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Inleiding 
 
Het jaar 2015 is een jaar met veel wetswijzigingen rondom personeel. Zo heeft er op 1 juli 
2015 een ingrijpende wijziging in het Nederlandse ontslagrecht plaatsgevonden. Denk 
daarbij aan nieuwe ontslagroutes, de transitievergoeding 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 aanzegplicht en 
wijzigingen in de proeftijd. Zie jij door de bomen het bos nog? De teller staat inmiddels op 
ruim 25 verschillende veranderingen. En wat staat ons nog te wachten in 2016?  
 
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 ontwikkeld 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 hen is er de 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 waar je allemaal rekening mee moet houden als je 
een werknemer in de proeftijd wilt ontslaan. In het tweede deel van dit e-book vind je een 
uitgebreide toelichting waar je allemaal aan moet denken bij de uitdiensttreding van een 
werknemer. In het derde deel zijn extra tips & trucs beschreven waarmee je optimaal de 
mogelijkheden van de proeftijd kunt benutten. 
 
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/
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Deel 1. Ontslag in de proeftijd 

De proeftijd is bedoeld als kennismakingsperiode waarin jij en je werknemer over en weer 
kunnen beoordelen of jullie met elkaar door willen gaan. Om die reden kunnen jullie beide 
de arbeidsovereenkomst ook vrij gemakkelijk beëindigen. Je bent dan niet gebonden aan 
een opzegtermijn. Je kunt dus allebei van de één op de andere dag laten weten dat je het 
dienstverband stopzet.  

Toch moet je oppassen als je iemand in de proeftijd ontslaat. Als je dit niet volgens de regels 
doet, dan zal de werknemer mogelijk eisen dat hij weer aan het werk mag. En laten de regels 
nou net kort geleden nog gewijzigd zijn door de nieuwe Wet Werk & Zekerheid. De kans is 
groot dat een werknemer zich bij je meldt voor werkhervatting als zijn WW-aanvraag wordt 
geweigerd door het UWV.  

Stappenplan ontslag in de proeftijd 

Waar moet je allemaal aan denken als je een werknemer in de proeftijd ontslaat? Geef ik 
hem een tweede kans? Geldt er een opzegtermijn? Kan ik bij ieder nieuw contract een 
proeftijd afspreken? Kan ik een proeftijd ook mondeling overeenkomen? Het antwoord op al 
deze vragen en meer, lees je in dit stappenplan dat is aangepast aan de Wet Werk & 
Zekerheid.  

Stap 1. Zorg voor een rechtsgeldige proeftijd 

Per 1 januari 2015 zijn de regels over de proeftijd aangescherpt in de Wet Werk & Zekerheid. 
Hieronder zijn de belangrijkste kenmerken van het opnemen van een proeftijd in de 
arbeidsovereenkomst schematisch weergegeven. 

Soort arbeidsovereenkomst Toegestane proeftijd Afwijking bij cao 
mogelijk? 

Bepaalde tijd maximaal half jaar Geen proeftijd toegestaan Nee 

Bepaalde tijd langer dan half jaar, korter dan 
twee jaar 

Maximaal 1 maand Ja 

Bepaalde tijd zonder einddatum (bijvoorbeeld 
een project/klus of vervanging  ziekte)  

Maximaal 1 maand Ja 

Bepaalde tijd twee jaar of langer Maximaal 2 maanden Nee 

Onbepaalde tijd 
 
 

Maximaal 2 maanden Nee 

De belangrijkste wijziging is dat je in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die een 
half jaar of korter duurt, geen proeftijd meer mag opnemen.  



