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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 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 met wederzijds goedvinden het 
best ter sprake kan brengen. Zo krijg je gesprekstips hoe je moet omgaan met 
psychologische effecten tijdens het gesprek.  
 
In het tweede deel van dit e-book 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. 
 
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.  
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Deel 1. Ontslag met wederzijds goedvinden 

Ben je niet tevreden over het functioneren van een werknemer en is hij niet van plan zijn 
dienstverband zelf op te zeggen? Dan moet je voor jezelf een afweging maken:  

• Ga je met de werknemer door in de hoop dat het mogelijk ooit wel goed komt?  
• Is de spreekwoordelijke druppel al bereikt en heb je geen zin of tijd om een dossier op te 

bouwen, maar heb je er wel wat geld voor over om vrij snel afscheid te nemen?  

Als je kiest voor de laatste optie dan kun je proberen om onderling tot overeenstemming te 
komen over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit noem je ontslag met 
wederzijds goedvinden. Hier bepalen de werknemer en werkgever zelf de voorwaarden van 
het ontslag.  

Afspraken hierover leg je vast in een beëindigingsovereenkomst (ook wel 
vaststellingsovereenkomst genoemd). Dit noem je ook wel een vaststellingsovereenkomst. 
Er is over de totstandkoming van deze overeenkomst geen betrokkenheid van het UWV of 
de kantonrechter.  

De voordelen zijn dat je relatief eenvoudig samen met je werknemer zelf de afspraken mag 
bepalen en hierdoor vooraf duidelijkheid hebt en geen rechtszaak hoeft aan te gaan. Als je 
een rechtszaak opstart is het namelijk altijd de vraag hoe de kantonrechter oordeelt. 

Daartegenover staat dat deze ontslagwijze een ‘prijs’ heeft, omdat de werknemer 
vermoedelijk het onderste uit de kan wil halen. Zeker als er geen dossier is, zal de 
werknemer proberen hier profijt uit te halen.  

De kans is groot dat een kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet zal ontbinden zodra er 
sprake is van een matig opgebouwd dossier. De relatief lage transitievergoeding staat 
namelijk nu niet meer in verhouding tot een ‘makkelijk gegeven’ ontslag. In het oude 
ontslagrecht konden kantonrechters dit nog compenseren met een hogere 
ontslagvergoeding. Door het wegvallen van de correctiefactor is dit nu niet meer mogelijk.  

Het is alleen daarom al lastiger om een werknemer met een matig dossier te kunnen 
ontslaan. Ontslag met wederzijds goedvinden biedt in die gevallen vaak uitkomst. 

Het vroeg inschakelen van een specialist kan de kosten vaak binnen de perken houden. 
Informeer naar de mogelijkheden. 
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Wat is ontslag met wederzijds goedvinden? 

Bij ontslag met wederzijds goedvinden gaan jij en je werknemer in onderling overleg uit 
elkaar. Daarbij hoef je geen toestemming aan het UWV te vragen of om ontbinding te 
verzoeken bij de kantonrechter.  

De belangrijkste kenmerken van dit ontslag zijn: 

• Jij of jouw werknemer stelt voor om het dienstverband te beëindigen. Het maakt in 
principe niet uit wie het initiatief neemt, al vermeld je in de beëindigingsovereenkomst 
dat initiatief van de werkgever is uitgegaan.  

• Jullie zijn het met elkaar eens over het ontslag. Je wilt allebei dat het contract eindigt. 
• Je bent het samen ook eens over de financiële afhandeling van het ontslag. Bijvoorbeeld 

over de opzegtermijn en de hoogte van de ontslagvergoeding. 

PAS OP!  
 
In een beëindigingsovereenkomst neem je altijd op dat jij als werkgever 
het initiatief tot ontslag hebt genomen. Anders verspeelt de 
werknemer zijn WW-rechten. Deze overeenkomst wordt ook 
aangeboden bij onze contractenservice. Je bent dan verzekerd van  een 
actuele en WW-veilige beëindigingsovereenkomst. 

 

Stappenplan ontslag met wederzijds goedvinden 

Waar moet je allemaal aan denken bij een ontslag met wederzijds goedvinden? Kan dit 
zomaar? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Hoe kom ik tot een juiste afweging van 
de risico’s? Wat gaat mij dit kosten? Hoe maak je zo’n ontslag bespreekbaar? Het antwoord 
op al deze vragen en meer, lees je in dit stappenplan dat is aangepast aan de nieuwe Wet 
Werk & Zekerheid.  

Stap 1. Zorg voor een goede voorbereiding 
 
Ga niet halsoverkop te werk als je van een medewerker ‘af’ wilt. De kans dat een werknemer 
direct zijn hakken in het zand zet is groot. Hij is straks al zijn vastigheden kwijt en moet er 
maar voor zorgen dat hij deze weer ergens anders terugkrijgt. Een goede voorbereiding is 
daarom van groot belang. Gebruik eventueel de checklist ontslag met wederzijds 
goedvinden [OC14]1  

1 Deze checklist is als tool in dit e-book pakket opgenomen en vind je terug onder code OC14 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. 
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Verzamel allereerst bewijzen van wat er niet deugt aan de medewerker. Zijn er schriftelijke 
waarschuwingen gegeven? Heb je dit gemeld in een recent functioneringsgesprek? Heb je 
hulp aangeboden om zijn functioneren te verbeteren? Wil de werknemer geen 
verbetertraject aangaan, bevestig dit dan schriftelijk [OB43]. 

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. 

Laat het dossier bij voorkeur door een specialist bekijken. Hij schat in of je een reële kans 
maakt op ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Heb je geen dossier en de werknemer wil 
niet mee werken aan een vertrek, dan ontstaat er een vervelende situatie voor jullie beiden. 

Pas op met zieke werknemers 

Het UWV acht het verwijtbaar als een zieke werknemer instemt met een 
beëindigingsovereenkomst. Dit betekent geen ziektewet- of WW-uitkering! Probeer anders 
het dienstverband op een andere manier te beëindigen door gebruik te maken van de tips 
bij het ontslaan van een zieke werknemer.  

