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1 Inleiding
Waarom dit draaiboek?
Dit draaiboek is geschreven om gemeentelijke organisaties op een praktische wijze te ondersteunen bij
de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra). Het draaiboek is in
opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkeld door Driessen HRM. De
eerste editie van het draaiboek is gepubliceerd op 21 maart 2018.
Het draaiboek is op de eerste plaats bedoeld voor gemeentelijke organisaties, maar kan ook gebruikt
worden door andere ambtelijke organisaties die de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden volgen (zoals
veiligheidsregio’s, regionale uitvoeringsdiensten, GGD’ en etc.) .
Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor een adequate en correcte invoering van de Wnra. Het
draaiboek ondersteunt u bij de voorbereiding, keuzes die u kunt maken en de volgorde van de te nemen
stappen.

1.2

Werken met onzekerheden

Een aantal zaken die invloed hebben op het invoeringstraject zijn nog niet geheel duidelijk op het moment
waarop dit draaiboek verschijnt. Denk hierbij aan de totstandkoming en de status van de Cao Gemeenten
en de invoeringswetgeving in verband met de Wnra. We werken in dit draaiboek dan ook met een aantal
aannames:
•
•
•
•
•

De Wnra treedt in werking op 1 januari 2020. De in dit draaiboek opgenomen tijdsplanningen
gaan van deze ingangsdatum uit.
Vanaf die datum is het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) van toepassing op arbeidsrelaties bij de
overheid, waarbij wordt uitgegaan van de wet zoals die nu (maart 2018) luidt.
De CAR-UWO wordt ‘BW-proof’ gemaakt en omgezet in een Cao waarvan de tekst op 1 januari
2019 bekend is.
Er wordt uitgegaan van een situatie waarbij de ruimte om lokaal aanvullende afspraken te maken,
ongeveer gelijk is aan de huidige regelruimte in de CAR-UWO.
De wettelijke grondslag van de lokale commissie voor Georganiseerd overleg (GO) komt te
vervallen. Binnen de grenzen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), is de
ondernemingsraad de gesprekspartner van de organisatie.

Mocht één van de aannames later toch anders worden ingevuld, dan noodzaakt dit wellicht tot bijstelling
van een reeds gemaakte keuze of projectplanning. Houd daarom de informatievoorziening vanuit de VNG
goed in de gaten. Deze informatie vindt u gebundeld op de speciale themapagina Wnra.

1.3

Doelgroep

Het draaiboek is primair bedoeld voor medewerkers die de implementatie van de Wnra uitvoeren. In de
regel zijn dit medewerkers van de afdeling HR/P&O.

1.4

Opbouw

De eerste hoofdstukken van het draaiboek geven de kern van de Wnra weer. Daarna gaan we thematisch
in op de praktijk. Ieder hoofdstuk begint met een stappenplan. In hoofdstuk 11 vindt u het stappenplan
voor het gehele project in één tijdlijn terug. De kleur van het stappenplan in het hoofdstuk correspondeert
met de kleuren in de tijdlijn.
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1.5

Dynamisch karakter

Daar waar nodig kan de VNG dit draaiboek actualiseren. Bovendien ontplooit de VNG diverse activiteiten
tot de geplande implementatiedatum.
VNG en vakbonden hopen voor 1 januari 2019 de eerste Cao Gemeenten tot stand te brengen. Die Cao
treedt op 1 januari 2020 in werking. Werkgevers hebben van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 de tijd om
de lokale arbeidsvoorwaardenregelingen ‘Wnra-proof’ te maken.
De VNG publiceert op een later moment modelarbeidsovereenkomsten (met inbegrip van een reeks
gangbare clausules, voor zittende en nieuwe medewerkers) en een informatietoolkit voor het informeren
van medewerkers. Er volgt ook nog een geactualiseerde versie van het model sociaal statuut van de
VNG en – afhankelijk van wat daarover in de Cao wordt afgesproken - een voorbeeldreglement voor een
geschillenregeling/-commissie.

1.6

Cursus: Aan de slag met het draaiboek

In de periode april - juni 2018 verzorgt Driessen HRM een
aantal cursussen die volledig in het teken van dit draaiboek
staan. Deze interactieve bijeenkomsten helpen u de transitie tot
een succes te maken. Verderop in dit draaiboek leest u meer
over het cursusaanbod.

1.7

Suggesties, opmerkingen en vragen

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan kunt u deze op de gebruikelijke wijze (via het
informatiecentrum) voorleggen. Informatie, ervaringen, vragen en tips kunt u met collega’s delen op het
speciale normaliseringsforum op de site van de VNG, waarover u afzonderlijk wordt geïnformeerd. Houdt
u ook de Wnra themapagina van de VNG in de gaten.

1.8

Disclaimer

Dit draaiboek is in opdracht van de VNG door Driessen HRM samengesteld, waarbij uiterste
zorgvuldigheid is betracht. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De VNG en
Driessen HRM aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of
tekortkomingen in dit draaiboek.
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2 De Wnra
Inleiding
Voordat u start met de implementatie van de Wnra, wilt u een helder beeld hebben over wat de Wnra
voor uw organisatie betekent. Wat verandert er, wat blijft gelijk en wat is de impact? In dit hoofdstuk
zetten wij dit bondig uiteen en vindt u een schema van de huidige en toekomstige situatie.
U heeft mogelijk de indruk dat er enorm veel gaat wijzigen. Voor de P&O afdeling is dit het geval. Echter,
voor het dagelijkse werk van de overige medewerkers verandert er weinig. Zij blijven dezelfde
werkzaamheden uitvoeren en houden dezelfde materiële arbeidsvoorwaarden. De VNG heeft hierover
reeds eerder gecommuniceerd.

2.2

Normalisering in hoofdlijnen

Vanaf 1 januari 2020 is echter het private arbeidsrecht van toepassing op (gemeente-)ambtenaren. Hun
rechtspositie wordt voortaan geregeld in het BW, de Cao, de arbeidsovereenkomst en het
personeelshandboek.
Bij arbeidsgeschillen vervalt de afwijkende rechtsgang van ambtenaren. Net als in de marktsector is het
voortaan de kantonrechter die uitspraak doet bij de meeste arbeidsgeschillen. Ook het systeem rond
ontslag verandert: de overheidswerkgever kan straks in de meeste gevallen pas tot ontslag overgaan na
tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Er is dan sprake van een preventieve ontslagtoets.
Samengevat:
•
•

ambtenaren worden werknemers in de zin van het Burgerlijk Wetboek;
maar blijven ook ambtenaren in de zin van de nieuwe Ambtenarenwet. Die wet regelt in essentie:
o de ambtelijke integriteit, denk hierbij aan de verplichting om belangenverstrengeling te
voorkomen en zich te gedragen als ‘goed ambtenaar’;
o de beperking van een aantal grondrechten;
o de (omgang met) vertrouwensfuncties.

De normalisering geldt voor de meeste medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. Er zijn echter
ook een paar uitzonderingen. Leden van de Gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders
en het dagelijks bestuur van gemeenschappelijke regelingen behouden hun benoeming op basis van de
voor hen geldende rechtspositieregelingen.
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2.3

Wat blijft hetzelfde?

Door de normalisering verandert een aantal spelregels. Maar er is ook veel dat niet verandert. Hieronder
vindt u de belangrijkste zaken die hetzelfde blijven.
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

2.4

Gemeentelijke medewerkers behouden de speciale status van ambtenaar. In de nieuwe
Ambtenarenwet 2017 staan - net als in de oude Ambtenarenwet uit 1929 - de bijzondere eisen
waar ambtenaren aan moeten voldoen. In vergelijking met de huidige situatie zijn er nauwelijks
verschillen;
De materiële arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, IKB of vakantie-uren veranderen niet. Net zoals
nu het geval is, komen arbeidsvoorwaarden tot stand in het overleg tussen werkgevers en
vakbonden;
Het ABP blijft het pensioenfonds waar ambtenaren bij zijn aangesloten;
Overheidswerkgevers blijven eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW);
Wettelijke regelingen, zoals de sociale verzekeringswetgeving, de Arbeidstijdenwet, Wet arbeid
en zorg, Wet op de ondernemingsraden en Arbeidsomstandighedenwet blijven van toepassing;
Het beëindigen van de arbeidsrelatie middels een beëindigingsovereenkomst of
vaststellingsovereenkomst met een medewerker blijft mogelijk;
Het in de Wet op de ondernemingsraden (Wor) geregelde politiek primaat blijft gelden; de
ondernemingsraad (OR) heeft geen advies- of instemmingsrecht met betrekking tot politieke
besluiten (besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W) over de vaststelling en
uitvoering van publiekrechtelijke taken; de OR heeft dit recht wel met betrekking tot de gevolgen
van die besluiten voor de werkzaamheden van de medewerkers.

Wat verandert er wel?

