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EVEN VOORSTELLEN
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AGENDA

1. Inleiding WWZ

• Ontslagroutes

• Ontslaggronden

• Herplaatsing
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AGENDA

2. Persoonlijke ontslaggronden

• Disfunctioneren

• Verstoorde arbeidsverhouding

• Verwijtbaar handelen of nalaten
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AGENDA

3. Dossieropbouw

• Algemeen

• Disfunctioneren

• Verstoorde arbeidsverhouding

• Verwijtbaar handelen of nalaten

• Beëindiging arbeidsovereenkomst
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INLEIDING WWZ
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ONTSLAGROUTES

Oud: UWV of kantonrechter

Nieuw: geen keuze ontslagroute

• UWV
Bedrijfseconomische redenen

Langdurige arbeidsongeschiktheid

• Kantonrechter
Persoonlijke redenen
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ONTSLAGGRONDEN

Oud: 

ontbinding van de arbeidsovereenkomst ‘wegens 

gewichtige redenen’

Nieuw: 

een ‘redelijke grond’ als benoemd in de wet
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ONTSLAGGRONDEN

A: Bedrijfseconomische redenen

B: Langdurige arbeidsongeschiktheid (> 24 maanden)

C: Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen

D: Disfunctioneren

E: Verwijtbaar handelen of nalaten

F: Werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar

G: Verstoorde arbeidsverhouding

H: Andere omstandigheden
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ONTSLAGGRONDEN

Beleidsregels Ontslagtaak UWV

• Nadere uitwerking volgt nog?

• (Strikte?) toepassing door kantonrechters

• Meerdere ontslaggronden mogelijk, maar:

• ‘Twee halve glazen maken geen vol glas‘

• Vergoeding niet langer ‘smeermiddel’ 
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HERPLAATSING

Nieuw: vereist ingevolge de wet

‘herplaatsing van de werknemer binnen een 

redelijke termijn, al dan niet met behulp van 

scholing, in een andere passende functie niet 

mogelijk is of niet in de rede ligt’ 
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PERSOONLIJKE ONTSLAGGRONDEN 

12



PERSOONLIJKE ONTSLAGGRONDEN 

Dossieropbouw van belang bij: 

• Disfunctioneren

• Verstoorde arbeidsverhouding

• Verwijtbaar handelen of nalaten
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DISFUNCTIONEREN 

Artikel 7:669 lid 3 sub d BW:

(i) ongeschikt voor bedongen arbeid;

(ii) niet door ziekte of gebreken; en

(iii) tijdig in kennis gesteld; en
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DISFUNCTIONEREN

(iv) voldoende gelegenheid gegeven te 
verbeteren; en

(v) niet het gevolg van onvoldoende zorg voor 
scholing of arbeidsomstandigheden.  
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DISFUNTIONEREN

• Verwijtbaarheid speelt geen rol

• ‘Onkunde’ of ‘onmacht’
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VERSTOORDE ARBEIDSVERHOUDING

Artikel 7:669 lid 3 sub g BW:

(i) verstoorde arbeidsverhouding

(ii) zodanig dat van de werkgever in redelijkheid
niet kan worden gevergd de 
arbeidsovereenkomst te laten voortduren
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VERSTOORDE ARBEIDSVERHOUDING

Arbeidsverhouding

Hiërarchische verhouding met werknemer

• Leidinggevende

• Niet werknemers onderling

• Affectieve relatie werknemers

• Verstoorde persoonlijke (familie)relatie
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VERSTOORDE ARBEIDSVERHOUDING

Verstoring ‘ernstig en duurzaam’  

• ‘vele maanden of langer zonder enig zicht op 
verbetering’

• ‘voorval zó ernstig dat niet valt te verwachten
dat de arbeidsrelatie nog kan worden hersteld’ 
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VERSTOORDE ARBEIDSVERHOUDING

Herstel niet mogelijk

• ondanks pogingen tot verbetering, en

• overplaatsing binnen organisatie niet mogelijk

NB: schuldvraag speelt geen rol!
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VERWIJTBAAR HANDELEN / NALATEN

Artikel 7:669 lid 3 sub e BW:

(i) ‘verwijtbaar handelen of nalaten’ 

(ii) ‘dat van de werkgever in redelijkheid niet kan 
worden gevergd de arbeidsovereenkomst te 
laten voortduren’ 
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VERWIJTBAAR HANDELEN / NALATEN

• Verwijtbaarheid moet subjectief toerekenbaar 
zijn

• ‘Onwil’ of ‘moedwil’
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DOSSIEROPBOUW
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DOSSIEROPBOUW ALGEMEEN

• Wees niet bang voor ziekmelding/demotivatie!

• Geen formele(re) benadering

• Ondertekening voor akkoord of voor gezien?