Is de werknemer ‘ziek’ thuis door een arbeidsconflict? Kom dan overeen dat hij zich voor 
ondertekening beter meldt en herstelt uit dienst gaat. Dan kan deze werknemer namelijk 
wel aanspraak maken op WW. 

Wat mag het kosten? 

Voor de berekening van de ontslagvergoeding moet je tenminste uitgaan van de 
transitievergoeding. Daar heeft vrijwel iedere werknemer (die twee jaar of langer in dienst 
is) recht op als je een formele ontslagprocedure voert bij de kantonrechter of het UWV. Dat 
bedrag is je ondergrens.   

 Bepaal vervolgens een maximaal budget dat je vrij wilt/kan 
maken voor een vertrek van deze werknemer. Neem hierbij 
de oude kantonrechtersformule als uitgangspunt en schat 
de hoogte van de correctiefactor in. Dit is meteen je 
bovengrens. Zorg dat je helder kunt uitleggen waarom je 
voor deze correctiefactor kiest.  

Ligt de verwijtbaarheid meer bij de medewerker, ga dan zekerheidshalve uit van een 
neutrale berekening (C=1). Ligt de verwijtbaarheid van het ontslag meer bij jou als 
werkgever, ga dan tenminste uit van 1,25. Hou dit budget altijd geheim. Laat de werknemer 
nooit in je kaarten kijken.  

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

Wat als de werknemer niet instemt met jouw voorstel? Zorg altijd voor een back-up 
scenario. Dit noem je ook wel plan B. Op welke wijze ga je dan afscheid nemen van je 
werknemer? Wees er zeker van dat je voldoende dossier hebt voor een andere 
ontslagmethode (bijvoorbeeld ontslag door een verstoorde arbeidsrelatie, disfunctioneren 
of een ontslag op bedrijfseconomische gronden). 

Zorg ervoor dat het ontslag geen (volslagen) verrassing voor de werknemer is. Hij moet 
weten dat het ontslag er aan zit te komen, bijvoorbeeld dat je hem geregeld hebt 
aangesproken (en dit hebt bevestigd) , slechte (tussentijdse) beoordelingen of een negatief 
verbetertraject. 

Hij heeft tijd gehad om van alles te bedenken en jij overvalt hem niet na een goed 
beoordelingsgesprek met de boodschap “oh ja, ondanks je fantastische prestaties en inzet, 
wil ik toch van je af.” 

Geen dossier 

Heb je geen dossier en wil je gewoon snel van een werknemer af, dan neem je een groot 
risico als je aanstuurt op een ontslag met wederzijds goedvinden. Voor je het weet heb je 
een verstoorde arbeidsrelatie met het risico dat je de werknemer een behoorlijke 
ontslagvergoeding moet betalen.  

De rechter heeft namelijk de mogelijkheid om een billijke vergoeding toe te kennen aan de 
medewerker als er sprake is van laakbaar handelen van de werkgever. Denk bijvoorbeeld 
aan het bewust aansturen op een verstoorde arbeidsrelatie. De uitkomst van deze 
aanvullende vergoeding bovenop de transitievergoeding is dan duur betaald. Je had met 
voldoende dossieropbouw enkel de transitievergoeding hoeven te betalen.  

Vind je dit geen probleem, dan kun je natuurlijk meer (financieel) risico nemen. Ben je (iets) 
behoudender, lees dan op de website in meer over het belang van goede dossieropbouw in 
nieuwe ontslagrecht. Schakel eventueel de dossieropbouw service in waar je advies krijgt bij 
het voorbereiden van lastige gesprekken en ondersteuning bij het uitwerken van 
gespreksverslagen. 

Overige beëindigingsvoorwaarden 

Breng tenslotte in kaart wat je verder nog moet regelen en wat er verder eventueel nog aan 
beëindigingsvoorwaarden kan zijn. Denk aan de opzegtermijn, vrijstelling van 
werkzaamheden (mogelijk uitgeruild tegen inlevering openstaande verlofuren), de 
eindafrekening, et cetera. Een volledig overzicht is opgenomen in stap 4 en is samengevat in 
de checklist ontslag met wederzijds goedvinden [OC14]. 
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PAS OP! Ontsla je binnen drie maanden twintig of meer werknemers? Dan moet je rekening 
houden met de wettelijke regels rondom collectief ontslag. Deze regels zijn ook van 
toepassing op ontslag met wederzijds goedvinden.  

Stap 2. Confronteer de werknemer met voornemen tot gezamenlijke beëindiging 

Meestal gaat het initiatief tot een wederzijdse beëindiging uit van de werkgever. De 
werknemer ondermijnt anders zijn onderhandelingspositie als hij zelf het initiatief neemt. Hij 
heeft mogelijk zelfs al een andere baan, denk je; waarom zou hij anders met dit voorstel 
komen? Jouw reactie is waarschijnlijk “Waarom neem je dan niet zelf ontslag?” Een 
werknemer zal zich alleen daarom meestal op de vlakte houden. 

Het gesprek 

Nodig je werknemer uit voor een gesprek in een rustige 
setting. Ga tegenover hem zitten. Open het gesprek dat 
je een vervelende mededeling hebt voor de werknemer. 
Vertel dat je niet positief bent over zijn functioneren, 
gedrag etc. of dat het slecht met het bedrijf gaat. 

 

Het moet duidelijk zijn dat deze aanleiding reden geeft om de samenwerking te beëindigen. 
Vertel hem ook waarom en kom met concrete voorbeelden en verwijs naar eerdere 
gesprekken of berichten waarin je hem al voorbereid hebt op deze boodschap.  

Laat de boodschap vervolgens even bezinken bij de werknemer. Geef hem even de tijd dit 
slechte nieuws te verwerken en zeg even helemaal niets. Wacht geduldig de reactie van de 
werknemer af. Als je merkt dat hij het begrijpt en zich min of meer berust in het 
voorgenomen ontslag, dan is de kans groot dat de werknemer met een ontslag met 
wederzijds goedvinden wil instemmen.  

