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Meer papierwerk, 
hogere kosten in 
ontslagzaken
Werkgevers zijn nog steeds zeer kritisch over de werking 
van Wet werk en zekerheid (Wwz). Het nieuwe ontslagrecht 
zorgt voor meer (digitaal) papierwerk, bemoeilijkt ontslag 
en verhoogt in veel gevallen de kosten van ontslag. 
De Wwz leidt daardoor niet tot de door veel politici 
gewenste toename van het aantal arbeidscontracten voor 
onbepaalde tijd. Dat blijkt uit de tweede AWVN-enquête 
naar de Wwz in de praktijk. 

De enquête is dit jaar niet alleen uitgezet onder de 
leden van AWVN, maar ook onder de leden van de 
regionale verenigingen van VNO-NCW en MKB- 
Nederland. Hierdoor geeft de enquête ook goed 
weer wat er leeft onder kleinere werkgevers. Het 
blijkt dat werkgevers nauwelijks anders tegen de 
Wwz aankijken dan een jaar geleden. 
De belangrijkste conclusie is dat het politieke doel 
van de Wwz ver weg lijkt. De wet werd onder meer 
in het leven geroepen om te bewerkstelligen dat 
werkgevers eerder en vaker een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd aanbieden. Maar vooral 
kleinere bedrijven lijken eerder huiveriger dan en-
thousiaster te zijn geworden om hun medewerkers 
een vaste aanstelling te geven. 
Werkgevers constateren dat de Wwz het moeilijker 
en duurder maakt om iemand te ontslaan, onge-
acht de ontslaggrond. Anders dan voorheen zijn de 
ontslagronden (limitatief) in de wet benoemd. Voor 

Belangstellenden kunnen het 
volledige rapport over de enquête 
naar de werking van de Wwz down-
loaden op de website van AWVN, 
www.awvn.nl. Dit rapport bevat 
onder meer een onderverdeling van 
de antwoorden naar bedrijfsgrootte 
en een vergelijking met de resulta-
ten van de enquête van 2016.
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Tweede AWVN-enquête naar werking Wwz
ontslag moet er een ‘voldragen’ ontslaggrond zijn. 
Het is niet meer mogelijk om meerdere onvoldra-
gen ontslaggronden samen te voegen tot één vol-
ledige ontslaggrond. Daarom vinden werkgevers de 
wet ingewikkeld – ook na een gewenningsperiode 
van meer dan anderhalf jaar. Daarnaast vinden zij 
overwegend dat de mogelijkheden om iemand een 
aantal tijdelijke contracten aan te bieden, bijvoor-
beeld om de werknemer in kwestie goed te kunnen 
beoordelen, te beperkt zijn. 
Het kan niet anders of deze vaststellingen beïn-
vloeden de risicoperceptie van werkgevers: de Wwz 
maakt het in hun ogen risicovoller om iemand een 
vast contract te geven. Dat maakt huiverig. Men 
kiest er dan ook eerder voor om een medewerker na 
afloop van het maximumaantal toegestane tijdelij-
ke contracten (vastgelegd in de zogenoemde keten-
bepaling) te laten gaan dan het ‘risico’ van een vast 
contract te nemen. De verplichting om na twee jaar 
dienstverband bij ontslag een transitievergoeding 
te betalen, speelt daarbij ook een rol, zij het in het 
algemeen geen doorslaggevende. Een andere risico-
factor die veel werkgevers noemen, is de (al langer 
bestaande) loondoorbetalingsverplichting van twee 
jaar bij ziekte van de werknemer.

Gemakkelijker ontslag?
Is het naar uw ervaring door de Wwz eenvoudiger of juist moeilijker 
geworden om de werknemers te ontslaan?
 

Eerder een vast contract?
De duur van de keten contracten voor bepaalde tijd, voordat een 
contract voor onbepaalde tijd ontstaat, is verkort van drie naar twee jaar. 
Wat is het effect hiervan op uw organisatie?
 

Kosten van de transitievergoeding
Met de Wwz is de wettelijk verplichte transitievergoeding ingevoerd. 
Wat is het effect hiervan op de kosten van ontslag?
 

A  Ontslag is goedkoper geworden.
B  Het maakt niets uit.
C  Ontslag is juist duurder geworden.
D Nog geen ervaring mee.
E  Anders. 