• Beoordelings- / functioneringsgesprekken

• Input werknemer?

• Deelbeoordeling mogelijk negatief
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DOSSIEROPBOUW ALGEMEEN

Vastlegging:

• beoordelings- en functioneringsgesprekken

• verslagen van vergaderingen / gesprekken

• (informele) e-mails 

• brieven

• rapportages 

• klachten 
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DOSSIEROPBOUW 

PERSOONLIJKE ONTSLAGGRONDEN

• Ontslaggrond aannemelijk maken

• Geen ‘harde’ bewijzen, wel voldoende concreet
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DOSSIEROPBOUW 

DISFUNCTIONEREN

Werkgever bepaalt (binnen redelijke grenzen) 

de norm!

Werkgever bepaalt of aan norm wordt voldaan!

Wel gelijke monniken, gelijke kappen
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DOSSIEROPBOUW 

DISFUNCTIONEREN

• Tekortschieten in uitoefening functie
- Functie-eisen van belang! Wat is norm?

• Eigenschappen / gedragskenmerken
- Werknemer past niet in de bedrijfscultuur
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DOSSIEROPBOUW 

DISFUNCTIONEREN

• Onderzoek oorzaak

• Geef (herhaald) gelegenheid verbeteren

• Wijs op gevolgen niet verbeteren

• Laatste waarschuwing
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Gelegenheid tot verbetering (‘verbetertraject’)

• ‘voldoende contact met werknemer’

• gericht op verbetering, niet beperkt tot 
‘registreren’

• zo nodig scholing (cursussen, opleiding, 
coaching, etc.) 30

DOSSIEROPBOUW 

DISFUNCTIONEREN



Rol werknemer verbetertraject

• Verplichte deelname

• Constructieve houding en opstelling vereist
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DOSSIEROPBOUW 

DISFUNCTIONEREN



Verbetertraject, hoe lang?
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DOSSIEROPBOUW 

DISFUNCTIONEREN



• Aanpassen werkzaamheden / werkplek vereist?

• Herplaatsing:
- oude of alternatieve functie

- termijn?
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DOSSIEROPBOUW 

DISFUNCTIONEREN



Gevraagde inspanningen mede afhankelijk van:

• omvang onderneming / concern

• duur dienstverband

• leeftijd werknemer
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DOSSIEROPBOUW 

DISFUNCTIONEREN



DOSSIEROPBOUW

VERSTOORDE ARBEIDSVERHOUDING

Verstoring relatie werknemer / werkgever:

• vastlegging incident

• gesprek(ken): onderzoek / oplossing verstoring

• werknemer medeverantwoordelijk oplossen

• monitoren / evalueren
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DOSSIEROPBOUW

VERSTOORDE ARBEIDSVERHOUDING

Indien geen verbetering:

• (laatste) waarschuwing werknemer

• wijzen op mogelijke gevolgen

• mediation

• overplaatsing (andere afdeling of vestiging)?
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VERSTOORDE ARBEIDSVERHOUDING

Beoordeling ontslag op redelijkheid:

• arbeidsverleden

• leeftijd

• arbeidsmarktpositie

• omvang onderneming en personeelsbestand

• mediation beproefd?

• alternatieve functie mogelijk / aangeboden?
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DOSSIEROPBOUW 

VERWIJTBAAR HANDELEN

• omstandigheden van het geval

• redelijkheid
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DOSSIEROPBOUW 

VERWIJTBAAR HANDELEN

Omstandigheden van het geval:
• ernst van het feit  

• frequentie (eerdere waarschuwingen)

• duur dienstverband

• leeftijd werknemer

• bedrijfsreglement, personeelshandboek e.d.

• consequent beleid

• verzachtende omstandigheden
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DOSSIEROPBOUW 

VERWIJTBAAR HANDELEN

In het kader van de re-integratie:

• bijv. verplicht opstellen PvA, verrichten
passende arbeid

• schriftelijk aanmanen én stopzetten loon

• deskundigenoordeel UWV 40



Herplaatsing?

Nee, ligt ‘niet in de rede’
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DOSSIEROPBOUW 

VERWIJTBAAR HANDELEN



BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST

Ontbinding kantonrechter:

• tijdstip einde: opzegtermijn minus duur
procedure (minimaal 1 maand)

• transitievergoeding, tenzij ‘ernstig verwijtbaar
handelen of nalaten’

• nevenvorderingen
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BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST

Transitievergoeding

Iedere werknemer onvrijwillig uit dienst en 
minimaal twee jaar werkzaam:

• Voor ieder gewerkt dienstjaar: 1/3 maandsalaris

• Vanaf 10e dienstjaar: 1/2 maandsalaris

• Maximum: € 75.000 bruto of jaarsalaris
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EINDE
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