Psychologisch effect 

Een werknemer zal pas instemmen met een beëindigingsovereenkomst als hij beseft dat het 
weinig zin heeft om zich te verzetten tegen het ontslag. Wees daarom duidelijk dat jouw 
besluit om afscheid te nemen vaststaat en onomkeerbaar is.  
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De 5 fasen van het verwerken van slecht nieuws 

Als de werknemer geschokt of boos reageert op het slechte nieuws, zorg dan dat je 
voorbereid bent. Dit is een psychologisch proces waar de medewerker door heen moet. Je 
kunt dan de nodige emoties verwachten als hij de boodschap echt niet had zien aankomen.  

• fase 1: schok en ontkenning  
• fase 2: emoties 
• fase 3: onderhandelen 
• fase 4: teleurstelling 
• fase 5: aanvaarding 

Met één of meerdere van deze fasen krijg je tijdens het ontslagtraject te maken. Er is geen 
vaste volgorde of snelheid voor deze fasen. Iedereen zit nu eenmaal anders in elkaar. 
Soms slaat de werknemer een fase over, valt een fase terug of maakt juist een sprong 
voorwaarts. Zorg ervoor dat je deze fasen herkent en er vervolgens op de juiste manier 
op reageert. Raadpleeg het e-book lastige gesprekken voeren met werknemers voor meer 
tips. 

Dit gesprek kun je uiteraard alleen doen. Vind je dit lastig of heb je liever een getuige bij het 
gesprek? Schakel dan de hulp in van een specialist. Hij helpt je het gesprek te sturen en vult 
aan waar nodig. Je hoeft dan niet volledig op de hoogte te zijn van de ‘ins en outs’ van 
bijvoorbeeld de opzegtermijn, de WW-uitkering etc. De specialist kan je ook helpen bij het 
opstellen van de beëindigingsovereenkomst. 

Aftasten 

Als de werknemer je geen verbale reactie geeft of je blijft aankijken met zo’n blik van “wat 
nu?” dan komt het aan op een sterk staaltje onderhandelingstechniek waarbij je voorzichtig 
te werk moet gaan. Je tast eerst goed de situatie af. 

Onthoud allereerst dat vrijwel ieder persoon zekerheid wil. Het is voor een werknemer 
uiteraard van groot belang dat hij straks in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Het 
tweede dat je moet onthouden, is dat iedereen ‘zijn prijs’ heeft. Geld maakt een hoop goed 
voor de werknemer en hij kan met opgeheven hoofd op verjaardagen vertellen dat het 
ontslag niet aan hem lag, maar dat hij er wel het maximale uitgesleept heeft. 
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Noem de opties 

Terug naar het gesprek. Je zit nog steeds met de werknemer aan tafel en het komt er nu op 
aan of hij interesse heeft om door te praten over een ontslag met wederzijds goedvinden.  

Geef aan wat zijn opties zijn naar aanleiding van het slechte nieuws:  

1. Terugkeer in de functie is sowieso geen optie (is komen te  vervallen of medewerker  
voldoet niet aan de eisen etc.). Belangrijk is dat hier niet over te onderhandelen is. Ook 
niet als de werknemer bijvoorbeeld aangeeft zijn leaseauto in te leveren.  
 

2. Een eventueel andere functie binnen het bedrijf die past bij de kwaliteiten van de 
werknemer. Dit noem je de herplaatsingsinspanning. Je bent verplicht te kijken naar 
andere mogelijkheden binnen je bedrijf. Je geeft duidelijk aan of hier op dit moment wel 
of geen vacatures zijn.  

Zijn die er wel, of verwacht je deze binnen een half jaar, dan moet je dit zeker bespreken 
met je werknemer. Is er geen vacature, dan moet je duidelijk zijn naar je werknemer dat 
dit voor nu geen optie is. 

3. De derde optie is het aanvragen van ontslag waarbij je naar de kantonrechter of het 
UWV stapt. Dit is als het ware je troefkaart. Een werknemer zit helemaal niet te wachten 
op deze situatie. Dit werkt vaak beangstigend tenzij de werknemer zo verschrikkelijk 
boos is en vol onbegrip zit en alleen daarom al het maximale uit wil slepen.   
 

4. ‘Maar mogelijk hoeft dit allemaal niet’… Nu komt het er op aan: je geeft nu aan dat je 
liever in goed onderling overleg uit elkaar wilt gaan:  

“Het is helaas niet gelopen zoals we van tevoren gedacht hadden, maar ik hoop samen 
met jou overeenstemming te bereiken over een ontslag waarbij ik je goed achter wil 
laten”. “Ik zit niet te wachten op een  vervelende juridische procedure van waar vrij 
duidelijk is dat onze samenwerking eindigt, hoe sta jij hierin?”  

Overtuigingskracht 

Niet iedereen is hetzelfde en iedere situatie is anders, maar in de basis zal een groot deel 
van de werknemers teruggrijpen naar zijn basisinstinct als het aankomt op ontslag: 
zekerheid en het gevoel hebben er het maximale uit te slepen. Als jij hem dit gevoel kan 
geven, dan heb je de werknemer al voor 80% overtuigd. 

  



 

 Tips! 

Maak gebruik van stiltepauzes. Als je ziet dat het niet goed gaat 
met de werknemer, vraag hem dan of het gesprek mogelijk op 
een later tijdstip voortgezet kan worden.  

Leg de bal zoveel als mogelijk bij de werknemer en vul de opties 
niet in voor hem. Vraag ook of hij nog andere opties ziet. Loop 
daarna alle opties nog een keer met hem door en pols per optie 
hoe hij hier in staat.  

Zorg ervoor dat je het ontslag met wederzijds goedvinden als laatste optie bespreekt. 
Benadruk dat dit de beste manier is voor beide partijen. Geef allereerst aan dat je er alles 
aan doet om een WW-veilige beëindigingsovereenkomst op te stellen, maar je geen 
toezeggingen kunt doen omdat je geen invloed hebt op wat de werknemer zegt en hoe het 
UWV hierop anticipeert.  