A 15%

B 12%

C 34% 

D 26% 

 E 13%

A  Dit heeft op onze organisatie geen 
effect gehad.

B  Wij bieden hierdoor werknemers 
eerder een contract voor 
onbepaalde tijd aan.

C  Na afloop van de maximale periode 
volgens de ketenregeling bieden 
wij werknemers in de regel geen 
contract voor onbepaalde tijd aan.

D Anders.

A 28% 

B 15% C 36% 

D 21% 

A  Ik heb hier nog geen ervaring mee.
B  Het is eenvoudiger geworden.
C  Het is moeilijker geworden. 

A 35% 

B 3% 
C 62%
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Suggesties
De grote vraag is: wat dan wel? Hoe moet het ont-
slagrecht worden gewijzigd om uiteindelijk zowel 
werknemers al werkgevers beter te dienen? Wie 
van een grote afstand kijkt, ontwaart in de Wwz 
een zoveelste poging om een krakkemikkig ge-
bouw op te kalefateren met een nieuwe voordeur, 
terwijl renovatie of nieuwbouw veel beter zou 
zijn. Desondanks is in de enquête aan de deelne-
mers gevraagd welke aanpassingen wenselijk zijn 
om de Wwz vanuit het perspectief van werkge-
vers beter te laten functioneren. Dat wil zeggen: 
minder ingewikkeld en minder duur. De volgende 
alternatieven krijgen de voorkeur:
•  herstel van de oude ketenbepaling (topfavoriet 

bij de kleinere werkgevers)
•  de mogelijkheid van een keten van langdurige 

contracten voor bepaalde tijd
•  de mogelijkheid om meerdere ontslagronden 

in samenhang te bekijken (topfavoriet bij de 
grotere werkgevers)

•  de mogelijkheid om bij reorganisaties voor  
een deel op kwaliteit te selecteren. 

Ongetwijfeld zullen de Wwz, het ontslagrecht 
en de arbeidsmarkt als geheel prominent op de 
agenda van een nieuw kabinet staan. De resulta-
ten van deze AWVN-enquête geven daar in ieder 
geval opnieuw alle aanleiding toe. 
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Geen onderwerp dat zo hoog scoort op de agen-
da van werkgevers als duurzame inzetbaarheid. 
In het periodieke trendonderzoek van AWVN 
zette meer dan 50 procent van de werkgevers 
dat thema zelfs bovenaan. De veranderingen in 
economie, arbeidsmarkt en bedrijven maken 
dat de doorlooptijd van functies steeds korter is 
geworden. Een functie kan morgen ophouden 
te bestaan, terwijl functies die nu nog niet zijn 
bedacht volgende week ineens kunnen bestaan.

Duurzame inzetbaarheid lijkt het ei van Colum-
bus om de personeelsvraagstukken die hieruit 
voortvloeien, op te lossen. Werknemers die 
dankzij dit beleid weerbaar zijn geworden, zien 
hun eigen kansen op de arbeidsmarkt groeien. 
Ze lopen minder risico op uitval in hun huidige 
beroep, kunnen gemakkelijk van beroep ver-
anderen en zijn op veel vlakken bij de tijd. En 
werkgevers zien om precies dezelfde redenen 
dergelijke werknemers graag komen: ze zijn 
immers gemakkelijk in te passen of op een an-
dere functie voor te bereiden, en – als de nood 
aan de man komt en het bedrijf in moeilijkhe-
den zit – zoeken ze zelf een andere baan. 

Tot zover het goede nieuws. Want van al die 
werkgevers die met duurzame inzetbaarheid 
aan de slag willen, stuit het overgrote deel 
op praktische problemen. Ontwikkeling van 
iemands duurzame inzetbaarheid veronderstelt 
dat hij of zij zelf in actie komt, zelf eigenaar 
van het loopbaanvraagstuk wordt, zelf de regie 
in handen neemt. En daar schort het nogal 
eens aan. Met stip bovenaan staat daarom bij 
werkgevers de vraag: ‘Hoe zorg ik als werkgever 
dat medewerkers zich zélf verantwoordelijk 
voelen voor hun eigen duurzame inzetbaarheid 
en een actieve rol gaan vervullen?’