Hieronder vind u een opsomming van zaken die wèl veranderen.
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

Wijzigingen in de Cao werken op een andere manier door in de arbeidvoorwaarden van
medewerkers;
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is niet langer van toepassing op de verhouding tussen de
organisatie en de ambtenaar. Dit betekent dat de huidige bezwaar- en beroeps procedures voor
arbeidsvoorwaardelijke besluiten vervallen;
Daarvoor in de plaats komt het burgerlijk procesrecht: kantonrechter, hoger beroep bij het
gerechtshof en cassatie bij de Hoge Raad. De griffierechten zijn hoger en bij het gerechtshof en
de Hoge Raad is vertegenwoordiging door een advocaat vereist;
Nu kan de gemeentelijke organisatie eenzijdig (aanwijzings-)besluiten nemen die gevolgen
hebben voor de werkzaamheden of rechtspositie van de medewerker; na inwerkingtreding van
de Wnra moeten dit soort afspraken bij indiensttreding worden geregeld of nadien met de
medewerker worden overeengekomen;
Bij Cao’s geldt het beginsel van de contractvrijheid; dat betekent dat werkgevers en vakbonden
in beginsel vrij zijn waarover en met wie zij afspraken over arbeidsvoorwaarden willen maken;
Bepalingen in het BW zijn van toepassing op arbeidsverhoudingen bij gemeentelijke organisaties.
Een belangrijk onderdeel daarvan is het private ontslagrecht met zaken als ‘transitievergoeding’
en ‘aanzegplicht’.
Op dit moment kan een ambtenaar niet ‘wegens’ maar wel ‘tijdens’ ziekte worden ontslagen;
bijvoorbeeld als gevolg van reorganisatie. Na de normalisering geldt ontslagbescherming tijdens
ziekte en kan een gemeenteambtenaar gedurende de eerste 24 of 36 maanden
ziekte/arbeidsongeschiktheid niet worden ontslagen.
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Schematisch ziet de normalisering er als volgt uit:
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3 Maak van de Wnra een project

3.1

De te nemen stappen

Nr.

Te nemen stap

Wanneer

1.

Maak van de invoering van de Wnra een ‘project’ en formeer een projectgroep.

Direct

Tip:
De normalisering gaat iedere gemeentelijke organisatie aan. Wellicht zijn er
mogelijkheden
om
op
dit
terrein
met
andere
gemeenten
of
samenwerkingsverbanden (GR-en) bij u in de buurt samen te werken. Denk daarbij
aan het samen organiseren of inkopen van opleidingen, het gezamenlijk opstellen
van het projectplan, of het instellen van regionale geschillencommissies (afhankelijk
van wat daarover in de Cao wordt geregeld) etc.
2.

Schrijf een projectplan, inclusief stappenplan met bijbehorende tijdsplanning- en
besteding, voor het gehele implementatietraject. Leg rollen, verantwoordelijkheden
en overlegmomenten gezamenlijk vast. Gebruik daarvoor dit draaiboek met het
concept integrale tijdsplanning.

Juli 2018

Let op:
Tijdens het traject pakken wellicht zaken anders uit dan gepland (zie paragraaf 1.2
Werken met onzekerheden). Neem daarom in het projectplan expliciete momenten
op om de voortgang te evalueren. Hierin stelt u gezamenlijk vast of het noodzakelijk
is andere keuzes te maken. Goede momenten hiervoor zijn (januari 2019, juni 2019,
november 2019 en het moment waarop de Cao Gemeenten verschijnt).

3.2

Waarom een projectgroep?

Om de Wnra goed in te voeren moeten over verschillende onderwerpen besluiten worden genomen en
uitgevoerd. Deze besluiten hebben invloed op rechten en plichten van medewerkers. Voor een soepele
uitvoering van het project is het verstandig om meerdere personen uit verschillende disciplines te
betrekken. Hierdoor vergroot het draagvlak binnen de organisatie voor de te nemen beslissingen.
Tot slot is het project dermate omvangrijk dat het verstandig kan zijn om administratieve en/of secretariële
ondersteuning toe te voegen aan de projectgroep.

3.3

Samenstelling

Bij het samenstellen van de projectgroep is het belangrijk om kennis bijeen te brengen die voor het
welslagen van het project nodig is. Overweeg voor het benodigde draagvlak om een medewerker vanuit
de ondernemingsraad op te nemen in de werkgroep. Let wel, deze samenstelling is slechts een voorzet.
Draaiboek Wnra – versie 21 maart 2018
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De precieze samenstelling is afhankelijk van uw organisatie. Samengevat kan aan de volgende
samenstelling worden gedacht:
Leden werkgroep Wnra

Functie in het project

Deskundigheid/inbreng

Hoofd of senior P&O

Projectleider

Medewerker Rechtspositie

Specialist
arbeidsvoorwaarden
Specialist
Arbeidscontracten

Coördinatie, betrokkenheid en
inbreng namens de organisatie
Arbeidsvoorwaardelijke kennis

Medewerker Arbeidsrecht
Voorzitter ondernemingsraad

Administratief medewerker

Kennis m.b.t. het arbeidsrecht
Betrokkenheid
en
inbreng
namens de medewerkers

Administratieve
ondersteuning

Coördinatie,
afstemming
en
administratieve werkzaamheden,
E-HRM procedures

Op het moment dat specialistische kennis is gewenst, kan de projectgroep tijdelijk worden uitgebreid met
medewerkers die over de benodigde aanvullende expertise beschikken. Zo kan er voor de communicatie
gebruik worden gemaakt van de expertise van de afdeling Communicatie en voor de ICT-aspecten van
de afdeling ICT.
Als gekozen wordt voor het hoofd Personeel & Organisatie als projectleider, kan de gemeentesecretaris
of portefeuillehouder P&O als opdrachtgever optreden. Bij gemeenschappelijke regelingen kan de
directeur/bestuurder als opdrachtgever dienen. Aan de opdrachtgever wordt regelmatig over de
voortgang van het project gerapporteerd.

3.4

Projectplan

Eén van de eerste taken is het schrijven van een projectplan voor het
gehele implementatietraject met bijbehorende tijdsbesteding. Het
projectplan is daarmee de basis voor de agenda voor de gehele periode
tot de inwerkingtreding van de Wnra, de taakverdeling en de
volgtijdelijkheid van de te nemen acties. Om de werkzaamheden van de
projectgroep richting te geven, is het is verstandig om de taken, rollen en
verantwoordelijkheden van de projectgroep aan het begin van het traject
goed te definiëren.
In het projectplan moet ook aandacht zijn voor de in te zetten of in te huren capaciteit om de implementatie
goed te laten verlopen. Dit is afhankelijk van:
•
•
•
•
•

de grootte van uw organisatie,
de reeds aanwezige kennis in de organisatie,
de samenstelling en de kwaliteit van de projectgroep,
de mate van digitalisering van uw personeelsadministratie,
de te maken keuzes.

Om te komen tot een reële inschatting van de tijdsbesteding hebben wij als handig hulpmiddel onder
ieder stappenplan een soortgelijke tabel als onderstaand.

Wat

Wie

Tijdsbesteding

Stap 1 en 2

…

…
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4 Zorg voor voldoende kennis
De invoering van de Wnra vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. De
overgang naar het Burgerlijk Wetboek (BW) dient zorgvuldig te verlopen,
actuele kennis van het BW is daarbij een vereiste. Deze kennis is ook na de
normalisering van belang. Immers bepalen deze spelregels hoe het spel
gespeeld moet worden.
Nr.

Te nemen stap

Wanneer

1.

Ga na welke medewerkers binnen uw organisatie straks hun werk moeten
doen binnen de door de Wnra gewijzigde context. Inventariseer de
aanwezige en de noodzakelijke kennis voor de volgende doelgroepen: leden
van de projectgroep, leidinggevenden, medewerkers personeels- en
salarisadministratie, leden OR, arbeidsjuristen en P&O-adviseurs en beleidsmedewerkers.

Mei - juli 2018

Tip:
Maak onderscheid tussen welke medewerkers alleen geïnformeerd moeten
worden en welke daadwerkelijk moeten worden opgeleid.
Tip:
De Wnra zelftest is een leuk hulpmiddel om het aanwezige niveau te testen.
2.

Inventariseer het opleidingsaanbod.

Augustus 2018

Tip:
Maak onderscheid in basiscursussen (bijvoorbeeld voor leidinggevenden,
medewerkers personeels- en salarisadministratie, leden OR) en
verdiepingscursussen (bijvoorbeeld voor arbeidsjuristen en P&O-adviseurs).
Er worden door marktpartijen diverse cursussen aangeboden. Wellicht kunt u
hierbij gezamenlijk optrekken met gemeentelijke organisaties in uw regio.
3.

Begroot de kosten.

Augustus 2018

Dit is afhankelijk van de te maken keuzes, de reeds aanwezige kennis en
kunde en het beschikbare budget.
4.

Draag zorg voor voldoende deelname aan trainingen en cursussen
Tip: zorg dat de opgedane kennis wordt gedeeld binnen de organisatie.
Beleg deze werkzaamheden bij de administratieve ondersteuning van de
werkgroep.

Oktober 2018
tot en met
november 2019

Tip: ga na waar het ‘train de trainer’ concept kan worden toegepast, bijv.
juristen die P&O-ers bijscholen of P&O-medewerkers die
leidinggevenden/management informeren tijdens een bijeenkomst.