“Als jij je met een WW-veilige beëindigingsovereenkomst inschrijft bij het UWV heb je 99,9% 
kans op een WW-uitkering”. Hiermee heb je de zekerheid benoemd. Wijs de werknemer op 
de informatie van het UWV. 

Getuigschrift en referentie  

Andere voordelen van goed uit elkaar gaan zijn dat je op wilt treden als referentie en een 
positief getuigschrift wilt geven. Een werknemer hecht hier over het algemeen waarde aan, 
omdat dit zijn gevoel van zekerheid op het vinden van een nieuwe baan versterkt.  

BELANGRIJK! Wanneer je dit overeenkomt, moet het positieve getuigschrift of de referentie 
wel in lijn met de waarheid zijn. Als je een volkomen verkeerd beeld van de werkelijkheid 
schetst, dan kun  je door een toekomstige werkgever aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele schade. 

Keuze van de werknemer 

De werknemer moet uiteindelijk een keuze maken voor welke optie hij gaat. In de praktijk 
zie je vaak dat hij zich nog niet helemaal gewonnen geeft en met een ‘sprankje hoop’ nog 
meer duidelijkheid wil of er echt geen andere mogelijkheden meer zijn binnen je bedrijf.  
 
“Ik hoor Jan alleen maar klagen dat hij het te druk heeft in de buitendienst; dat werk kan ik 
ook prima doen.” 
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Als je geen vacatures hebt (en dat is goed mogelijk), dan moet je ook niets beloven. Een 
werknemer wil duidelijkheid en alleen jij kunt hem die geven. Een werknemer twee weken 
aan het lijntje houden en vervolgens vertellen dat je toch niets voor hem hebt (wat je toen 
ook al wist) is niet respectvol naar hem toe. Ook had je beter die tijd kunnen gebruiken om 
het ontslag af te ronden.   

Je geeft in het gesprek aan dat je door het wegvallen van de eerste twee opties 
noodgedwongen verder moet kijken naar de overgebleven laatste twee opties. 

Verwacht niet meteen groen licht dat jouw medewerker ‘dan maar meteen” instemt met het 
ontslag met wederzijds goedvinden (optie 4). Iemand die niet meteen zicht heeft op een 
andere baan en daarmee een ander inkomen, staat niet bepaald te trappelen om hier 
meteen en volmondig ‘ja’ te zeggen. Hij zal dan in ieder geval proberen een voor hem 
redelijke vergoeding te bedingen. Iedereen heeft zijn prijs, maar die ga je nu niet noemen. 

Is het antwoord “nee”? 

Een “nee” betekent dat de werknemer geen interesse heeft in een ontslag met wederzijds 
goedvinden. Vraag allereerst waarom hij geen interesse heeft. Wellicht is je boodschap niet 
duidelijk geweest. Zit de werknemer echt te wachten op een rechtszaak of een 
ontslagprocedure bij het UWV? Of denkt hij dat het wel overwaait? Benadruk dan je het 
ontslag doorzet. 

Is de werknemer echt niet te porren voor een oplossing, respecteer dit dan. Ga niet in 
discussie. Hij wil (nu) niet.... Geef dan aan dat je op een ander antwoord had gehoopt. Vraag 
ook of dit een definitieve “nee” is of dat hij er misschien een paar nachtjes over wilt slapen. 
Vaak zie je dat een werknemer uit emotie handelt. Na een paar nachten slecht slapen denkt 
hij er mogelijk anders over. 

Tip! 
 
Biedt eventueel de mogelijkheid voor mediaton aan. Er zijn 
mediators die gespecialiseerd zijn in het forceren van ontslag. 
Zij vertellen dan onafhankelijk de plussen en de minnen van 
een ontslag. Niet geschoten is in dit geval altijd mis. 

 

Krijg je wederom een “nee” op je overdenkvoorstel van een paar nachtjes of je 
mediatonvoorstel, geef dan aan dat je je beraadt op verdere stappen. Stop in ieder geval 
met dit stappenplan en overleg desgewenst met een specialist en stap over naar “Plan B”.   

Wellicht bedenkt de werknemer zich nog, maar stuur vooral geen concept beëindigings-
overeenkomst! De kantonrechter zal dit als intimidatie of laster opvatten waardoor je je 
eigen glazen ingooit.   

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


Is het antwoord “ja of misschien”? 

Vaak is het antwoord “misschien”. Dit betekent dat hij er over na wil denken en dat het 
hangt om hoeveel je hem wilt meegeven in een vergoeding en andere 
beëindigingsvoorwaarden (zoals vrijstelling e.d.). Iedereen heeft immers zijn prijs.  

Vertel je werknemer dat je hem een beëindigingsovereenkomst wilt toesturen, maar alleen 
als hij dat goed vind. Je gaat in dit gesprek nog niet in op de inhoud van deze overeenkomst! 
Daar is het nog te vers voor.  

Spreek meteen met de werknemer af wanneer hij het concept wil ontvangen. Denk hierbij 
aan dagen en zeker niet aan weken. Waarschijnlijk is de (ergste) emotie binnen drie dagen 
gezakt en heeft de werknemer zich al min of meer berust in zijn ontslag. 

Aan het werk blijven of even een ‘time-out’ 

Maak duidelijke afspraken met de werknemer of hij tijdens deze fase aan het werk wil 
blijven. Wil hij dat niet, dan sta je in praktijk al met 1-0 voor. Het is dan vrij duidelijk dat de 
werknemer ook afstevent op een vertrek. Bevestig de vrijstelling van arbeid met een 
einddatum en verleng deze eventueel. Maar bevestig nooit: “totdat er overeenstemming is 
bereikt”. Dit kan misschien wel maanden duren. 

Pas op voor onnodige druk  

Je moet het ontslag echt niet ter plekke willen regelen. Dit komt over dat je het ontslag hebt 
doorgedrukt. De wet is hier duidelijk in. Als je werknemer achteraf spijt heeft, sta je alsnog 
met lege handen en ben je in een onwenselijke situatie verzeild geraakt. De relatie is dan 
dusdanig verstoord dat ontbinding nog de enige optie is. En met een matig dossier is het 
alleen al daarom belangrijk om te zorgen dat dit proces goed verloopt. 