Voorwaarden rechtsgeldige proeftijd 

• Een proeftijd mag je maar één keer afspreken. 
• De proeftijd heeft een maximale duur die afhankelijk is van het soort 

arbeidsovereenkomst.  
• De proeftijd moet voor werkgever en werknemer gelijk zijn (allebei één of twee 

maand(en)).  
• De proeftijd moet je altijd schriftelijk overeenkomen in de arbeidsovereenkomst.  
• De proeftijd kun je niet opschorten of verlengen, ook niet bij ziekte. 
• Een (nieuwe) proeftijd kun je niet afspreken bij een verlenging of een omzetting naar een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  
• Een (nieuwe) proeftijd kun je niet afspreken bij het vervullen van dezelfde werkzaamheden 

binnen zes maanden na einddatum van een dienstverband (bijvoorbeeld 
arbeidsovereenkomst maar ook op uitzendcontract of via payrolling). 

Hou je je niet aan de voorwaarden van een rechtsgeldige 
proeftijd? Dan is het proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst 
nietig en sta je met lege handen. Je kunt de werknemer dan niet 
in de proeftijd ontslaan. 

 

Tip! Wil je toch iemand voor ongeveer een half jaar aannemen mét een maand proeftijd? Dit 
kan! Juridisch gezien mag je een contract bieden voor zes maanden en een dag.  

Bij dit e-book zijn voorbeelden van een proeftijdbeding [OC6]1 meegezonden die je kunt 
toevoegen aan je bestaande arbeidsovereenkomst. Controleer voor het afspreken van de 
proeftijd altijd deze checklist. 
  

Stap 2. Evalueer tussentijds  

Probeer wekelijks vinger aan de pols te houden. Ga op maandagen met elkaar om de tafel. In 
een half uurtje weet je vrij snel hoe de nieuwe werknemer zich aanpast binnen jouw bedrijf. 
Informeer ook bij collega’s. Gebruik de checklist einde proeftijdgesprek [OC18] of één van de 
tools van het inwerktraject.  

  

1 Deze brief is als tool in dit e-book pakket opgenomen en vind je terug onder code OC6 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/product-categorie/recruitment-tools/inwerktraject/


Ga bij twijfel snel in gesprek  

Als je niet geheel tevreden bent over de inzet of prestaties van de werknemer, geef hem dan 
een kans. Maar ga snel het gesprek aan en leg uit wat je verwachtingen zijn. Wacht hier niet 
mee tot vlak voor verstrijken van de proeftijd. Mogelijk volgt een korte opleving, maar na de 
proeftijd is het weer mis. En dan duurt het nog maanden voordat je van elkaar verlost bent.  

‘Better safe, then sorry…’ 

Ben je totaal niet tevreden over het functioneren 
van de werknemer? Heeft de nieuwe werknemer 
zich al twee keer verslapen? Dan weet je vaak al 
genoeg. Zeg dan meteen het dienstverband op 
waarbij je rekening houdt met de tips uit stap drie. 

 

 
Stap 3. Zeg op met een geldende reden  

Als je niet tevreden bent over het functioneren van de werknemer in de proeftijd, dan is 
afscheid nemen vrij eenvoudig. Je mag het op ieder moment van de proeftijd mededelen en 
de arbeidsovereenkomst eindigt dan direct. Een korte mondelinge toelichting is in principe 
voldoende als de werknemer vraagt naar de reden.  

LET OP! De reden van de beëindiging moet wel te maken hebben of de werknemer geschikt 
is voor de functie of dat hij wel bij jouw bedrijf past. Anders misbruik je de proeftijd voor 
andere doeleinden…. En dat kan tot problemen leiden. Zeker als je dit schriftelijk aan hem 
bevestigd. Pas dus op met het vertellen en bevestigen van de ontslagreden. 

Ontslagredenen om in de proeftijd afscheid te nemen, zijn: 

• Je past niet in het team / bij het bedrijf… Ik heb er gewoon geen goed gevoel bij…. 
• Ik had meer inzet, kundigheid, snelheid et cetera verwacht…. 
• Ik blijf twijfels houden over je functioneren. Je hebt die na ons gesprek niet weggenomen; 
• Je hebt je in je proeftijd twee keer verslapen. Een keertje kan gebeuren, maar…  

Pas op voor discriminerende opzeggingen!  