Wat

Wie

Tijdsbesteding

Uitvoering stap 1 tot
en met 4

…

…
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5 Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

Medewerkers die na de normalisering in dienst treden biedt u een arbeidsovereenkomst aan naar
burgerlijk recht. Voor de zittende medewerkers is in de Wnra hiervoor een speciale bepaling opgenomen
waardoor hun ambtelijke aanstelling van rechtswege (lees: automatisch) wordt omgezet in een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
Daarmee lijkt alles geregeld, maar het kan desondanks verstandig zijn om met alle zittende medewerkers
een zogenaamd incorporatiebeding af te spreken. De omzetting van rechtswege voorziet namelijk niet in
dergelijke beding, wat onbedoelde gevolgen kan hebben. Meer daarover leest u verderop in dit hoofdstuk.
Ook staan wij stil bij de voorbereidende werkzaamheden die u moet treffen voor het aangaan van
arbeidsovereenkomsten met medewerkers na de normalisering.

5.1

De te nemen stappen

Stappenplan arbeidsovereenkomst voor zittende medewerkers
Alle ambtelijke aanstellingen worden op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet naar een
arbeidsovereenkomst. In het onderstaande stappenplan gaan wij uit van een scenario waarbij u aan de
huidige medewerkers een volledige arbeidsovereenkomst aanbiedt. De redenen hiervoor worden
verderop in dit hoofdstuk uitgewerkt.
Stap

Wat te doen?

Wanneer

1.

Maak een voorlopige keuze over het wel of niet voorleggen en de inhoud
van een arbeidsovereenkomst aan zittende medewerkers. Betrek hierbij
de modelovereenkomsten van de VNG**.

Maart - april 2019

2.

Betrek de OR bij de keuzes.

Mei - Juni 2019

3.

Concept arbeidsovereenkomst en begeleidende brief opstellen.

Juli 2019

Aandachtspunten begeleidende brief:
• geef duiding en blijf bij de kern;
• leg uit waarom een arbeidsovereenkomst wordt voorgelegd;
• geef aan dat de begeleidende brief onlosmakelijk verbonden is
met de arbeidsovereenkomst;
• verzorg een inloopspreekuur waar medewerkers vragen kunnen
stellen en benoem een aanspreekpunt.
Aandachtpunten arbeidsovereenkomst:
•

Neem in de arbeidsovereenkomst in ieder geval op:
-> de naam en woonplaats van de organisatie en de medewerker;
-> de geboortedatum en geboorteplaats van de medewerker;
-> de functie van de medewerker;
-> de aard van de arbeidsovereenkomst;
-> het bijbehorende salaris;
-> een incorporatiebeding m.b.t. Cao en personeelshandboek;
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-> dat de Cao Gemeenten en het personeelshandboek voor de
medewerker raadpleegbaar zijn geweest;
-> datum, plaats naam en tekenbevoegden, handtekening.
•
4.

Correct en begrijpelijk geformuleerde bepalingen.

Inventariseren operationele mogelijkheden.

Augustus 2019

- Kunnen de noodzakelijke gegevens uit uw personeelsinformatie
systeem worden gehaald?

(eventueel
gelijktijdig met stap
3 uit stappenplan
‘nieuwe
medewerkers’)

-Kunnen de gegevens automatisch worden vertaald in individuele
arbeidsovereenkomsten?

5.*

Intranetbericht over de Wnra en de arbeidsovereenkomst en de rol van
het personeelshandboek

Oktober 2019

6.*

Intranetbericht over het nieuwe personeelshandboek en de Cao
Gemeenten

November 2019

7.*

Bericht aan leidinggevenden om hen uitleg te geven over de te versturen
brief en arbeidsovereenkomst.

Eerste week 2020

8.*

Versturen (digitale) arbeidsovereenkomst en begeleidende brief

Januari 2020

9.*

Inloopspreekuur voor eventuele vragen

Januari 2020

10.*

Reminder versturen naar medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst
(nog) niet is geretourneerd.

Januari 2020

11.*

(Telefonisch) Persoonlijk contact met de medewerkers die de
arbeidsovereenkomst nog niet hebben geretourneerd

Februari 2020

12.

Aantekening opnemen in het personeelsdossier van medewerkers die
geen arbeidsovereenkomst getekend retour stuurt.

Februari 2020

* Tevens opgenomen in het stappenplan bijhorende bij het onderdeel communicatieplan.
**Modelovereenkomsten van de VNG
De VNG heeft aangegeven dat er een modelarbeidsovereenkomst (inclusief een reeks gangbare
clausules, voor zittende en nieuwe medewerkers)) ter beschikking komt. De exacte datum van
verschijnen is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van het gereed komen van de nieuwe Cao, naar
verwachting januari 2019

Wat

Wie

Tijdsbesteding

Uitvoering stap 1 tot en
met 12

…

…
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Stappenplan arbeidsovereenkomst voor nieuwe medewerkers na 2020
Na de normalisering gaat u op een andere wijze arbeidsvoorwaardelijke afspraken met nieuwe
medewerkers vastleggen. Dit doet u niet meer met een eenzijdige ambtelijke aanstelling maar met een
tweezijdige arbeidsovereenkomst.
Omdat de te nemen stappen alleen van toepassing zijn op medewerkers die na 1 januari 2020 bij u in
dienst komen, is het niet noodzakelijk om de voorbereidende werkzaamheden vroeger dan medio 2019
ter hand te nemen.
Stap

Wat te doen?

Wanneer

1.

Beoordeel de modelarbeidsovereenkomst van de VNG*

April - Juni 2019

Bevat het model de elementen die u wilt afspreken of zijn er nog
aanvullingen op organisatieniveau wenselijk (bijvoorbeeld de proeftijd,
verwijzing naar het personeelshandboek, enzovoorts)?
Denk in ieder geval aan het opnemen van een incorporatiebeding.
Is de toon en schrijfstijl van het model in lijn met wat u als organisatie wilt
uitstralen?
2.

Maak (eventueel) een eigen arbeidsovereenkomst
Ontwerp een begeleidend schrijven bij de arbeidsovereenkomst.

Juli 2019

3.

Inventariseer het huidige (digitale) proces rondom het aangaan van
dienstverbanden en pas dit proces aan.

Augustus 2019

Denk daarbij onder meer aan:
-> het nieuwe element van tweezijdigheid bij het aangaan van het
dienstverband, waardoor een exemplaar van de arbeidsovereenkomst
getekend retour moet worden gestuurd;
-> het niet langer gebruiken van een akte van aanstelling;
-> dat (toekomstige) medewerkers toegang hebben tot de Cao
Gemeenten en het personeelshandboek. Hierdoor weten zij bij het
tekenen van de arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk waarvoor ze
tekenen.
-> dat er een door beide partijen getekend exemplaar van de
arbeidsovereenkomst in het personeelsdossier komt.
Oktober 2019
4.

Maak organisatorische afspraken.
Zorg ervoor dat u in de administratieve organisatie regelt dat het model
arbeidsovereenkomst actueel gehouden wordt.

5.

Controleer of het reeds eerder gekozen tekst van de
arbeidsovereenkomst en begeleidende brief (nog) in lijn is met de
bepalingen van de Cao Gemeenten en het BW.

Januari 2020

Wat

Wie

Tijdsbesteding

Uitvoering stap 1 tot en
met 5

…

…

*
Modelovereenkomsten van de VNG
De VNG heeft aangegeven dat er een modelarbeidsovereenkomst (inclusief een reeks gangbare
clausules, voor zittende en nieuwe medewerkers)) ter beschikking komt. De exacte datum van
verschijnen is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van het gereed komen van de nieuwe Cao, naar
verwachting januari 2019
Draaiboek Wnra – versie 21 maart 2018
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5.2

Nieuwe kaders

In de huidige situatie zijn wijzigingen van de CAR-UWO of lokale regelingen van toepassing op uw
medewerkers op het moment dat ze door het bevoegd gezag zijn vastgesteld en op juiste wijze zijn
bekend gemaakt. Na de normalisering verandert dit. De VNG zal samen met de vakorganisaties een Cao
Gemeenten afsluiten. Werkgevers die bij de VNG zijn aangesloten, zijn gebonden aan de gemaakte Caoafspraken.1
Echter, medewerkers die lid zijn van een andere vakorganisatie die niet heeft getekend of juist helemaal
geen lid zijn van een vakorganisatie, zijn niet automatisch gebonden aan de nieuwe Cao. In de praktijk
wordt deze bindingsproblematiek ondervangen door in de individuele arbeidsovereenkomsten op te
nemen dat de Cao (en toekomstige) wijzigingen hierin automatisch van toepassing zijn. Dit wordt het
incorporatiebeding genoemd.

5.3

Wel of geen (hard copy) arbeidsovereenkomst voor zittende medewerkers?

Om ervoor te zorgen dat toekomstige wijzigingen in zowel de Cao als het personeelshandboek direct
doorwerken in de individuele arbeidsrelaties, is het belangrijk dat een incorporatiebeding deel uitmaakt
van iedere arbeidsovereenkomst.
De inhoud
Onderstaande gegevens treft u in de regel in een arbeidsovereenkomst aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de naam en woonplaats van de organisatie en de medewerker;
de geboortedatum en geboorteplaats van de medewerker;
de plaats of plaatsen waar de medewerker de arbeid verricht;
de functie van de medewerker of de aard van zijn arbeid;
de datum van indiensttreding;
bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: de duur van de arbeidsovereenkomst;
de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak;
de opzegtermijnen of de wijze van berekening van deze termijnen;
het loon, eventuele vergoedingen en overige aanspraken en de termijn van uitbetaling;
de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
of de medewerker gaat deelnemen aan pensioenregeling;
het incorporatiebeding;
plaats en datum van ondertekening van de arbeidsovereenkomst;
naam en functie van degene die namens de organisatie de arbeidsovereenkomst ondertekent.
Kijk hiervoor in de aangepaste mandaatregeling.