 Je mailt de werknemer de concept beëindigingsovereenkomst 
op de afgesproken dag.  

Tip! Probeer in de onderhandelingsfase zo veel mogelijk per 
mail te communiceren omdat dit de snelheid in het proces 
houdt. 

Je benadrukt dat hij het voorstel kan bestuderen en adviseert hem juridisch advies in te 
winnen. Als dat niet is gebeurd, loop je grote kans dat de rechter de overeenkomst ongeldig 
verklaart, met als gevolg dat de werknemer nog steeds bij jou in dienst is. 
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Wil je helemaal op zeker spelen? Neem dan in de beëindigingsovereenkomst op dat de 
werknemer op jouw kosten juridisch advies mag inwinnen. Stel dan een vergoeding van 
bijvoorbeeld € 500,= tot maximaal € 1.000,= beschikbaar en neem dit op in de 
overeenkomst.  

Dat lijkt veel geld, maar je beperkt het risico dat de werknemer met succes de 
rechtsgeldigheid van de overeenkomst aanvecht. Heeft de werknemer een 
rechtsbijstandsverzekering, dan bied je aan om zijn eigen risico en eventueel bijkomende 
kosten tot een maximum bedrag € 1.000,= te betalen. 

Stap 3. Mailen van concept beëindigingsovereenkomst  

Je stuurt de concept beëindigingsovereenkomst per mail aan de werknemer toe. Deze 
overeenkomst moet in ieder geval de volgende punten bevatten: 

• naam en adres van de werkgever; 
• naam en adres van de werknemer; 
• dat je hebt voorgesteld het dienstverband te beëindigen met  de reden waarom; 
• dat er geen dringende reden is voor ontslag op staande voet; 
• de manier waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd: met wederzijds 

goedvinden en toelichting van de reden; 
• de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt  (let op de opzegtermijn); 
• dat bij het einde van de arbeidsovereenkomst een eindafrekening wordt gemaakt; 
• de datum waarop de werknemer en jij de overeenkomst hebben ondertekend.  

Naast deze verplichte onderdelen kun je met de werknemer nog meer afspraken vastleggen 
in de beëindigingsovereenkomst. Deze zijn voor een groot deel onderhandelbaar. 

Onderhandelingsruimte 

Op basis van je onderzoek (stap 1) en het gesprek met je werknemer (stap 2) heb je een 
gevoel hoe je de afspraken van de beëindiging moet insteken. Ga je laag inzetten? (doe dit 
zeker niet te laag) Of ga je meteen een eindbod neerleggen waar niet over onderhandelt 
wordt? (niet altijd verstandig). Stel je in op een onderhandeling met de werknemer en bouw 
daarom enige onderhandelingsruimte in.  

Een werknemer kijkt altijd als eerste naar de ontslagvergoeding. Zet deze daarom niet te 
‘karig’ in omdat de kans vrij groot is dat de werknemer het voorstel meteen afwijst en dan 
waarschijnlijk een jurist inhuurt als hij al geen rechtsbijstandsverzekering heeft.  
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Je moet er sowieso van uitgaan dat je tenminste een bedrag aan transitievergoeding moet 
betalen. Hier probeer je natuurlijk zo dicht mogelijk bij in de buurt te eindigen. Vertrouw er 
niet op dat je werknemer bij eenzijdige beëindiging geen transitievergoeding krijgt. Hij moet 
zich dan zo slecht hebben gedragen dat je hem op staande voet had ontslagen. Dit heb je 
nagelaten, dus “zo erg is het allemaal niet”.  

Wat neem je op in de beëindigingsovereenkomst? 

In deze overeenkomst maak je afspraken over de wijze van de beëindiging 
van het dienstverband (wederzijds goedvinden), de financiële afspraken 
(opzegtermijn en ontslagvergoeding), wat er gebeurt in de periode tot de 
laatste werkdag (vrijstelling of doorwerken) en erna (geheimhouding etc.). 

 

Neem in de concept beëindiging in ieder geval het onderstaande op met betrekking tot de 
voorwaarden voor het vertrek. Op de bijgevoegde checklist beëindigingsovereenkomst 
[OC15] vink je af of aan alles is gedacht. 
 
Opzegtermijn 

Bij ontslag dien je rekening te houden met een opzegtermijn. Dit geldt dus ook bij ontslag 
dat je onderling overeenkomt. Je betaalt het loon nog gewoon door. 

Hoe lang de opzegtermijn is, hangt af van het aantal jaar dat de werknemer in dienst is. De 
opzegtermijn staat meestal in de arbeidsovereenkomst of in de cao. Is daarin niets 
afgesproken? Ga dan uit van de volgende wettelijke opzegtermijnen:  

Duur dienstverband Opzegtermijn 

korter dan 5 jaar 1 maand 

5 tot 10 jaar 2 maanden 

10 tot 15 jaar 3 maanden 

15 jaar of langer 4 maanden 

Bij het overeenkomen van de opzegtermijn zijn er twee opties: 

• Je houdt je aan de wettelijke opzegtermijn. De periode tussen het ondertekenen van de 
overeenkomst en de ontslagdatum moet dan minimaal zo lang zijn als de opzegtermijn. 
Je betaalt het loon in die periode gewoon door.  

• Je kunt ook schriftelijk afspreken dat je de werknemer eerder ontslaat. Bijvoorbeeld als 
hij verwacht snel ander werk te hebben of als hij voor zichzelf begint. Je kunt eventueel 
aanbieden om een ontslagvergoeding te betalen die minimaal even hoog is als het salaris 
dat je tijdens de opzegtermijn aan de werknemer had moeten betalen.  



Fictieve opzegtermijn 

Als de werknemer na het ontslag een WW-uitkering aanvraagt, dan houdt het UWV rekening 
met de opzegtermijn. Dit is geen probleem als de wettelijke opzegtermijn in acht is 
genomen. Dat is echter anders als jij en de werknemer geen of een te korte opzegtermijn 
overeen zijn gekomen. Het is dan zeer goed mogelijk dat de werknemer de eerste tijd nog 
geen WW krijgt. Het UWV gaat dan uit van de 'fictieve opzegtermijn'.  

