
 

 

Praktische Tips voor de Wet Werk en Zekerheid 
 

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is nu wel bekend. Maar bent u ook goed voorbereid als 
het gaat om wat u NU kunt doen binnen uw organisatie?  
 
De verwachting is dat de rechters bij de nieuwe ontslagroute strenger zullen zijn en eerder 
afwijzen! Daarom is dossieropbouw nu meer dan ooit van essentieel belang bij een niet goed 
functionerende werknemer. Geheel nieuw is het feit dat dossieropbouw ook van belang 
wordt bij een goed functionerende werknemer.  
Ik geef u graag praktische tips waar u verder mee kunt! 
Bijvoorbeeld: 
Transitievergoeding:  
Onder voorwaarden kan de werkgever bepaalde kosten op die vergoeding in mindering 
brengen.  

 TIP: Maak duidelijke schriftelijk afspraken om discussies achteraf te voorkomen. Stel 
dus bij elke training, cursus of scholing een overeenkomst op. 

 TIP: Transitievergoeding ook bij beëindiging langdurig arbeidsongeschiktheid! 
Zorg voor een goed dossier waaruit blijkt dat u alles heeft gedaan om het functioneren te 
verbeteren d.m.v. een verbetertraject. 
Verbeterplan: 

 Vermeld hierin alle maatregelen en acties die u als werkgever treft om het 
functioneren te verbeteren 

• Voldoende besproken en regelmatig geëvalueerd. Evaluatiegesprekken zijn 
vastgelegd en toegelicht. 

• U zorgt voor een goede voortgang.  
• Afspraken maken gericht op verbeterd functioneren die u als werkgever niet nakomt, 

kunnen later – mocht het tot een ontslagzaak leiden – als verwijtbaar worden 
beschouwd. 

• Belangrijk is dat u afspreekt hoe de medewerker begeleid wil worden om aan het 
gewenste verdrag te kunnen voldoen: 

  interne coaching en begeleiding, externe coaching 
  training en/of cursus wanneer het aan kennis c.q. vaardigheden schort.  

• Onderzoek of er andere functies in uw organisatie beschikbaar zijn die beter passen 
bij de capaciteiten van uw medewerker: onderzoek de functiematch en leg dit vast. 

• Biedt eventueel loopbaanbegeleiding of outplacement aan. 
 

• Tip: checklist dossieropbouw 
• Tip: checklist verbetertraject  
• Tip: aanbieden outplacement (met einddatum) 

 
Wilt u de checklist of meer praktische tips ontvangen dan hoor ik dit graag!  
Greet Scholte  
Directeur Scholte Advisering Arbeid en Organisatie 
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