Er kleeft een nadeel aan de handelwijze om zittende medewerkers een arbeidsovereenkomst aan te
bieden waarin alle individuele afspraken staan opgesomd. Het is een arbeidsintensief proces en het stelt
hoge eisen aan dossiervorming en administratie. Vooral bij grote organisaties kan dit als een (te) grote
belasting worden gezien. U kunt daarom overwegen uw medewerkers slechts een overeenkomst voor te
leggen om akkoord te gaan met een incorporatiebeding.
Toon en boodschap
Of u nu een volledige arbeidsovereenkomst aan uw zittende medewerkers voorlegt of slechts een
overeenkomst met het verzoek akkoord te gaan met een incorporatiebeding, het treffen van de juiste toon
is belangrijk om te bereiken dat zoveel mogelijk zittende medewerkers de overeenkomst tekenen. Denk
hierbij aan:
•
•
•
•
•

goede informatievoorziening over de Wnra in het algemeen;
een vooraankondiging over de aanstaande arbeidsovereenkomst en begeleidende brief;
de juiste toon van de begeleidende brief;
dat de Cao Gemeenten en het personeelshandboek raadpleegbaar zijn;
juist en tactvol geformuleerde bepalingen in de arbeidsovereenkomst.

1

De VNG werkt aan een mogelijkheid dat ook organisaties die vallen onder de Wet gemeenschappelijke regelingen zoals
veiligheidsregio’s, regionale uitvoeringsdiensten en andere organisaties gebonden (kunnen) zijn.
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Daarnaast kunt u overwegen om een inloopspreekuur voor vragen hierover te organiseren en te werken
met een aanspreekpunt voor vragen.
Schriftelijk of digitaal?
Overweeg om te werken met een digitaal proces waarbij digitale handtekeningen worden gezet. Dit kan
het aantal zittende medewerkers dat tekent positief beïnvloeden.
Nieuwe instrumenten
Het burgerlijk recht biedt uw organisatie mogelijkheden om afspraken te maken die onder het
ambtenarenrecht niet mogelijk waren. In het arbeidsovereenkomstenrecht is er immers sprake van
contractvrijheid.
Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld aan het afspreken van een proeftijd, een concurrentie- of
relatiebeding. Het voert in het kader van dit draaiboek te ver om de mogelijkheden verder uit te werken.
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6 Van lokale regeling(en) naar personeelshandboek

De huidige arbeidsvoorwaarden van medewerkers bestaan uit de landelijke afspraken (CAR-UWO) en
de lokale afspraken. Samen met de eventuele lokale uitvoeringsregelingen van CAR-bepalingen vormen
deze onderdelen de arbeidsvoorwaardenregeling(en) van de organisatie. Zowel de landelijke afspraken
als de lokale regelingen moeten in overeenstemming worden gebracht met de regels uit het BW. De
CAR-UWO wordt op landelijk niveau ‘BW-proof’ gemaakt in een Cao. Voor de lokale afspraken zijn
gemeenten zelf verantwoordelijk. De ‘nieuwe’ regelingen zijn gebaseerd op de ruimte die de Cao
Gemeenten, het BW en andere wet- en regelgeving biedt.
In de regel zijn de aanpassingen vooral tekstueel van aard, tenzij u besluit dat het een mooi moment is
om de regelingen ook inhoudelijk en qua vormgeving aan te passen.
Afspraken met de medezeggenschap (GO en OR) om de arbeidsvoorwaarden inhoudelijk zoveel mogelijk
ongewijzigd te laten, kunnen het proces bespoedigen.

De te nemen stappen
Hieronder vindt u een stappenplan dat dient als hulpmiddel bij het opstellen enerzijds van een
personeelshandboek (hierna: handboek) of anderzijds het ‘BW proof’ maken van huidige regelingen.
Tevens verwijzen wij naar een voorbeeld inhoudsopgave van een handboek die als bijlage is toegevoegd
aan dit draaiboek.
Aangezien de mogelijkheden en de keuzes afhankelijk zijn van de na de normalisering luidende tekst van
het BW en de Cao Gemeenten, moet u mogelijk werken met aannames die later nog op hun actualiteit
moeten worden gecheckt.
Stap

Wat te doen?

Wanneer

1.

Bespreek de wensen rondom de informatievoorziening op het gebied van
arbeidsvoorwaarden.

Juni 2018

Samen met de projectgroep gaat u de huidige wensen en behoefte in kaart
brengen. Betrek hierbij de belangrijke stakeholders. Onderwerp van gesprek
is de keuze:
A:

Het louter ‘BW proof’ maken van de huidige lokale afspraken, óf

B:

het moderniseren en uniformeren van de lokale regelingen.

In de eerste variant kiest u voor de ‘korte klap’. U doorloopt enkele stappen
om de huidige lokale regelingen snel in lijn te brengen met de bepalingen uit
het BW. De wijze waarop de regelingen zijn geredigeerd past u niet aan. In
dat geval kiest u voor wat in het bedrijfsleven een personeelsreglement
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wordt genoemd. Een personeelsreglement is een bondig opgesteld juridisch
document, een light versie van het handboek zogezegd.

2.

De tweede variant sluit aan bij de praktijk zoals die nu bij de meeste nietoverheidsorganisaties geldt. U ontwikkelt een handboek met daarin alle
interne regels en richtlijnen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Daarbij
gaat u uit van de bestaande regelingen, die u bundelt tot één handboek. U
kunt dit verder uitbreiden, hierover leest u in stap 3 meer.
Verzamel de bestaande regelingen en neem deze door.

September
/oktober 2018

De huidige CAR-UWO noemt een aantal onderwerpen waarover de
organisatie een eigen regeling kan of moet maken. Denk aan de lokale
beloningsregeling,
verlofregeling,
werktijdenregeling,
enzovoorts.
Controleer of u alles heeft waartoe u opdracht heeft volgens de CAR-UWO.
Verzamel ook de werkinstructies en beleidsdocumenten die samenhangen
met
de
arbeidsvoorwaardenregelingen,
zoals
bijvoorbeeld
de
verzuimregeling, afspraken over toepassen van de algemene en bijzondere
regeling van de werktijden, regelingen/afspraken m.b.t. (on)gewenst gedrag
etc. De normalisering is een goede aanleiding om de bestaande regelingen
op te schonen. Als er bijvoorbeeld sprake is van een oude
hypotheekregeling op grond waarvan niemand anno 2020 nog gebruik
maakt en/of kan maken hoeft deze regeling niet terug te komen in het
handboek.
3.

Bepaal de scope, hoe dik wordt het handboek?

September
2018

Wat moet er in het handboek? Welke onderdelen komen er in terug en welke
niet? Hoe uitgebreid maakt u het?
Denk bijvoorbeeld aan een procedure voor nieuwe collega’s, het gebruik van
ICT apparatuur en afspraken over agendabeheer en bereikbaarheid. U kunt
er voor kiezen ook deze afspraken in het handboek op te nemen. Het
voordeel hiervan is medewerkers nog maar op één plek hoeven te kijken.
Houd hierbij wel rekening met het onderhoud van het handboek. Als u er
voor kiest alle voorschriften, regels en voorwaarden op te nemen, dient u
het handboek vaker te herzien dan wanneer u alleen de meest primaire
arbeidsvoorwaarden overneemt.
Het is belangrijk om te weten dat u als organisatie (eenzijdig) regels op het
werk nader mag verduidelijken op grond van het wettelijke instructierecht.
Het gaat hier om aanwijzingen die de organisatie kan geven op grond van
de gezagsverhouding die er ontstaat door het aangaan van een
arbeidsovereenkomst. Hierbij kunt u denken aan instructies aangaande het
dragen van een helm, bedrijfskleding en een rookverbod. Deze kunt u
opnemen in het handboek. Het is wel handig om de medezeggenschap
helderheid te verschaffen dat u hierover eenzijdig mag beslissen. U mag
natuurlijk, ondanks het feit dat u hierover eenzijdig mag beslissen, de
medezeggenschap alsnog erbij betrekken voor extra draagvlak.
Uw keuze is afhankelijk van het niveau van de informatievoorziening op het
gebied van arbeidsvoorwaarden dat u nastreeft.
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Alle afspraken moeten aangepast worden aan de nieuwe spelregels. Bij alle
regelingen moet worden gekeken of er bepalingen aanwezig zijn die na de
normalisering niet meer van toepassing (kunnen) zijn. Dit gaat veelal over
tekstuele aanpassingen, zoals:
o
o
o
o
o

4.

het aanpassen van de verschillende begrippen (‘aanstelling’,
‘bezwarencommissie’, ‘Algemene wet bestuursrecht’);
het verdwijnen of aanpassen van de mogelijkheid tot bezwaar en
beroep;
de benaming waarbij ‘in gevallen waarin deze regeling niet voorziet,
het college beslist’;
de verwijzingen naar CAR-UWO artikelen of -hoofdstukken naar Cao
Gemeenten;
de lokale regels die onder de CAR-UWO mogelijk waren, maar onder
het BW niet of gewijzigd mogelijk zijn, zoals:
✓ de afvloeiingsvolgorde bij reorganisaties in het sociaal statuut;
✓ de maximale duur van een proeftijd, of de ontslaggronden en
procedures in een regeling Aanstelling & Ontslag.