De fictieve opzegtermijn begint te lopen op de dag na de datum waarop de beëindiging 
schriftelijk is overeengekomen.  

Voorbeeld 

Op 15 oktober ondertekenen Gerrit en zijn werkgever een beëindigingsovereenkomst waarin 
is vastgelegd dat het dienstverband op 31 oktober eindigt. Omdat Gerrit zes jaar in dienst is, 
geldt voor hem een opzegtermijn van twee kalendermaanden.  

Als Gerrit een WW-uitkering aanvraagt, gaat het UWV uit van een fictieve opzegtermijn van 
twee kalendermaanden. Die loopt van 16 oktober tot en met 31 december. Dit betekent dat 
Gerrit niet eerder dan per 1 januari een uitkering aan kan vragen. Dit terwijl Gerrit dacht dat 
hij per 1 november al in aanmerking kwam voor een uitkering. 

Vrijstelling of doorwerken  

Stel je de werknemer vrij van werk of moet hij tot het einde zijn werk doen? Mag de 
werknemer eerder dan de afgesproken einddatum een nieuwe baan aanvaarden? En zo ja, 
wat gebeurt er dan met de vergoeding. Krijgt hij deze nog volledig of anders gedeeltelijk? 
Ook deze afspraken leg je vast in de beëindigingsovereenkomst. 

Zeker in een conflictsituatie kan het handig zijn om de werknemer vrij te stellen. Ga je 
daarmee akkoord, dan heeft hij in principe recht op zijn volledige arbeidsvoorwaarden zoals 
loon en opbouw vakantiedagen. Bij de eindafrekening moet je dat ook uitbetalen. Tenzij je 
daar andere afspraken over maakt. Laat deze kans niet liggen. Spreek bijvoorbeeld af dat de 
werknemer geacht wordt al (of anders een groot deel van) zijn vakantiedagen te hebben 
opgenomen vóór het einde van het dienstverband. 

Ontslagvergoeding 

In het nieuwe ontslagrecht is de kantonrechtersformule vervallen. In plaats van een 
ontslagvergoeding is er nu de transitievergoeding. Waarschijnlijk zullen werknemers ook 
inzien dat de gouden tijden van flinke afkoopsommen voorbij zijn en daardoor eerder eieren 
voor hun geld kiezen. Zij zullen dan vermoedelijk met een lagere ontslagvergoeding 
genoegen nemen.  

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


Anderzijds weten zij ook dat je nu lastiger van je personeel afkomt  bij een gerechtelijke 
procedure. Maar niet iedereen wil op ‘eieren lopen’ als je weet dat je niet langer gewenst 
bent binnen het bedrijf. 

Het staat je als werkgever vrij om bij een onderlinge beëindiging af te wijken van de 
transitievergoeding. Je kunt dus een hogere vergoeding overeenkomen, bijvoorbeeld door 
het verschil van de transitievergoeding met de oude ontslagvergoeding te delen.  

Kijk wel uit voor precedent werking binnen je bedrijf ondanks de geheimhouding die je er 
over afspreekt met de werknemer. Bewijs maar eens dat je inmiddels ex-werknemer een 
paar maanden later een boekje open doet over zijn riante vergoeding aan één van jouw 
overgebleven medewerkers.  

Spreek in ieder geval duidelijk af of de vergoeding bruto of netto is, wat de manier van 
betalen is (bijvoorbeeld via een gouden handdruk) en wat het moment  van betalen is. 

Outplacement en training  

In tijden van crisis is het lastig om nieuw werk te vinden. Dat realiseren werknemers zich 
ook. Het vooruitzicht van een kortere WW-periode gevolgd door het doemscenario van de 
bijstand, bezorgen werknemers slapeloze nachten. 

 Om de werknemer op weg te helpen naar een andere baan, kun je 
hem ook een outplacementtraject of bijvoorbeeld een training of een 
studie aanbieden. Als je dat maar vroeg genoeg doet, toon je in ieder 
geval aan dat je je maximaal hebt ingespannen om hem aan ander 
passend werk te helpen.  

Dit leidt sowieso tot een lagere transitievergoeding mocht het je niet 
lukken om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goed vinden te 
beëindigen. De werknemer moet daar dan wel expliciet voor hebben 
getekend. 

Bonus, gratificatie, 13e maand en/of opties 

Heeft de werknemer recht op variabele beloningselementen? Worden deze pro rata 
uitbetaald? Of vervallen deze (gedeeltelijk)? Maakt hij hier ook aanspraak op tijdens zijn 
vrijstelling?  

Het antwoord op deze vragen moet je goed regelen in de beëindigingsovereenkomst. Als je 
dit nalaat en de werknemer komt hier later op terug, dan is de kans groot dat de rechter 
alsnog oordeelt dat er een nabetaling moet plaatsvinden. 
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Vakantiedagen en vakantiegeld 

Laat je de werknemer verplicht vrije dagen opnemen of wordt dit verdisconteert in zijn 
vrijstelling? Dit betekent dat al zijn opgebouwde verlof komt te vervallen en dat je dit niet bij 
de eindafrekening hoeft uit te betalen. 

Je kunt ook afspraken maken over de opbouw tijdens de vrijstellingsperiode. Als hij niet 
werkt, bouwt hij ook niets op, zou je zeggen. Maar toch moet je dit schriftelijk 
overeenkomen.  

Vakantiegeld is wettelijk verplicht. Het opgebouwde vakantiegeld betaal je uit bij de 
eindafrekening. 

Studieovereenkomst en lening 

Als de werknemer een studieovereenkomst heeft getekend met hierin een 
terugbetalingsregeling, dan kun je dit uitonderhandelen met bijvoorbeeld zijn 
vakantiedagen. Ook kun je deze terugbetalingsregeling als teken van goed werkgeverschap 
meteen laten vervallen als je het hebt over een paar 100 euro. Hetzelfde geldt voor een door 
het bedrijf verstrekte lening.  

