
HR Advies & Personeelsdiensten

Ontbijtsessie Human Resources
12 maart 2019

Door:

Frank Stultiens (Vennoot/HR Adviseur)
1



HR Advies & Personeelsdiensten

Agenda:

- WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) 

- Rekening houden met….

- WAZ en WIEG

- Wet DBA

- AOW

- Pensioen

- Gezond en Veilig

- Trends arbeidsmarkt
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HR Advies & Personeelsdiensten

“Het nieuwe kabinet zet in het Regeerakkoord in op modernisering

van de arbeidsmarkt. Er moet een nieuwe balans komen tussen

werkgevers en werknemers. Vast werk moet minder vast worden

en flexwerk minder flex. Bovendien moet werken lonen en

werkgeverschap moet aantrekkelijk zijn” 

Status Wet Arbeidsmarkt in Balans….
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HR Advies & Personeelsdiensten…WAB status

NIET: verandering van de proeftijdregels (5 maanden, 3 maanden 

tijd)

WEL: (na instemming 1e kamer, per 1-1-2020):

- Verlenging keten bepaling (2 > 3 jaar)

- Wijzigingen berekening transitievergoeding

> vervallen van 2 jaar, nu per direct van toepassing

> schrappen afronding op halve dienstjaren (feitelijke duur)

> afschaffen hogere opbouw werknemers > 10 dienstjaren
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HR Advies & Personeelsdiensten…WAB status

- Introductie cumulatiegrond bij ontslag

- Vaste arbeidsomvang per jaar aanbieden aan oproepkrachten

- ‘Payrollers’ regels wijzigen (geen uitzendbeding/ruimere 

ketenbepaling; werknemers krijgen zelfde arbeidsvoorwaarden)

- Wijzigingen WW premie: lagere premie vast contract, hogere 

premie voor flexibel contract
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HR Advies & Personeelsdiensten….Let op!

Houd rekening met:

- Fiscale maatregelen (fiets, elektrische auto’s)

- Koopkracht, houd rekening met 1.5% stijging; lonen gemiddeld 
3% (aanname overheid)

- Loondoorbetaling bij ziekte, kleine werkgevers:

> 1 jaar i.p.v. 2 jaar
> Uniforme lasten dekkende premie m.b.t. 2e jaar ziekte
> UWV neemt re-integratie verplichtingen/loonbetaling over
> Ontslagbescherming van 2 jaar blijft in stand
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HR Advies & Personeelsdiensten….Let op!

Houd rekening met:

- Compensatie voor transitievergoeding bij ontslag per 1-4-2020 

wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige 

arbeidsongeschiktheid (terugwerkend 1-7-2015)

- Transitievergoeding plafond naar 81 K (ipv 79.000 in 2018)

- Afspraken Leeftijdsbewust personeelsbeleid in cao’s

- Studie stimulering
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HR Advies & Personeelsdiensten….WAZ/WIEG

WAZ : Wet Arbeid en Zorg

 Per 1-1-2019: verlenging pleegzorg- en adoptieverlof (6 wkn)
 Per 1-1-2019: kraamverlof wordt geboorteverlof (1 werkweek)

WIEG: Wet Invoering Extra Geboorteverlof

 Recht op geboorteverlof voor echtgeno(o)t(e) of ger. Partner
 Per 1-7-2020 aanvulling mogelijk op geboorteverlof 

- maximaal 5x wekelijkse duur
- 70% max dagloon vergoed door UWV
- opbouw vakantiedagen loopt door
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HR Advies & Personeelsdiensten….WAZ/WIEG

 Zwangerschapsverklaring (AVG) bij werknemer

 Basis kinderbijslag en tegenmoetkoming AKW verhoogd met      

€ 88,75 per jaar.

 Uitbreiding kindgebonden budget in 2020, verhoging 

inkomensgrens met € 16.500

 Verbetering kwaliteit kinderopvang (1 beroepskracht op 3 baby’s) 
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HR Advies & Personeelsdiensten….Wet DBA!

Houd rekening met:

- Schijnzelfstandigheid en sociale bescherming (bv. dwang lage 

tarieven)

- Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)

> duidelijkheid dienstbetrekking

> schijnzelfstandigheid tegengaan
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HR Advies & Personeelsdiensten….AOW

AOW-leeftijd

• De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2019 naar 66 jaar + 4 maanden.

• De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 gekoppeld aan de levensverwachting.

• Vijf jaar vooraf stelt de minister de AOW-leeftijd vast.

Deze komt in 2022 uit op 67 jaar + 3 maanden, maar blijft in 2023 en 

2024 gelijk omdat de levensverwachting voor die jaren niet verder stijgt.
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HR Advies & Personeelsdiensten….Pensioen

Pensioen

 Arbeidsmarkt: Verandering pensioenstelsel is nodig

 Geen akkoord werkgever en vakbonden:

- issue is stijgende AOW leeftijd

- strenge rekenregels (remt verhoging pensioenen)

- geen soepele regeling werknemers met zwaar werk

 Consequenties:  

- geen regeling voor ZZP'ers

- september 2019: op www.mijnpensioenoverzicht.nl een 3 tal 

scenario’s zichtbaar (verwacht, optimistisch, pessimistisch)
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http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/


HR Advies & Personeelsdiensten… Gezond/Veilig

Gezond en veilig werk:

 Meer arbeidsinspecteurs voor bevordering eerlijke arbeidsmarkt, 
gezond en veilig werken en aanpakken schijnzelfstandigheid

 Onderzoeken in 2019 naar effectiviteit van de nieuwe Arbowet
 Bedrijfsartsen preventietaken beter vormgeven, samenwerking 

arbo deskundigen; initiatieven voor aantrekken bedrijfsartsen 
(tekort)

 Focus op kleinere bedrijven m.b.t. preventie arbeidsongevallen 
en beroepsziekten

 Melding bedrijfsongeval verplicht naar Inspectie SZW, 
uitzondering o.b.v. AVG
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HR Advies & Personeelsdiensten… Actueel

• Employer branding

• Onboarding > werkklimaat

• HR Kengetallen (meten is weten!)

• Functioneringsgesprekken, anders?

• Loon of carriere aanbieden?
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HR Advies & Personeelsdiensten… Trends
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1) Meten is weten

2) Vast-Flex

3) Een sterk merk

4) Vergeet je huidige medewerkers niet!

5) Een goed salaris is niet voldoende

6) De basis op orde

7) Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan

8) De employee ‘Journey’ van groter belang dan ooit

(on-boarding)



Take away’s:
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- Aanpassing beleid van HR in krappere arbeidsmarkt

verdient alle aandacht op alle niveaus!

- Aantrekkelijkheid van je bedrijf is key! 

- Blijf oog houden voor een gezond en leefbaar

werkklimaat!

DANK!