Wie is mijn overlegpartner, welke invloed heeft deze en welke timing hanteer
ik?

Oktober - 2018

Voor de datum waarop de normalisering gaat plaatsvinden, heeft u bij het
aanbrengen van wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden te maken met het
krachtenveld van het Georganiseerd Overleg (GO) én de
Ondernemingsraad (OR). Alles wat op dat moment rechtsgeldig van
toepassing is, wordt op de datum normalisering van rechtswege opgenomen
in een arbeidsovereenkomst.
Om te zorgen dat het nieuwe handboek wordt meegenomen in de
arbeidsovereenkomst die van rechtswege ontstaat, is het verstandig om:
-> beide medezeggenschapsorganen te betrekken en inspraak te geven op
basis van de huidige rolverdeling;
-> op 31 december 2019 de oude lokale regelingen te laten vervallen en op
deze datum het nieuwe handboek te laten bekrachtigen.
Overigens kan de besluitvorming al voor de datum van normalisering
geschieden.
Indien u kiest voor het louter ‘BW proof’ maken van de huidige lokale
afspraken, zou goedkeuring van de medezeggenschapsorga(a)n(en) geen
probleem moeten zijn. Immers, u heeft van de wetgever deze opdracht
gekregen. Natuurlijk oefenen de lokale verhoudingen hier een grote invloed
op uit.
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5.

Maak een eerste concept, kies de juiste toon en leg dit aan de betrokkenen
(de medezeggenschapsorganen) voor.

Januari - juni
2019

Het BW en de Cao Gemeenten bepalen de bandbreedte van het handboek.
Deze bevatten regels waaraan u ten minste moet voldoen of standaard zijn
en waarvan u niet mag afwijken. Gebruik ter inspiratie het voorbeeld
handboek voor de opbouw en inhoud.
Het handboek moet een naslagwerk zijn, geen doolhof. Zorg dat de lezer
snel vindt wat hij zoekt. Maak een duidelijke indeling in hoofdstukken en
paragrafen, met bijbehorende inhoudsopgave. Schrijf een inleiding waarin u
het nut en de noodzaak van het handboek toelicht, eventueel met een korte
uitleg van de opbouw van hoofdstukken.
Tip:
Neem de afspraken aangaande ambtelijke integriteit op in een apart
hoofdstuk.
Kies een uniforme schrijfstijl die bij de cultuur van uw organisatie past. Leg
de nadruk niet op wat verboden is, maar juist op wat verwacht en
gewaardeerd wordt. Dat werkt motiverend en maakt dat medewerkers de
regels sneller accepteren. Zoek daarbij gerust verbinding met de ambities
van uw gemeente, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid en
transparantie in communicatie.
6

Verwerk de feedback in de definitieve versie.

Juli 2019

Tip:
Blijf bij de gekozen structuur. In de fase waarin u feedback krijgt. kan de
neiging ontstaan om van de gekozen structuur van het handboek af te
wijken. Dit komt de leesbaarheid van het handboek vaak niet ten goede.
7

Leg de definitieve versie voor aan OR en GO en verzoek om voorlopige
instemming.

Augustus 2019

Zaken die weliswaar pas van kracht worden op de ingangsdatum van de
Wnra, maar waarover voor die datum wordt besloten, wikkelt u nog onder
het huidige overlegregime af.
8.

Controleer het handboek aan de hand van de definitieve tekst van de Cao
en het BW, update daar waar nodig en leg het definitief voor aan OR en GO.

September
2019

9.

Trek de oude regelingen, in zorg voor besluitvorming zodat het nieuwe
handboek van toepassing is. E.e.a. vóór normalisering.

Oktober 2019

10.*

Publiceer het handboek zodat het voor alle medewerkers makkelijk
toegankelijk en raadpleegbaar is;

November 2019

Breng het handboek op verschillende manieren onder de aandacht.
Bijvoorbeeld een publicatie op het intranet, het versturen per mail en het op
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schrift ter beschikking stellen. Zorg ervoor dat alle medewerkers op een
makkelijke en gebruiksvriendelijke manier toegang tot het handboek krijgen.

* Tevens opgenomen in het communicatieplan.
Wat

Wie

Tijdsbesteding

Uitvoering stap 1 tot
en met 10

…

…

Na de normalisering
Na de normalisering blijft het handboek een belangrijke rol spelen. Onderstaande zaken zijn hierbij van
belang:
•

•

6.2

Verzamel aan de hand van de ervaringen de input voor updates. Update het handboek op vaste
momenten, bijvoorbeeld tweemaal per jaar. Verwerk in het handboek de daarvoor in aanmerking
komende wijzigingen in het BW, andere wet- en regelgeving en de Cao Gemeenten.
Bepaal bij ieder toevoeging of het gaat om het wettelijke instructierecht, wat u eenzijdig mag
wijzigen, en of er een rol is weggelegd voor de OR of de medewerker.

Rechtskracht van het handboek

In de huidige situatie zijn wijzigingen in de lokale regelingen rechtsgeldig van toepassing op de
medewerkers, als deze:
•
•
•
•

niet in strijd zijn met hogere wet- en regelgeving;
zijn afgestemd met het bevoegde medezeggenschapsorgaan (OR en/of GO);
vastgesteld door het bevoegd gezag en;
op de juiste wijze bekend zijn gemaakt.

Deze praktijk blijft (op de bekendmaking na) in de regel gelijk. Het juridisch construct hierachter is echter
anders. Bij de transitie naar een handboek (op basis van het stappenplan) is het van belang om deze
achtergrond te kennen. Voordat een regeling (of een wijziging) in het handboek rechtskracht krijgt, dient
de medewerker hieraan gebonden te zijn. Door in de arbeidsovereenkomst met de medewerker hierover
een incorporatiebeding op de te nemen, wordt een contractuele binding tot stand gebracht. Zie hiervoor
het hoofdstuk over 5 Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst.
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7 Van OR én GO naar OR

De rol van de medezeggenschap verandert door de normalisering. In hoeverre en op welke manier wordt
in dit hoofdstuk toegelicht.
De commissie voor Georganiseerd Overleg (GO) en de ondernemingsraad (OR) hebben op dit ogenblik
elk hun eigen werkterrein. De OR heeft primair een taak bij voorgenomen besluiten van de organisatie
over bedrijfsorganisatorische, economische of financiële aangelegenheden. Het GO heeft primair een
taak op het terrein van het vaststellen van arbeidsvoorwaarden. Ook is het GO betrokken bij de
procedures op grond waarvan bijvoorbeeld een reorganisatie, fusie of verzelfstandiging wordt uitgevoerd.
Dit is geregeld op basis van de huidige Ambtenarenwet. Die vervalt bij de inwerkingtreding van de Wnra
en daarmee dus ook de grondslag voor het GO. Na de normalisering gaat het GO in de hoedanigheid
zoals wij die nu kennen verdwijnen. In veel gemeenten is er op dit moment een convenant waarmee de
taakverdeling tussen de OR en GO duidelijk wordt.
De positie van de WOR bestuurder blijft overigens na de normalisering hetzelfde. De gemeentesecretaris
is en blijft de WOR bestuurder.
Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over de medezeggenschapstaken waartoe voorheen het
GO bevoegd was. Daarover is de VNG op dit moment nog in gesprek met de vakbonden.
Voordat u overgaat tot actie is het raadzaam om te wachten tot de VNG duidelijkheid verschaft.
Onderstaand stappenplan kan u helpen bij de transitie.
Stap

Wat te doen?

Wanneer

1.

Inventariseer hoe de taakverdeling tussen OR en GO nu lokaal is geregeld.
✓ Kijk hiervoor in het convenant of stel zelf een overzicht op.

November 2018

2.

Ga op basis van de tekst van de nieuwe Cao Gemeenten en/of de
afspraken die daarover aan de cao-tafel zijn gemaakt na, hoe de
medezeggenschap binnen uw organisatie moet/kan worden geregeld.
Bepaal vervolgens hoe uw organisatie hiermee om wil gaan.

Februari - mei
2019

3.

Ga met OR in overleg over de vorm van medezeggenschap ná
normalisering
✓ Bespreek met je OR tot waar de bevoegdheden van de gaan,
conform art. 32 WOR

Juni - juli 2019

4.

Beslis over de inrichting van de medezeggenschap.

November 2019
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8 Van ‘bezwaren’ naar ‘geschillen’

Met de normalisering verdwijnt de bezwarencommissie personele aangelegenheden zoals gemeenten
die nu kennen. Het BW kent geen bezwaar- en beroepsprocedure. De BW-procedure heeft hetzelfde
doel (het beslechten van geschillen tussen werkgever en werknemer) maar deze ziet er anders uit. In dit
hoofdstuk gaan wij daar op in.
Het is sterk aan te raden om ten aanzien van dit onderwerp af te wachten wat er aan de landelijke Caotafel over dit onderwerp wordt afgesproken. Afhankelijk van de ruimte die werkgevers wordt gelaten kunt
u aan de hand daarvan overwegen óf en in welke vorm u met geschilbeslechting aan de slag wilt.
Stap

Wat te doen?

Wanneer

1.

