaar) 
de eerste stap zetten bij het verstrekken van een slechte referentie. Een overtreding van 
deze regel kan je duur komen te staan als jouw ex-werknemer een zaak tegen je aanspant. 

 

TIP! Vergeet niet dat je ex-werknemers ambassadeurs 
kunnen zijn voor jouw bedrijf. Ook kan het goed voor jouw 
bedrijf zijn dat de altijd goed functionerende werknemer 
een paar jaar ergens anders in de keuken kijkt en na 
verloop van tijd weer terugkeert op het oude nest. Houdt 
eenvoudig contact door eens per half jaar een 
belangstellend mailtje te sturen.  

 

  

 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/checklist-hoe-meld-ik-een-werknemer-uit-dienst/is-een-getuigschrift-verplicht/
http://www.personeelsman.nl/shop/model-opstellen-getuigschrift/
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Stap 7. Bewaarplicht 

Als de werknemer uit dienst treedt, betekent dit uiteraard nog niet dat je zijn 
personeelsdossier bij het oud papier kunt zetten.  

De volgende gegevens bewaar je maximaal twee jaar na uitdiensttreding.  

• De loonadministratie. 
• Verslagleggingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en verzuimadministratie. 
• Het geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding, relatiebeding etc. zolang deze gelden. 
• Gegevens  over  het functioneren van  uw werknemer, zoals  verslagen  van 

functioneringsgesprekken en werkafspraken.  

BELANGRIJK! Zijn jullie niet in goed overleg uit elkaar 
gegaan? Bewaar dan de gegevens uit het 
personeelsdossier in elk geval tot de werknemer geen 
mogelijkheid heeft om beroep tegen zijn ontslag aan te 
tekenen. 

 

De volgende gegevens bewaar je minimaal zeven jaar na uitdiensttreding.  

• Algemene informatie over de werknemer zoals BSN-nummer, naam, geboortedatum, 
adresgegevens en burgerlijke staat van de werknemer. 

• De arbeidsovereenkomst en eventuele aanvullingen en/of wijzigingen op de 
arbeidsovereenkomst (salariswijziging, promotie, benoeming etc.) 

Raadpleeg de bijgevoegde checklist bewaartermijn personeelsgegevens [OC2] voor een 
volledig overzicht. 
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Deel 3. Extra tips & trucs 

3.1. Hoe het niet moet 

Mijn werknemer functioneert zo slecht… Ik wil zo snel en zo goedkoop mogelijk van hem af. 
En dat ga ik hem vertellen ook…. 

Dit werkt alleen maar averechts. Bekijk eerst je opties. Je kunt er allereerst voor kiezen om 
het tijdelijke contract uit te zitten. Maar als dat nog te lang duurt? Of als dit niet mogelijk is 
omdat de werknemer een vast contract heeft? Dan is een dossieropbouw de meest logische 
ontslagmethode, maar niet altijd de gemakkelijkste.   

Oké, dan verzamel ik gewoon snel allerlei bewijzen, stop ze in een dossier en klaar is Kees… 

Je bouwt een dossier op door zoveel functioneringsgesprekken, mails, klachten van collega’s 
en klanten en andere informatie te bewaren waaruit het slecht functioneren van de 
werknemer blijkt. Maar dit is zeker nog niet voldoende omdat niet is voldaan aan de meest 
belangrijke eisen van de dossieropbouw.  

Eisen? Welke eisen?  

Je kunt niet achter de rug van jouw werknemer om een dossier opbouwen om hem 
vervolgens te overvallen met ontslag vanwege zijn slechte functioneren. Je bent wettelijk 
verplicht om de werknemer herhaaldelijk te waarschuwen en hem de kans te geven zijn 
gedrag of zijn functioneren te verbeteren. Bij jou als werkgever ligt de bewijslast dat je al het 
mogelijke hebt gedaan om zijn gedrag of zijn functioneren te verbeteren.  