Wat je absoluut niet mag zeggen: 

• Omdat je zwanger bent…  
• Omdat je je ziek hebt gemeld…  
• Omdat ik twijfels heb over je fysieke/mentale toestand…. 
• Omdat je te oud bent… 
• Omdat ik liever een man/vrouw voor de functie wilde… 



Ook moet je oppassen dat je de proeftijd misbruikt waarvoor hij eigenlijk bedoeld is: 

• Mijn oude werknemer komt terug, dus jij mag nu gaan…  
• Er is “plotseling” geen plaats meer voor je….  
• Er zijn “opeens” ernstige financiële problemen…. 

Stap 4. Stuur de werknemer direct naar huis 

Bij ontslag in de proeftijd eindigt de arbeidsovereenkomst direct. Laat de werknemer dus 
nooit langer doorwerken (dus ook geen uurtje langer) en stuur hem meteen na de 
mededeling naar huis. Stuur daarna meteen bij voorkeur aangetekend de bevestiging ontslag 
werknemer in proeftijd [OB13]. 

 PAS OP!  
 
Wacht niet tot het allerlaatste moment met het vertellen van 
het slechte nieuws. Mogelijk ruikt de werknemer onraad en 
komt hij daarom niet naar het werk.  

Ga er zeker niet vanuit dat hiermee het ontslag afgehandeld 
is.  

 
Als je het de werknemer niet persoonlijk kan vertellen en hij is telefonisch, per sms en mail 
onbereikbaar, dan zit je mogelijk ongewild aan hem vast. Vertel de werknemer maximaal 
drie dagen voor afloop van de proeftijd dat je niet met hem verder gaat.  

Kun je hem echt niet spreken? Stuur dan meteen aangetekend de bevestiging ontslag 
werknemer in proeftijd niet bereikbaar [OB14] als je de werknemer het ontslag niet 
mondeling kunt mededelen. 

Medewerker zegt zelf op in de proeftijd 

Het is uiteraard goed mogelijk dat de nieuwe medewerker zelf ontslag neemt in de proeftijd. 
Ook hij is in dat geval niet gebonden aan een opzegtermijn. De werknemer kan dus van de 
één op andere dag laten weten dat hij ermee stopt. Hij moet dit schriftelijk bevestigen met 
een ontslagbrief [OB11]. Vervolgens bevestig je in een bevestigingsbrief [OB12] de ontvangst 
van zijn brief en geef je aan dat je akkoord gaat met zijn opzegging in de proeftijd. 

TIP! Zorg er voor dat de werknemer zijn eigen ontslag schriftelijk aan jou bevestigd en niet 
de dag na de proeftijd vrolijk op de stoep staat met de mededeling dat hij het allemaal niet 
zo bedoeld had. Vraag daarom altijd om een ontslagbrief [OB11]. 



Stap 5. Bevestig het ontslag direct aangetekend 

Voor alle zekerheid bevestig je de opzegging met een aangetekende brief. Gebruik hiervoor 
de voorbeeldbrief opzegging in proeftijd [OB13]. Pas op! De reden van het ontslag verstrek 
je alleen schriftelijk als de werknemer daar nadrukkelijk om verzoekt; bijvoorbeeld voor 
aanvraag van een WW-uitkering. Vermeld kort de reden en houd je aan de tips uit stap 3. 

Stap 6. Verdere afhandeling van het ontslag 

Met de mededeling van het ontslag in de proeftijd is het dienstverband per direct beëindigd. 
Het is dan tijd om de eindafrekening voor te bereiden, ook al heeft de werknemer misschien 
maar een dag gewerkt. 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. 
In het volgende deel lees je verder hoe je het ontslag van de werknemer verder moet 
afhandelen.  

  

http://www.werk.nl/


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. 

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/wat-kost-ontslag/hoe-werkt-de-opzegtermijn/


 

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.  

  

http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/tips-trucs-bij-uitdiensttreding/opstellen-beeindigingsovereenkomst-vso-vaststellingsovereenkomst/


> 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. 

  

http://www.personeelsman.nl/shop/schuldbekentenis/


> 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].  