Analyseer wat de landelijke Cao afspraken over dit onderwerp beschrijven:
- Bevat de Cao Gemeenten een verplichte geschillenregeling? Dan
moet u deze volgen.
- Bevat de Cao Gemeenten geen geschillenregeling maar geeft het
gemeentelijke organisaties wel de mogelijkheid? Dan kunt u er zelf
een maken.
- Bepaal de vorm;
- Bepaal de onderwerpen;
- Bepaal of u iets regelt m.b.t. mediation.
De keuze hiervoor is afhankelijk van de huidige cultuur, de visie op goed
werkgeverschap en de ontwikkelingen in uw gemeente

Januari februari 2019

Tip:
Betrek de huidige bezwarencommissie in bovenstaande keuze, maak
gebruik van hun kennis en kunde op dit vlak.
2.

Maak eventueel een eigen geschillenregeling of gebruik de modelregeling
van het VNG. Overleg hierover met uw OR.

April – mei
2019

3.

Stel de huidige bezwarencommissie op de hoogte van (de gevolgen van) de
normalisering.

juli 2019

4.

Als u een eigen geschillenregeling heeft gemaakt, stel deze dan vast en
laat het onderdeel uitmaken van het personeelshandboek. U kunt dit
samen laten lopen met onderdeel 6 van het stappenplan van ‘lokale
regelingen naar personeelshandboek’.

augustus 2019

5.

Inventariseer de nog lopende bezwaarprocedures, deze worden via het
‘oude recht’ afgehandeld.

December 2019
– 2e week
februari 2020

Draaiboek Wnra – versie 21 maart 2018

20

Contractvrijheid
In het arbeidsovereenkomstenrecht is het uitgangspunt contractvrijheid. Dit geeft Cao partijen de
mogelijkheid om geschilprocedures af te spreken. In de praktijk komt dit ook voor. Verschillende Cao’s
geven de medewerkers de mogelijkheid om bij een geschil zich te melden bij een geschillencommissie.
De commissie kent vaak een reglement. Voorbeelden treft u aan in de bijlage. Dit betekent dat de situatie
voor en na de normalisering dicht bij elkaar kunnen gaan liggen. Dit is afhankelijk van de Cao Gemeenten.
Er zijn drie verschillende vormen van geschillenregelingen mogelijk:
•

Arbitrage: dit is particuliere rechtspraak (rechtspraak buiten de rechter om). Arbitrage eindigt met
een arbitraal vonnis. De partijen kunnen het vonnis zonder tussenkomst van de rechter uitvoeren,
maar de rechter is nog wel nodig om te zeggen dat dit mag. Dit is echter een formaliteit omdat
arbitrage een gerechtelijke procedure vervangt.

•

Bindend advies: dit is particuliere geschillenbeslechting (dus ook buiten de rechter om). Bindend
advies is een uitspraak gedaan door een derde over een geschil tussen twee partijen. Het is
geen vonnis, daarom kunnen partijen een bindend advies uitvoeren. Maar ook kunnen zij naar
de rechter gaan voor een toetsing marginaal. Hierbij beoordeelt deze of de adviseur in
redelijkheid tot zijn oordeel kon komen en of de adviseur de juiste procedure volgde.

•

Gewoon advies: Partijen kunnen een gewoon (niet bindend) advies overnemen of naast zich
neerleggen. Hierna kunnen partijen zich tot de rechter wenden.

Onderwerpen die aan een geschillencommissie kunnen worden voorgelegd, zijn soortgelijk als die
waartegen nu bezwaar kan worden ingesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.2

functiewaardering;
reorganisatie;
beloning;
beoordeling (gesprekscyclus);
verlof (waaronder bijzonder verlof);
werktijden;
vergoedingen en toelagen;
overplaatsing;
andere taken/verantwoordelijkheden/functiewijzigingen;
disciplinaire maatregelen/straffen

Mediation

Een veel gehoord begrip in de civiele rechtspraak is mediation. De geschilregeling kan iets bepalen over
het toepassen van mediation. Als het de organisatie en medewerker niet lukt om onderling of met behulp
van een interne bemiddelaar het conflict op te lossen, dan is het mogelijk om een mediator in te
schakelen. Bij deze vorm van bemiddeling is er een neutrale bemiddelingsdeskundige (de mediator) die
de onderhandelingen tussen partijen begeleidt. De mediator zoekt naar een gezamenlijk gedragen en
optimaal resultaat. Arbeidsgeschillen lenen zich bij uitstek hiervoor omdat er vaak een sterk persoonlijk
component in zit, bijvoorbeeld door gebeurtenissen in het verleden binnen de gemeente.

8.3

Lopende bezwarenprocedures

Als tegen een besluit nog bezwaar of beroep mogelijk is op 1 januari 2020, of behandeling van bezwaar
of beroep loopt, blijven de procedures van het ‘oude’ recht gelden. Dus tot middenfebruari 2020 kunnen
medewerkers nog bezwaarschriften indien tegen besluiten die voor 1 januari 2020 zijn genomen.
Besluiten die voor 1 januari 2020 al definitief zijn geworden, blijven geldig.
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9 Overige procedures
Naast de in de hoofdstukken 5 tot en met 8 genoemde procedures wijzigen er nog enkele ‘kleinere’
procedures door de normalisering. In dit hoofdstuk staan wij stil bij die wijzigingen. U treft daarbij geen
stappenplan maar een checklist, deze kunt eventueel uitbreiden.

✓

Pas uw administratieve processen, modelbesluiten aan op de nieuwe spelregels.

✓

Pas uw mandaatregeling aan op de nieuwe spelregels.
Tip:
Betrek de afdeling juridische zaken bij het maken van deze aanpassing.

✓

Zorg voor voldoende kennis over het beëindigen van het dienstverband.

✓

Reorganisatie? Voorkom dat u na 2020 geen ontslagvergunning van het UWV krijgt.

✓

Weet dat na de normalisering u voor ontslag wegens arbeidsongeschiktheid een
ontslagvergunning nodig heeft.

✓

Inventariseer de tijdelijke aanstellingen, pas uw personeelsadministratie aan op de
aanzegplicht.

Wat

Wie

Tijdsbesteding

Uitvoering aanpassing
overige procedures.

…

…

(Administratieve) processen
De normalisering maakt dat u enkele administratieve processen moet aanpassen. Denk hierbij aan het
nalopen van modelbrieven, nalopen en aanpassen van werkprocessen in de personeels- en
salarisadministratie en (her-) bezinning op de vraag hoe uw organisatie zich in toekomstige procedures
bij de rechter laat bijstaan.

Mandaatregeling
Op dit moment kent uw organisatie (naar alle waarschijnlijkheid) een mandaatregeling. Hierdoor is het
niet noodzakelijk dat een bestuursorgaan alle besluiten zelf neemt. In de mandaatregeling staat onder
meer wie bevoegd is tot het nemen van besluiten op het gebied van aanstelling, aanpassing arbeidsduur,
salarisverhoging, ontslag en dergelijke. Na de normalisering vinden deze beslissingen niet meer binnen
het publiekrechtelijke maar binnen het privaatrechtelijk domein plaats. Dit brengt met zich mee dat de
mandaatregeling moet worden aangepast aan de nieuwe situatie. Dit kan worden beschouwd als een
technische wijziging die in de regel weinig werk met zich meebrengt.
Medewerkers die voor de normalisering een bepaalde bevoegdheid gemandateerd hebben gekregen,
kunnen ook na de normalisering deze bevoegdheid hebben.
In de Gemeentewet is (en blijft) geregeld dat de burgemeester de bevoegdheid heeft om namens de
gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. Ook wordt bepaald dat de burgemeester
deze bevoegdheid aan een ander kan opdragen. Dit laatste gebeurt door middel van een volmacht.
Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander (de gevolmachtigde) om in
zijn naam privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. Zo kan de burgemeester (volmachtgever)
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aan de secretaris/directeur (gevolmachtigde)
arbeidsovereenkomsten te sluiten.

9.3

de

bevoegdheid

geven

om

in

zijn

naam

Procedure rondom beëindiging dienstverband

De normalisering brengt een verandering met zich mee op het gebied van het ontslagrecht. Op het
moment dat de Wnra in werking treedt, gaat het civiele ontslagrecht gelden. Dit ontslagrecht is in 2015
ingrijpend gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Dit ontslagrecht
wordt ook voor de genormaliseerde ambtenaar van toepassing.
De ontslaggronden in het BW vertonen overeenkomsten met die in de CAR-UWO. Ze zijn uitputtend
opgesomd en de arbeidsovereenkomst mag pas worden beëindigd als er sprake is van een redelijke
ontslaggrond. Voordat ontslag kan worden verleend, moet een ontslagvergunning bij het UWV worden
gevraagd of een ontbindingsverzoek worden ingediend bij de kantonrechter. De grond van ontslag
bepaalt bij wie u terecht kunt. Bij opzegging wegens bedrijfseconomische reden of langdurige
arbeidsongeschiktheid moet u bij het UWV zijn. Iedere andere ontslaggrond gaat via de kantonrechter.
De medewerker die wordt ontslagen na twee jaar dienstverband, heeft in beginsel recht op een
transitievergoeding.
Zowel in het bestuursrecht als in het civiel recht kunnen medewerkers afspraken maken om hun
dienstverband in onderling overleg (met wederzijds goedvinden) te beëindigen. De afspraken legt u vast
in een overeenkomst, in het ambtenarenrecht vaak beëindigingsovereenkomst genoemd. In het civiele
recht heet dit de vaststellingsovereenkomst.
Een belangrijk verschil is dat in het civiele recht de medewerker na ondertekening van de overeenkomst
een wettelijke bedenktijd van twee weken heeft. De medewerker kan binnen twee weken zonder opgaaf
van redenen schriftelijk op zijn beslissing terug komen en de vaststellingovereenkomst ontbinden. Als de
organisatie hierop niet expliciet wijst, dan is die termijn zelfs 21 dagen.