Pensioenafspraken 

Het pensioen stopt normaliter op de laatste dag van het dienstverband. Maar ook hier kun je 
eventueel onderhandelen. Je kunt bijvoorbeeld overeenkomen dat je een deel van de 
vergoeding stort in het pensioen van de werknemer.  

Collectieve zorgverzekering 

Tot wanneer kan de werknemer deelnemen aan de collectieve verzekering? Kan hij deze 
verzekering vrijwillig voortzetten? Zeker bij interessante premies kan dit voor de werknemer 
interessant zijn. 

Inleveren bedrijfseigendommen (bijvoorbeeld leaseauto) 

Als de werknemer spullen van het bedrijf moet inleveren, maak daar meteen afspraken over. 
Dit wordt vaak vergeten en “komt wel…”. Maak daarom duidelijke afspraken of de 
werknemer de bedrijfseigendommen per direct (na ondertekening), tegen het einde van het 
dienstverband of ergens er tussenin inlevert. Denk bijvoorbeeld aan sleutels, toegangspas, 
laptop, mobiele telefoon, gereedschap, leaseauto en/of brandstofpas. 

  



Wijze van afscheid nemen van collega’s en klanten 

Ook kun je in een beëindigingsovereenkomst opnemen hoe en wanneer collega's worden 
geïnformeerd over het ontslag. Ligt het initiatief hiertoe bij de werkgever of juist bij de 
werknemer? En wat mag wel of juist niet verteld worden? Dit ligt soms erg gevoelig. Ook is 
het mogelijk om een afscheidsreceptie op kosten van de werkgever af te spreken.  
 
Je kunt er als bedrijf voor kiezen om deze wijze van afscheid nemen te gieten in een 
standaard regeling of als richtlijnen te gebruiken. Een voorbeeld van richtlijnen afscheid bij 
uitdiensttredingtref [OR1] je aan in de bijlagen. 

Getuigschrift en referentie 
 
Als je in onderling overleg uit elkaar gaat kan de werknemer vaak een positief getuigschrift 
of een positieve referentie verlangen.  

 Pas op!  
 
De werknemer heeft niet automatisch recht op een 'positief' 
getuigschrift. Wanneer je dit overeenkomt, moet het positieve 
getuigschrift wel in lijn zijn met de waarheid. Als je een 
volkomen verkeerd beeld van de werkelijkheid schetst, dan 
kun je door een toekomstige werkgever aansprakelijk worden 
gesteld voor eventuele schade. 

In dit e-book pakket tref je een model getuigschrift [OM1] aan. Met behulp van 
voorbeeldzinnen maak je binnen ‘no-time’ een getuigschrift dat past bij de prestaties van de 
medewerker. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen het hoogst noodzakelijke te 
vermelden. 

Accepteren nieuwe baan of uitzicht hierop 

Neem eventueel in de beëindigingsovereenkomst op dat de werknemer verklaart dat hij 
‘geen concreet uitzicht’ heeft op ander werk. Leg eventueel vast dat de regeling vervalt als 
de werknemer voor de beëindiging van het dienstverband ander werk heeft geaccepteerd, 
tenzij je daar andere afspraken over maakt. Meestal is dit punt ‘wisselgeld’ in een 
onderhandeling.    

Je kan eveneens in de overeenkomst opnemen dat de werknemer geen concreet uitzicht 
heeft op ander werk. Als hij dat achteraf wel had, voor of tijdens ondertekenen van de 
beëindigingsovereenkomst, kan zijn aanspraak op een ontslagvergoeding komen te 
vervallen. 
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Ziek uit dienst 

Maak duidelijke afspraken wat er gebeurt als de werknemer ziek is op de laatste werkdag. 
Dit voorkomt je achteraf heel veel problemen (hogere premies, re-integratieplicht etc.). 
Spreek in ieder geval af dat de werknemer normaal/hersteld uit dienst gaat. Ziet dit er niet 
naar uit, neem dan contact op met een specialist over de beste vervolgstap.  

Geheimhouding-, concurrentie-, relatie- en/of anti-ronselbeding 

Wil je niet dat je werknemer een bepaalde periode na het dienstverband  voor een 
concurrent of een zakelijke relatie werkt? Ook niet als zelfstandige? Dan is het verstandig om 
daarover duidelijke afspraken te maken. Ook als het gaat om geheimhouding over specifieke 
bedrijfsinformatie zoals marge-afspraken en het proberen collega’s over te halen om te 
kiezen voor zijn nieuwe bedrijf. 

Meestal staan deze bedingen ook al in de arbeidsovereenkomst, maar het is goed om af te 
spreken of deze bedingen onverkort blijven gelden. Sowieso zijn de afspraken dan 
rechtsgeldig en bij een gewijzigde arbeidsovereenkomst is dat nog de vraag.  

In het onderhandelingsproces kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat een 
concurrentiebeding wordt omgezet in een relatiebeding. Benoem dan duidelijk de relaties 
waar hij geen contact mee mag hebben. Vergeet niet om opnieuw een boetebeding op te 
nemen.  

Rechtsbijstand 
 
Het is verstandig om de kosten voor rechtsbijstand tot een bepaald afgesproken bedrag te 
vergoeden. Denk hier aan een bedrag tussen de 500 en 1000 euro. Dat lijkt veel geld, maar 
je beperkt het risico dat de werknemer met succes de rechtsgeldigheid van de overeenkomst 
aanvecht. Heeft de werknemer een rechtsbijstandsverzekering, dan bied je aan om zijn eigen 
risico te betalen. 

Bespaartip!  
 
Je kunt in de onderhandeling afspreken dat je de declaratie van 
de extra uren van de jurist voor jouw rekening neemt, mits de 
werknemer bereid is daarvoor een deel van zijn 
ontslagvergoeding in te leveren.   

 

Als je de totale declaratie (incl. btw) van de vergoeding van de werknemer aftrekt, dan heb 
je daar zelfs licht voordeel van;  je kunt namelijk de btw terugvragen (en de werknemer 
niet). Voor de werknemer is dit sowieso interessant omdat hij de declaratie niet uit het 
nettobedrag van de vergoeding hoeft te betalen. 