  

http://www.personeelsman.nl/shop/regeling-richtlijnen-wijze-van-afscheid-nemen-bij-uitdiensttreding/
http://www.personeelsman.nl/shop/regeling-richtlijnen-wijze-van-afscheid-nemen-bij-uitdiensttreding/
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/gratis-15-minuten-ontslagadvies/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/checklist-hoe-meld-ik-een-werknemer-uit-dienst/wat-mag-wel-en-niet-bij-verstrekken-van-referenties/
http://www.personeelsman.nl/ontslag-uit-dienst/hoe-ontsla-je-een-werknemer/checklist-hoe-meld-ik-een-werknemer-uit-dienst/wat-mag-wel-en-niet-bij-verstrekken-van-referenties/


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] 
 

Of download onderstaande voorbeeldbrieven voor een specifieke vorm van ontslag: 
 

Bij ontslag door disfunctioneren via kantonrechter 
Voorbeeldbrief aankondiging ontslag disfunctioneren via kantonrechter  
 

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/aankondiging-ontslag-disfunctioneren-na-negatief-verbetertraject/
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/


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.  

 

 

  



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/


 

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/


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/


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. 

  



Deel 3. Extra tips & trucs 
 
3.1. Ontslag voor de proeftijd 

Het is mogelijk de arbeidsovereenkomst voor de proeftijd op te zeggen wanneer de 
werknemer nog niet in dienst is getreden en nog geen werkzaamheden heeft verricht. Er 
moet dan wel sprake zijn van een geldig proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst.  

Voorbeeld  

Je hebt net vernomen dat je nieuwe werknemer Martin bij zijn vorige baas is ontslagen 
wegens fraude. Je weet alleen nog niet zeker of het hier gaat om feiten of om een gerucht. 
Na wat rondbellen weet je het 100% zeker. De werknemer is zelfs veroordeeld.  

Voor alle zekerheid bevestig je de opzegging met een aangetekende brief. Je geeft in deze 
brief aan dat je afziet van het dienstverband om voor jou ‘moverende redenen’ maar dat je 
deze niet verder toelicht aan de werknemer. 

Niet 100% zeker?  

Maar wat als je je niet 100% zeker bent van je zaak? Of als 
je geen zin hebt in juridisch geharrewar als de werknemer 
er toch een zaak van wil maken?  

Voorkom een eventuele rechtszaak of schadeclaim van de 
werknemer door hem in de proeftijd te ontslaan.  

 

Belangrijk! Geef een algemene reden voor het ontslag. Bijvoorbeeld dat er geen chemie is of 
omdat je twijfels hebt over zijn geschiktheid voor de functie. Dit kost je dan wel een paar 
dagen loon, maar je voorkomt een hoop ergernis en kosten voor juridische bijstand. 

 

  



3.2. Bij nieuwe functie opnieuw proeftijd afspreken 

Bijzondere situatie: ontslag tijdens proeftijd die volgt na ander langdurig dienstverband 

Je mag ook een proeftijd met een bestaande werknemer overeenkomen als hij een nieuwe 
functie met nieuwe werkzaamheden krijgt waar andere vaardigheden en/of 
verantwoordelijkheden vereist zijn. Het gaat dan om voortzetting van de arbeidsverhouding 
met een nieuwe arbeidsovereenkomst met proeftijd.  

Voorbeeld 
 
Met een werknemer die bijvoorbeeld eerst als verkoopmedewerker in dienst was en een 
nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden voor de functie van filiaalmanager, mag wel 
opnieuw een proeftijd overeengekomen worden. 

Van jou als (goed) werkgever mag verwacht worden dat je extra zorgvuldig handelt en meer 
rekening houdt met de belangen van de werknemer. Een opzegging tijdens de (nieuwe) 
proeftijd is mogelijk maar kan als onredelijk worden gezien als je deze in de proeftijd 
beëindigt. Je moet dan mogelijk een schadevergoeding betalen aan de werknemer. 

  



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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