
Welke werkgevers zullen zich rot 
schrikken op 1 januari 2015?
“Degenen die niet weten dat ze vanaf 
die datum een aanzegplicht hebben 
bij contracten voor bepaalde tijd van 
zes maanden of langer. Deze plicht 
houdt in dat werkgevers minimaal één 
maand van tevoren moeten laten we-
ten of ze wel of niet doorgaan met 
 iemand. Ook verlengen betekent dus: 
op tijd aanzeggen. Werkgevers zijn 
geneigd tot het allerlaatste moment  
te wachten om een werknemer niet te 
demotiveren. Dat mag dus niet meer. 
Een standaardbriefje is voldoende. 
Werkgevers die zich niet aan hun aan-
zegplicht houden, riskeren een boete 
van één bruto maandsalaris.”

Nog meer gedoe?
“Helaas wel. Nu mogen werkgevers 
nog in maximaal drie jaar tijd maxi-
maal drie contracten aanbieden. De 
keten begint opnieuw als er minimaal 
drie maanden zit tussen twee contrac-
ten voor bepaalde tijd. Deze 3 × 3 × 3- 
regel verandert straks in 3 × 2 × 6.  
Met ingang van 1 juli 2015 mogen 
werk gevers maximaal drie contracten 
aanbieden in maximaal twee jaar. Na 
een tussenpose van minimaal zes 
maanden begint de keten opnieuw. 
Nou, wij denken dat veel werkgevers 
dat niet gaan doen. Zes maanden zal 
te lang blijken om een werknemer 
‘even’ buiten het bedrijf te parkeren.”

En afscheid nemen van mensen 
die niet goed functioneren, wordt 
een vak apart.
“Vanaf 1 juli 2015 loopt ontslag om 
 bedrijfseconomische redenen en bij 
langdurige ziekten voortaan via het 
UWV. Alle andere redenen, zoals dis-
functioneren en verstoorde arbeids-
relaties, lopen via de kantonrechter. 
De kantonrechter heeft straks nog 
maar twee opties: een contract wel of 
niet beëindigen. Dat laatste gaat veel 
vaker voorkomen, denken wij. Vroe-

ger werd een niet zo sterk dossier 
 gecompenseerd met een wat hogere 
ontslagvergoeding en kon het con-
tract toch worden ontbonden. Dit ver-
wijtbaarheidscriterium om de ontslag-
vergoeding bij te stellen, heeft de 
kantonrechter straks niet meer. De 
ontslagvergoeding is voortaan altijd 
een vast bedrag. Overigens: als de 
rechter ‘nee’ zegt, kunnen werkgever 
en werknemer nog wel gewoon met 
wederzijds goedvinden uit elkaar.”

Wat adviseert u werkgevers?
“Ik raad werkgevers aan hun arbeids-
overeenkomsten opnieuw te laten
toetsen. In contracten voor bepaalde
tijd mag geen proeftijd en geen con-
currentiebeding meer worden op-
genomen. Verder zullen ook kleine 
ondernemers vanaf nu aan dossier-
opbouw moeten gaan doen, anders
komen ze nooit van iemand af. Ze 
moeten veel formeler beoordelings- 
en functioneringsgesprekken gaan 
voeren, en vastleggen naar waar-
heid. Alle maatregelen moeten in
het dossier: waarschuwingen, op-
leidingsmogelijkheden, het aan-
bieden van een coach of begeleider, 
et cetera. Slecht functionerende 
medewerkers de hand boven het 
hoofd houden, wordt in het nieuwe 
systeem keihard afgestraft.”

Per 1 juli 2015 hebben werkgevers 
ook een scholingsplicht. 
Wat vindt u daarvan?
“Ik heb m’n twijfels. Werknemers heb-
ben recht op scholing en iedere werk-
gever moet straks een scholingsplan 
hebben. Maar waarom zou je dit ver-
plichten? Van een metselaar moet je 
geen advocaat willen maken.” 

Door de veranderingen zou vast 
werk ‘minder vast’ worden en 
flexibel werk ‘minder flexibel’. 
Kunt u zich daar in vinden?
“Nee, eigenlijk niet. Vast werk wordt 

De investering

Altijd een volle accu

Accugereedschap waarvan de accu 
nooit leeg is. Dat kan met het nieuwe 
wireless charging system van Bosch 
– als het gereedschap tenminste tus-
sendoor en ’s avonds op het laad-
systeem wordt gezet. Het wireless 
charging system laadt een 18 V-accu 
op via inductieve energieoverdracht. 
Op zich niets nieuws, elektrische 
tandenborstels worden al lang op 
deze manier geladen. Voor gereed-
schap is Bosch echter de eerste die
deze techniek eerder dit jaar intro-
duceerde. 
Willy Ketelaars heeft een aannemers-
bedrijf en een machinaal timmer-
bedrijf en schafte onlangs het laad-
systeem aan, speciaal voor zijn boor-
machines. “Het laadkastje staat in de 
werkplaats, maar we nemen het ook 
vaak mee op karwei. Dat bevalt 
goed, je hoeft de accu niet los te 
koppelen maar kunt de hele machine 
op het laadsysteem zetten. Dankzij 
lichtjes kun je zien hoe ver de accu 
al is geladen.” Overigens kan de 
accu ook los geladen worden. Het 
kort laden is niet schadelijk voor de 
levensduur van de accu. 
Een ander voordeel van het systeem 
is dat het ongevoelig is voor water 
en vuil, doordat er geen contactpun-
ten voor het laden zijn. Verder be-
spaart de gebruiker volgens Bosch 
geld omdat er geen tweede accu 
meer nodig is. Ketelaars vindt een 
extra accu juist wél handig: “Bij één 
accu moet je tijdens een klus toch  
af en toe wachten, met twee kun je 
de hele tijd doorwerken.”
Het wireless charging system is 
 geschikt voor alle professionele  
18 V-systemen van Bosch. 

Bedrijf: 

aannemer en  

machinale timmer-

fabriek Ketelaars, 

Nistelrode, www.

tifaketelaars.nl 

Soort werk: 

hoofdzakelijk klei-

ne verbouwingen 

en renovaties

Aanschaf:

laadapparaat 

GAL 1830 W  

Professional en 

twee GBA 18 V / 

2,0 Ah MW-B Pro-

fessional-accu’s

Investering: 

129,- euro excl. 

btw, voor een 

laadstation +  

één accu

Leverancier: 

Bosch  

Professional
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‘MKB zal moeten wennen 
aan nieuwe afrekencultuur’
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