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


Nederlands recht 
 
Normaliter geldt het Nederlands recht, maar wees hier duidelijk in als de werknemer in een 
ander land woont dan waar jouw bedrijf is gevestigd.  

Eventueel geschil 

Spreek ook af bij welke instantie of welke rechter jullie terecht kunnen. Dit kan als snel het 
geval zijn als je werknemer of jij zijn afspraken niet nakomt of als er achteraf verschil van 
mening is over de uitleg van de overeenkomst.  

Finale kwijting 

Het is gebruikelijk om een finale kwijting in de overeenkomst op te nemen. Dit betekent dat 
de werknemer en jij, zodra jullie de afspraken uit de beëindigingsovereenkomst zijn 
nagekomen, over en weer niets meer op elkaar te vorderen hebben. 

Het is daarom belangrijk om ook echt goed na te kijken of alles in de overeenkomst is 
geregeld. Als er eenmaal finale kwijting is afgesproken, dan kan je daar als werkgever in 
principe niet meer op terugkomen.  

PAS OP! De rechter kan achteraf oordelen dat de finale kwijting niet (volledig) geldt. 
Bijvoorbeeld als je geen expliciete afspraken hebt gemaakt over pensioenaanspraken, het 
uitbetalen van een bonus, eindejaarsuitkering of opties en dergelijke.  

Laat duidelijk uit de beëindigingsovereenkomst blijken dat de werknemer op de hoogte was 
dat hij afstand deed van zijn rechten. Neem duidelijke bewoordingen op (bijvoorbeeld de 
bonus komt te vervallen) en noem indien mogelijk concrete bedragen.  

Stap 4. Onderhandelen 

Ga er niet van uit dat de werknemer al meteen instemt met alle afspraken. Dit komt hoogst 
zelden voor. Meestal komt het aan op een onderhandeling. Hier probeer je het met elkaar 
eens te worden over de wijze waarop de werknemer afscheid neemt van het bedrijf. 

Bel de werknemer een dag na de mail van verzending van het voorstel op om te vragen of hij 
dit heeft ontvangen. Vraag hem meteen of hij direct met jou (of een gemachtigde) 
communiceert of dat hij dit liever laat verlopen via zijn jurist. Dit laatste werkt vaak het 
beste. Je stapt dan uit de emotie.  
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Als de werknemer toch liever één op één met jou schakelt, vraag hem dan of hij face-to-face, 
telefonisch en/of per mail wil communiceren. Maak ook meteen de afspraak met hem 
wanneer hij reageert op het voorstel (de deadline staat ook in de begeleidende brief) en 
biedt hem aan dat hij altijd kan bellen als er vragen zijn. 

Blijf uit de emotie 

Maar wat als je een boze werknemer aan de lijn krijgt? Niet alleen is hij boos omdat hij weg 
moet, maar ook omdat het voorstel hem niet bevalt. Ga in ieder geval niet in discussie. Dat 
heeft namelijk geen enkele zin. Geef in dat geval aan dat je hem dringend adviseert om 
juridische hulp in te schakelen en dat je hem morgen weer belt om te vragen hoe het met 
hem gaat.  

Is de werknemer dan nog niet uit de boosheidfase, vraag hem dan of je contact mag 
opnemen met zijn (juridisch) adviseur. Probeer zo veel als mogelijk uit de emotie te blijven. 
Dit verergert en vertraagt de zaak. Een ziekmelding is dan al snel het gevolg. 

Houdt de vaart in de onderhandeling 

Zorg dat het onderhandelingstraject niet te lang duurt (niet langer dan een week tot 
maximaal 10 dagen). Hou er rekening mee dat de werknemer daarna nog twee weken heeft 
om de gemaakte afspraken nietig te verklaren (zie volgende stap).  

Hou in je achterhoofd dat het interessanter is om voor het eind van de maand tot 
overeenstemming te komen. De opzegtermijn begint immers op de eerste dag van de 
maand. Je moet de werknemer dan nog een maand doorbetalen. 

Waak er dus voor dat de werknemer (of zijn adviseur) de zaak probeert te rekken. Stel 
daarom een duidelijk ultimatum. In ruim 90% van de gevallen komt het uiteindelijk tot 
overeenstemming. Maar wat als de voorwaarden van de werknemer (financieel) niet 
haalbaar zijn? Dan moet je snel doorschakelen naar plan B. Er zijn immers nog voldoende 
andere manieren om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden.  

Stap 5. Nog even geduld door bedenktijdperiode  
 

In het nieuwe ontslagrecht is de beëindigingsovereenkomst niet langer 
een vaststaand feit op het moment van ondertekening. De werknemer 
heeft twee weken wettelijke bedenktijd. Als je hem niet binnen twee 
werkdagen wijst op deze bedenktijd, wordt de bedenktijd verlengd naar 
drie weken (!) Leg de bedenktijd altijd schriftelijk vast in de overeenkomst. 
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In die twee weken bedenktijdperiode mag de werknemer zonder opgaaf van reden de 
beëindigingsovereenkomst (schriftelijk) weer opzeggen; bijvoorbeeld om een nieuwe 
onderhandelingsronde te starten. De arbeidsovereenkomst blijft dan voortduren, totdat een 
nieuwe overeenkomst is gesloten. De werknemer kan zich echter maar één keer in de zes 
maanden beroepen op deze bedenktermijn. 

Als de werknemer na een nieuwe onderhandelingsronde (binnen zes maanden) akkoord 
gaat, dan is hij meteen gebonden aan de afspraken en is de beëindigingsovereenkomst 
onherroepelijk geworden. 

Stap 6. Verdere afhandeling van het ontslag 
 

Is de beëindigingsovereenkomst ondertekend en is de bedenktermijn voorbij? Dan is het 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 WW-veilige beëindigingsovereenkomst voorkom je dit! Hierin staat duidelijk 
vermeld dat jij als werkgever het initiatief nam. Met deze overeenkomst heeft dat 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? Gebruik de richtlijnen afscheid bij 
uitdiensttreding [OR1]. 

> 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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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. 



 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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