De meest gemaakte fouten bij het opbouwen van een dossier zijn: 

• het dossier is in alle haast opgebouwd en hiermee onvolledig;  
• zo ontbreekt er een verbeterplan: het is niet duidelijk wat je werknemer nu echt 

verkeerd doet en welke hulp je hebt aangeboden om zijn functioneren te verbeteren (of 
het blijkt in ieder geval niet uit het dossier);  

• je bent vergeten de werknemer meerdere malen een officiële waarschuwing te geven; 
• je hebt niet gekeken naar de mogelijkheid tot herplaatsing. 
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3.2. Antwoord op lastige vragen tijdens een verbetertraject 

+ Kan ik mijn werknemer verplicht een verbetertraject laten doorlopen?  

Niet elke werknemer zal een voorstel om een verbetertraject te doorlopen met ‘groot’ 
enthousiasme ontvangen. Met name als de werknemer zelf van mening is dat hij goed 
presteert, zal een voorgesteld verbetertraject tot een discussie kunnen leiden.  

Je hebt als werkgever de vrijheid om jouw werknemer te beoordelen en hem bepaalde 
instructies te geven om tot beter presteren te komen. Uiteraard moeten deze instructies wel 
redelijk zijn en moet er ook wel enige aanleiding zijn om een verbetertraject voor te stellen. 

+ Wat moet ik doen als mijn werknemer weigert en zich negatief opstelt om aan een 
verbetertraject mee te werken?  

Als de werknemer zich negatief opstelt en weigert mee te werken aan het verbetertraject, 
dan leg je dit allereerst schriftelijk vast. Wijs hem er zowel mondeling als schriftelijk op dat 
zijn weigering ernstige arbeidsrechtelijke gevolgen kan hebben waaronder ontslag. Je dringt 
er tenminste nog twee keer bij de werknemer in een formeel gesprek op aan om zijn keuze 
in heroverweging te nemen. Leg deze momenten schriftelijk vast. Win eventueel informatie 
in bij een specialist. 

+ Wat moet ik doen als mijn werknemer ziek is geworden tijdens het verbetertraject? 

Je verlengt het verbetertraject met de tijd waarin de werknemer geen invulling heeft kunnen 
geven aan het verbetertraject (dat hoeft niet altijd de gehele ziekteperiode te zijn). Pas op 
bij mogelijke langdurige (gedeeltelijke) uitval en win eerst advies in bij de bedrijfsarts.  

Tijdens de eerste twee jaren van ziekte geldt een opzegverbod. Dat betekent dat als (na 
afloop van het verbetertraject) de werknemer ziek is (en niet langer dan twee jaar ziek is) 
een beëindiging van het dienstverband niet zo eenvoudig kan worden gerealiseerd.  

 Speel daarom altijd open kaart met je bedrijfsarts. Zeker 
als er een duidelijk verband bestaat tussen de reden van 
arbeidsongeschiktheid en het verbetertraject 
(bijvoorbeeld spanningsklachten).  

Maar ook als de werknemer zich bijvoorbeeld ziek heeft 
gemeld na het aanhoren van de negatieve uitkomst. Er is 
dan mogelijk sprake van een arbeidsconflict en mogelijk 
dat mediation uitkomst kan bieden. 

 

 

http://www.personeelsman.nl/gratis-15-minuten-ontslagadvies/


38 

+ Wat moet ik doen als mijn werknemer zwanger is geworden tijdens het verbetertraject? 

Tijdens de zwangerschap en het zwangerschaps- en bevallingsverlof geldt sowieso een 
opzegverbod evenals in de eerste zes weken na de bevalling. Het is dan vrijwel onmogelijk 
om een beëindiging van het dienstverband te realiseren. In deze situatie doe je er verstandig 
aan om het verbetertraject te verlengen vanaf de eerste zes weken na terugkeer van het 
verlof. 

+ Mijn werknemer weigert om gespreksverslagen 'voor akkoord' of voor 'voor gezien' te 
ondertekenen.  

Allereerst probeer je te achterhalen waarom de werknemer de verslagen niet wil 
ondertekenen. Doorgaans is de werknemer het niet eens met de inhoud van het 
gespreksverslag of dat zijn inbreng niet goed verwoord is in het verslag.  