9.4

Reorganisaties voor normalisering

Als een medewerker in de toekomst wordt ontslagen vanwege reorganisatie is in de regel een
ontslagvergunning bij het UWV vereist. De regels die het UWV hanteert voor het verlenen van een
ontslagvergunning zijn niet gelijk aan de regels die u nu onder het ambtenarenrecht kunt hanteren. In de
praktijk zou dit kunnen betekenen dat u op basis van de huidige regels afspraken maakt over welke
medewerkers eventueel kunnen worden ontslagen maar dat het UWV na de normalisering deze
afspraken niet in lijn vindt met haar regels en daarom geen ontslagvergunning verleend. De ministeries
van BZK en SZW zijn nog met elkaar in overleg over een tijdelijke overgangsregeling voor de oplossing
van dit probleem. Houd hiervoor de informatievoorziening vanuit de VNG in de gaten.
Wilt u hier niet van afhankelijk zijn, is het aan te raden om de bepalingen in de Ontslagregeling (m.n. het
‘afspiegelen’) en de regels van het UWV (als u gaat reorganiseren vóór de normalisering) al te hanteren.
Neem de afspraken hierover op in het sociaal statuut/sociaal plan.

9.5

Procedure rondom arbeidsongeschiktheid

De normalisering brengt nauwelijks wijzigingen in procedures bij
arbeidsongeschiktheid. De Ziektewet (ZW) en Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA) gelden en blijven gelden. Veel regels in de
huidige rechtspositieregelingen vormen een ‘vertaling’ van onder andere
de WIA. Dit betekent dat de procedures bij ziekte, ziekteverzuimbegeleiding
en het stappenplan bij re-integratie na de normalisering niet veranderen.
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Er is wel een verschil in sancties bij arbeidsongeschiktheid. De artikelen 7:13:1, 7:13:2 en 7:14 van de
CAR-UWO regelen dat de organisatie de doorbetaling van het salaris in bepaalde gevallen kan stop
zetten. Bijvoorbeeld als de medewerker bepaalde verplichtingen uit het verzuimprotocol niet naleeft of de
organisatie niet in staat stelt om te beoordelen of, en in welke mate, sprake is van arbeidsongeschiktheid.
Indien de medewerker zijn verplichting nakomt, wordt vanaf dat moment de loondoorbetaling hervat.
Na de normalisering verandert dit. In deze situatie kan het zijn dat dat als de medewerker alsnog zijn
verplichtingen nakomt, de organisatie het niet uitbetaalde salaris met terugwerkende kracht moet
uitbetalen. De opschorting van de loondoorbetaling wordt ongedaan gemaakt.
Een tweede verschil is de procedure van het ontslag na twee jaar (104 weken) ziekte. Na de normalisering
moet de organisatie toestemming vragen aan het UWV om tot ontslag over te mogen gaan. Het UWV
beoordeelt de aanvraag. Na toestemming van het UWV heeft de organisatie vier weken de tijd om de
arbeidsovereenkomst op te zeggen.
Een derde verschil is, dat de CAR-UWO het mogelijk maakt een zieke medewerker wegens reorganisatie
te ontslaan (mits de reden van het ontslag de reorganisatie is en niet de ziekte). Het private arbeidsrecht
kent een opzegverbod gedurende de eerste 104 weken van voortdurende arbeidsongeschiktheid.

9.6

Tijdelijke aanstellingen gedurende de transitie

Na de normalisering krijgt u te maken met de in het BW geregelde aanzegplicht. Dit houdt in dat u de
medewerker uiterlijk één maand voor de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, schriftelijk moet
informeren of u de arbeidsovereenkomst wilt voortzetten en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit geldt in
ieder geval voor nieuwe medewerkers. Het heeft ook gevolgen voor medewerkers die een tijdelijke
aanstelling hebben die na 1 januari 2020 (de datum van inwerkingtreding van de normalisering) eindigt.
Voor deze groep medewerkers moet u tijdig aanzeggen. Dat is belangrijk omdat er financiële gevolgen
verbonden zijn aan het niet nakomen van de aanzegplicht. Hieronder leest u twee voorbeelden.
Als u per 1 juni 2019 een medewerker tijdelijk aanstelt voor de duur van één jaar, moet u de werknemer
uiterlijk op 30 april 2020 schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de
arbeidsovereenkomst. Het is aan te raden de werknemer in 2019 hierover al in de aanstellingsbrief te
informeren. Op die manier handelt u proactief en zorgvuldig en weet ook de werknemer waar hij aan toe
is.
Als u per 1 februari 2020 een medewerker een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van elf
maanden aanbiedt, moet u uiterlijk op 30 november 2020 de werknemer schriftelijk informeren over het
al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.
Bij het verlengen van arbeidsovereenkomsten moet u op de hoogte zijn van de ketenbepaling. Als de
Wnra op 1 januari 2020 in werking treedt, gaat de ketenbepaling uit het burgerlijke arbeidsrecht voor u
gelden. Deze wijkt niet af van de ketenbepaling in de CAR-UWO.
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10 Stel een communicatieplan op!

Goede communicatie over de Wnra bepaalt het succes van de implementatie van de Wnra. Om dit te
bereiken zijn een aantal zaken belangrijk:
->

Communiceer open, positief en richting de nieuwe situatie;

->

Communiceer afgestemd op de
afdeling en medezeggenschap);

->

Informeer niet te vaak en blijf bij de kern;

->

Sluit aan bij de gebruikelijke wijze van communiceren binnen de organisatie;

->

Zorg voor één persoon die binnen uw organisatie alle Wnra vragen beantwoordt. Verwijs
hierna in de communicatie.

doelgroepen

(medewerkers,

leidinggevenden,

P&O-

Dit hoofdstuk helpt u uw eigen communicatieplan te maken. De komende tijd komt er vanuit verschillende
instanties voorbeeldmateriaal beschikbaar. Zo komt het VNG gedurende 2018 en 2019 met
informatiemateriaal voor het informeren van medewerkers. Dit voorbeeldmateriaal kan gebruikt worden
voor uw communicatieplan.
Gelet op het feit dat de OR en de P&O-afdeling intensief betrokken zijn bij het proces van de
implementatie, zijn er in het stappenplan geen aparte communicatiemomenten voor deze doelgroepen
opgenomen. Bij grotere organisaties kunnen extra communicatiemomenten voor deze doelgroepen
worden toegevoegd.
Stap

Wat te doen?

Medium

Doelgroep

Wanneer

1.

Algemeen nieuwsbericht: informatie over de
Wnra

intranet

Iedereen

September
2018

2.

Informatie over de Wnra en de nieuwe Cao
Gemeenten

intranet

Iedereen

Januari
2019

3.

Informatie over de stand van zaken m.b.t. het
personeelshandboek

intranet

Iedereen

juli 2019

4.

Presentatie over de Wnra voor leidinggevende

presentatie

Leidinggevende

5.

Intranetbericht over het nieuwe
personeelshandboek

intranet

Iedereen

Oktober
2019
November
2019
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6.

Informatie over de Wnra en het nieuwe
personeelshandboek
en
de
arbeidsovereenkomst die eraan komt

intranet en
per brief

Iedereen

December
2019

7.

Bericht naar leidinggevenden om hen uitleg te
geven over de te versturen brief en
arbeidsovereenkomst.

e-mail

leidinggevenden

1e week
2020

8.

Versturen (digitale) begeleidende brief en
arbeidsovereenkomst

post of
digitaal

Iedereen

2e week
2020

9.

Inloopspreekuur voor eventuele vragen

gesprek

Iedereen

10

Reminder versturen naar medewerkers van
wie de arbeidsovereenkomst (nog) niet is
geretourneerd.

post of
digitaal

Iedereen

2e week
2020
Februari
2020

11.

Persoonlijk (telefonisch) contact met de
medewerkers van wie de
arbeidsovereenkomst nog niet is
geretourneerd

gesprek

Iedereen

Wat

Wie

Tijdsbesteding

Uitvoering stap 1 tot
en met 11

…

…
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11 Integrale tijdsplanning
Klik hier voor de link naar de actuele tijdlijn, weergegeven in Word op A3 formaat.
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12 Meer weten?
Zelftest en website
Speciaal voor de invoering van de Wnra heeft Driessen HRM een zelftest en webpagina ontwikkeld. Deze
stelt Driessen vanaf 21 maart 2018 gratis ter beschikking aan VNG-leden.
Met behulp van deze test kunt u via een korte vragenlijst uw Wnra kennis meten. Door in
een later stadium de test te herhalen, meet u of uw kennisniveau is toegenomen ten
opzichte van de vorige keer.
Driessen HRM ondersteunt dit draaiboek met een publiek toegankelijke
webpagina. Hier vindt u alle actualiteiten rondom de Wnra terug. Deze pagina
wordt in ieder geval tot 1 januari 2020 actueel gehouden. De tekst van het
draaiboek wordt integraal op deze webpagina opgenomen.