Een onderliggend probleem bij duurzame in-
zetbaarheid is dat ander, nieuw gedrag (zelf het 

heft in handen nemen) meestal pas op de lange 
termijn effect heeft. Wanneer pluk je de vruch-
ten van een gezondere leefstijl? Vaak pas over 
jaren en dat is voor veel werkenden ‘te ver weg’, 
blijkt uit recent onderzoek van AWVN naar het 
eigenaarschap van duurzame inzetbaarheid. 
Daaruit blijkt ook dat een laagdrempelige, 
praktische insteek en informatie die goed aan-
sluit bij de uitgangssituatie van de werkende, 
de belangrijkste kenmerken zijn van een suc-
cesvolle aanpak. Kleine stappen, is het devies. 
Daarbij is communicatie hierover effectiever 
als deze zoveel mogelijk aansluit bij de persoon-
lijke situatie van het moment en bij de waarden 
die werkenden belangrijk vinden. Bij laagopge-
leiden zijn dat bijvoorbeeld werkzekerheid en 
beloning, terwijl hoogopgeleiden meer gericht 
zijn op ontwikkeling.

Met dat in gedachten heeft AWVN een app ont-
wikkeld die werkenden daarbij helpt: Tiptrack. 
Dit instrument draait op dit ogenblik bij wijze 
van proef in een aantal grote bedrijven en de 
ervaringen zijn zeer bemoedigend: werkenden 
in die bedrijven blijken daadwerkelijk gebruik 
te maken van de mogelijkheden om zelf actief 
met de eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan. 
De verklaring daarvoor is ook weer erg eenvou-
dig: iedereen heeft een smartphone en/of een 
laptop, iedereen gebruikt apps. Apps zijn dus 
een goed middel om mensen te bereiken. Of de 
betreffende app gebruikt wordt en of men de 
app blijft gebruiken, hangt voor een heel groot 
deel af van de gebruikerstevredenheid. En die 
hangt er weer van af hoe toegankelijk de app is 
en of de gebruiker zelf invloed heeft op de ma-
nier waarop hij er mee werkt. De effectiviteit 
van de app hangt natuurlijk af van de (ervaren) 
kwaliteit van de inhoud en is groter als de app 
de gebruiker vanuit meerdere methoden en 
invalshoeken benadert. 

Eigenlijk is de conclusie dus heel simpel: in 
een tijd van individualisering waarin mensen 
steeds meer zelf hun keuzes willen maken, 
moet je ook duurzame inzetbaarheid dichtbij 
de persoon brengen en aansluiten bij zijn  
beleving. Dan gaat het werken. 

Harry van de Kraats  
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werkgeversvereniging 
AWVN en directeur Sociale 
Zaken van VNO-NCW

Duurzame inzetbaarheid 
dichterbij brengen
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Apps zijn een goed 
middel om mensen 
te bereiken

•  Herstel van de oude ketenbepalingen 
(maximaal drie tijdelijke contracten in 
maximaal drie jaar) 
18,2 procent 

•  De mogelijkheid van één kortdurend 
contract van maximaal één jaar, dat kan 
worden opgevolgd door één langdurend 
contract 
4,6 procent

•  De mogelijkheid van een keten van lang-
durige contracten van drie tot vijf jaar 
16,7 procent

•  Een standaardtussenpoos van drie 
maanden voor de ketenbepaling 
8,8 procent 

•  De mogelijkheid om meerdere ont-
slaggronden aan te voeren die niet 

afzonderlijk, maar wel in samenhang 
bekeken voldoende grond voor ontslag 
opleveren 
18,1 procent 

•  Vervanging van de huidige, strikt om-
schreven ontslaggronden door de oude 
algemene ontslaggrond, in combinatie 
met de mogelijkheid van een hogere  
vergoeding dan de huidige transitiever-
goeding 
6 procent

•  Vervanging van de toetsing van een 
ontslag vooraf door een toetsing ach-
teraf (het initiatief hiertoe ligt dan bij de 
werknemer die het niet eens is met het 
ontslag) 
4,3 procent

•  De mogelijkheid om bij reorganisaties 
voor een deel te selecteren op kwaliteit 
(zonder dat dit bij cao hoeft te worden 
geregeld) 
15,1 procent 

•  Verplichte aanwending van (een deel 
van) de transitievergoeding voor de 
transitie naar ander werk  
(scholing, loopbaanbegeleiding) 
8,1 procent
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Welke aanpassingen van de Wwz vindt u nodig?  

Sectoren waarin de deelnemende bedrijven opereren