Het kan dan helpen om de werknemer te vragen zijn op- en aanmerkingen over het 
gespreksverslag op schrift te stellen en deze aan het gesprekverslag te hechten.  

Laat alle verslagen tenminste ‘voor gezien’ ondertekenen door de werknemer en lees deze 
eventueel aan hem voor. Neem sowieso in de afsluiting van iedere brief op dat de 
werknemer binnen een kort afzienbare termijn (bijvoorbeeld 14 dagen) schriftelijk moet 
motiveren waar hij het niet mee eens is en hoe dit in zijn ogen anders geformuleerd kan 
worden.  

Zolang er geen meningsverschil bestaat over de vastgestelde zaken uit het tweede formele 
gesprek is er in principe niets aan de hand. Maar wat als de werknemer weigert om de 
gespreksverslagen te ondertekenen omdat hij het niets eens is met het verbetertraject en/of 
daar niet aan wil meewerken? Pas dan het antwoord toe op de vraag “wat moet ik doen als 
mijn werknemer weigert en zich negatief opstelt om aan een verbetertraject mee te 
werken”. 

+ Mijn werknemer wil helemaal nergens voor tekenen.  

Wil de werknemer ook niet voor gezien tekenen, verstuur de bevestiging dan aangetekend 
met een begeleidende brief [OB32] waarbij je de werknemer hierop aanspreekt.  
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Aanbieding 

Op de website van de Personeelsman vind je tools die je helpen om je personeelszaken te 
regelen. Denk daarbij aan voorbeeldbrieven, gespreksverslagen checklists, voorbeelden van 
personeelsregelingen en arbeidsvoorwaarden etc.  

In 2015 geldt een kennismakingsprijs van € 7,95 per tool 

Ook de e-books zijn in 2015 extra gunstig geprijsd. In alle e-books vind je extra uitleg en tips 
die je nog niet op het scherm hebt kunnen lezen. Daarbij krijg je tenminste 10 tools welke 
zijn aangepast aan de Wet Werk & Zekerheid. De tools hebben een aanschafwaarde van       
€ 79,50. Ook ontvang je via de code uit een aangekocht e-book gratis 15 minuten 
ontslagadvies.  

Een e-book pakket met tools en advies koop je voor € 39,95 

Heb je een uitgebreid advies en plan van aanpak nodig voor een verbeter-, ontslag- of re-
integratietraject? Of wil je even sparren of je op de goede weg bent? Of kom je ergens niet 
uit? Kijk op “Hulp bij trajecten” op onze website. Wij helpen je graag verder. 

Ook voor de opmaak van contracten, overeenkomsten, arbeidsvoorwaarden en 
personeelsregelingen ben je bij de Personeelsman aan het juiste adres. Dit kan online, 
telefonisch of op locatie. Met hulp van onze Services stel je eenvoudig een contract, 
personeelsregeling of een gespreksverslag op. Lees meer over onze Services. 

Spelen er andere personeelsvragen binnen het bedrijf? Wij doen veel meer dan alleen 
ontslag. Bezoek dan de website Personeelsman.nl en abonneer je gratis op onze nieuwsbrief 
voor actualiteiten en interessante kortingen.  
 
Voor vragen en suggesties kun je je altijd contact opnemen met info@personeelsman.nl of 
06 - 24 69 25 99.  

Graag tot ziens! 

 

 

http://www.personeelsman.nl/
http://www.personeelsman.nl/product-categorie/ontslag-tools/
http://www.personeelsman.nl/product-categorie/ontslag-tools/
http://www.personeelsman.nl/gratis-15-minuten-ontslagadvies/
http://www.personeelsman.nl/gratis-15-minuten-ontslagadvies/
http://www.personeelsman.nl/onze-beloftes/e-books/
http://www.personeelsman.nl/onze-beloftes/e-books/
http://www.personeelsman.nl/hulp-nodig/trajectenservice/
http://www.personeelsman.nl/hulp-nodig/hulp-bij-contract-en-dossier/
http://www.personeelsman.nl/
mailto:info@personeelsman.nl
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