12.2 Basiscursus implementatie Wnra
Ter ondersteuning van dit draaiboek organiseert Driessen kleinschalige basiscursussen. Driessen
verzorgt al jaren diverse arbeidsvoorwaardelijke trainingen. Kleinschalige bijeenkomsten zijn een goede
manier voor kennisoverdracht en onderlinge interactie.
Tijdens de interactieve basiscursus bespreken we aan de hand van het draaiboek alle te zetten stappen.
Hierbij worden keuzemogelijkheden geschetst en worden de must do’s en can do’s besproken. Er wordt
ingegaan op vragen die deelnemers vooraf hebben kunnen indienen. Bovendien wordt een deel van de
cursus ingeruimd voor een kennismaking met het burgerlijk arbeidsrecht. Hierbij worden de verschillen
tussen de huidige praktijk en de post-Wnra tijd geduid.
De trainer is een cursusleider van de afdeling RAP van Driessen HRM die actief heeft meegewerkt aan
de totstandkoming van dit draaiboek. De cursus wordt vanaf 1 april 2018 verspreid door heel het land
gegeven. De bijdrage per deelnemer bedraagt € 95,00. Dit bedrag is vrijgesteld van btw.
Kijk voor meer informatie en het aanmelden op www.driessen.nl/wnra

12.3 Informatie
Naast dit draaiboek zijn er andere hulpmiddelen voor de uitvoering van de Wnra: de door Driessen te
organiseren cursussen over dit draaiboek, informatie op websites, boeken en e-books. Hieronder staat
een overzicht van een aantal handige websites.
De website van de Eerste Kamer -> Bij invullen van het zoekwoord 32.550 (het nummer van het
Initiatiefvoorstel-Wnra) zijn parlementaire stukken over de Wnra te downloaden.
De website van de VNG -> De informatie van de VNG over de Wnra staat op de website van de VNG:
thema’s/arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid/normalisering rechtspositie ambtenaren.
De website overheid.nl -> Op deze website zijn stukken over de Wnra te downloaden.
De website www.wnra.nl -> Dit is een website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Op deze website staat veel informatie over de Wnra.
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Bijlagen
Voorbeeld personeelshandboek na normalisering
Wanneer u start met het samenstellen van een personeelshandboek kan onderstaand model ter
inspiratie dienen.
1. Inleiding
Licht hier onder meer toe op welke wijze u het handboek beschikbaar stelt en de manier waarop u de
medezeggenschap betrekt bij het maken van het handboek. Bij het eerste handboek kunt u kort uitleg
geven over de normalisering. De normalisering is immers de aanleiding tot het eerste handboek.
2. Onderdeel ARBEIDSVOORWAARDEN
2.1 Begripsbepalingen
Geef een beschrijving van de verschillende termen die in het handboek gebruikt worden
2.2 Indiensttreding
Bijvoorbeeld de wijze van indiensttreding en de verhouding van de inhoud van het handboek tot de
arbeidsovereenkomst.
2.3 Werktijden
Een regeling van de reguliere werktijden en de uitzonderingen hierop. Indien overeenkomstig met de
Cao hoeft u hier niets over op te nemen of kunt u simpelweg verwijzen naar de Cao bepalingen.
2.4 Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bijvoorbeeld de wijze van ziek- en betermelding. Let bij langdurige ziekte ook op de termijnen van de
Wet verbetering Poortwachter en de eisen van het UWV.
2.5 Vakantie
Regel hier onder meer de vakantierechten en de manier waarop vakantiedagen worden opgenomen,
bijvoorbeeld via de E-HRM module of verlofkaart. Denk ook aan de regelgeving t.a.v. het vakantieverlof
bij langdurige ziekte.
2.6 Individueel Keuze Budget (IKB)
Welke grondslag heeft het IKB? Hoeveel keert de organisatie uit en wanneer? Hoe kan de werknemer
het aanvragen en waar kan hij terecht met vragen?
2.7 Ambtsjubileum
Wanneer wordt uitgekeerd en op welke wijze (bruto/netto).
2.8 Pensioenregeling
Waar en hoe is het pensioen geregeld? Bij wie kan de medewerker terecht voor vragen? Wanneer is er
voorlichting en wat kan de werknemer zelf terugvinden (bijvoorbeeld door Mijn ABP of het jaarlijkse
pensioenoverzicht van het ABP).
2.9 Bijzondere uitkeringen
Denk hierbij aan een uitkeringen aan de naaste van de medewerker bij het overlijden van de
medewerker.
2.10 Nevenactiviteiten
Onder welke voorwaarden mag een medewerker naast zijn werk andere werkzaamheden verrichten?
Hoe dient hij nevenactiviteiten te melden? Waar slaat u de gegevens over nevenactiviteiten op?
2.11 Overige verplichtingen medewerker
Bijvoorbeeld de zorg voor de naam en faam van de organisatie
2.12 Beëindiging arbeidsovereenkomst
Bijvoorbeeld vergoedingen, getuigschrift en de teruggave van bedrijfsmiddelen.
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2.13 Bedrijfseigendommen
Hoe worden deze verstrekt, geregistreerd en onderhouden.
2.14 Salaris
Hoe worden salarissen vastgesteld en wanneer wordt uitbetaald.
2.15 Gratificatie
De normen voor gratificaties vermelden.
3. Onderdeel SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN
Sinds 1 januari 2015 moeten alle organisaties verplicht de Werkkostenregeling toepassen voor het
toekennen van vergoedingen en verstrekkingen. De normalisering brengt hier geen verandering in.
3.1 Woon- werkverkeer
Wat zijn de voorwaarden? Wat moet er gebeuren bij langdurige ziekte van de werknemer?.
3.2 Dienstreizen
Bijvoorbeeld vergoeding van reiskosten, verblijfskosten en boetes. Maar ook: hoe boek ik de dienstauto
en welke afspraken zijn er over rittenregistratie?
3.3 Verhuiskosten
Wat zijn de voorwaarden?
3.6 Mobiele communicatiemiddelen
Verwijs naar een bruikleenovereenkomst. Hoe om te gaan met privégebruik, onderhoud en vermissing
van bijvoorbeeld de tablet of mobiele telefoon.
3.7 Overwerk
Voorwaarden, registratie en wijze van compensatie (tijd/geld)
3.8 Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Regels, procedures en formulieren.
3.9 Opleiding
Voorwaarden voor deelname aan opleidingen. Bijvoorbeeld eventuele terugbetaling en het verband met
de transitievergoeding bij ontslag.
3.10 Bijzonder verlof
Bijvoorbeeld voor huwelijk, overlijden en gezinsuitbreiding. Verwijs naar een schema van verlofvormen.
3.11 Tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering
Werkgeversbijdrage en eventuele collectieve verzekering.
3.12 Ongevallenverzekering
Voorwaarden voor een collectieve ongevallenverzekering met aandacht voor de positie van
deeltijdwerkers.
3.13 ANW-verzekering
Verwijzing naar pensioenreglement en formulieren.
4. SLOTBEPALINGEN
Toepassing en wijzigingen regelen.
5. BIJLAGEN
Het handboek kan verschillende bijlagen bevatten. Ook hierbij geldt dat gemeenten naar eigen behoefte
bijlagen kunnen toevoegen. De onderstaande bijlagen kunnen onderdeel uitmaken van een handboek:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schema verschillen verlofvormen;
Salaristabel;
Roosterschema’s (bijvoorbeeld piket);
Bijzondere vormen van verlof: handig schema met daarin de verschillende verlofvormen;
Huisregels personeel: uitgewerkt boekje met huisregels;
Privacyreglement personeelsgegevens;
Formulier ziekmelding: inclusief contactmomenten;
Verzuimprotocol: beleidsvoorschrift voor het omgaan en beheersen van ziekteverzuim;
Reglement functioneringsgesprekken: uitgewerkte regels en instructie voor leidinggevende;
Reglement beoordelingsgesprekken: uitgewerkte regels en instructie voor leidinggevende;
Formulieren beoordelings- en functioneringsgesprekken;
Model verlofkaart: praktisch hulpmiddel voor verlofregistratie;
Reglement alcoholbeleid;
Rookbeleid: regels voor rokers en niet rokers;
Protocol seksuele intimidatie: beleidsvoorschrift voor correcte omgangsvormen op het werk;
Regeling vergoeding studiekosten: duidelijkheid over scholingsmogelijkheden;
Bruikleenovereenkomst laptop, mobiele telefoon.

Voorbeeld geschillenregeling
In Nederland zijn er veel verschillende geschillencommissies. Elke geschillencommissie heeft een eigen
reglement. Dit reglement wordt in overleg met de sector en betrokken partijen vastgesteld. Op het
moment van schrijven is er nog geen Cao-afspraak bekend over een geschillencommissie voor de sector
gemeenten. Om u toch een beeld te geven van wat er zoal in een reglement kan staan treft u hieronder
(een link naar) een drietal voorbeelden.
Het reglement geschillencommissie van het Ministerie van Defensie (van 11 oktober 2017):
Het reglement geschillencommissie ambulancezorg (van 12 mei 2017):
Het reglement geschillencommissie van ABN AMRO bank

Officiële tekst van de Wnra
De tekst Wnra (van 9 maart 2017)
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