
WELKOM!



Programma:
8:15 presentatie Werkzaak Rivierenland

8:30 presentatie De Jong van Mook advocaten

9:30 presentatie ROC Rivor/ Leerwerkloket Rivierenland



Germi van der Borg 
Sanne Jonker
Monica Blok



Blijvende begeleiding door 
werkcoach

No-riskpolis 

Begeleiding door werkcoach tot opleiding is 
afgerond

Leerwerkroute Transport & Logistiek

Werkzaak zorgt voor behalen van heftruck 
certificaat, taaltraining

Koerier/Bezorger
Magazijnmedewerker

Heftruckchauffeur
Vrachtwagenchauffeur

Informatie verstrekken betreffende subsidie

Loonkostensubsidie

Werving & Selectie 

Voor kandidaten
Met een afstand tot de 

arbeidsmarkt

Leren & werken in de logistiek

BBL bij ROC, Praktijkverklaring ROC,
Korte trainingen zoals bijv. een heftruckcertificaat, 

koeriersopleiding, vrachtwagenrijbewijs ism werkgever

Instroom 

bij werkgevers in Rivierenland
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No-riskpolis 
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Leven Lang 
Ontwikkelen!



Actualiteiten 
Arbeidsrecht 2022



Programma

ü Wetsvoorstel Transparante arbeidsvoorwaarden
ü Tewerkstelling vluchtelingen Oekraïne
ü Richtlijn gelijke beloning man/vrouw
ü Herziening non-concurrentiebeding
ü Overige wijzigingen



Achtergrond Richtlijn Transparante en voorspelbare 
arbeidsvoorwaarden

• 1 augustus 2022
• Doel “voorspelbaarheid en transparantie”
• Geen overgangsrecht



Toepasselijkheid Richtlijn Transparante en 
Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden

Artikel 1-2:
Deze richtlijn bepaalt minimumrechten die van toepassing zijn 
op elke werknemer in de Unie met een arbeidsovereenkomst
of arbeidsrelatie met inachtneming van de rechtspraak van het 
Europees Hof van Justitie. 



Wijzigingen Wet Transparante en Voorspelbare 
Arbeidsvoorwaarden

1. Uitbreiding informatieplicht
2. Oproepkrachten
3. Scholing en studiekosten
4. Verbod nevenwerkzaamhedenbeding



Uitbreiding informatieplicht (artikel 7:655 bW)

Onder andere:
• Concreet salaris in vacature
• Reikwijdte functie
• Werktijden en referentie-uren bij oproepkrachten
• Het recht op scholing en de interne procedure
• Informatie over uitbetaling loon

Tip: neem algemene procedures op in je 
arbeidsvoorwaardenreglement



Oproepkrachten (artikel 7:628b BW)

“Werknemer kan slechts verplicht worden arbeid te verrichten 
op de dagen en uren, bedoeld in artikel 655 lid 1, onder i, 
onder 2”

Niet voldaan aan deze verplichting?
àwerknemer is niet verplicht op een oproep te verschijnen, 
ook niet bij tijdige oproeping! 

Tip: neem in alle arbeidsovereenkomsten referentie-uren op



Wijziging artikel 2b Wet Flexibel Werken (WfW)

• Geldt voor alle flexibele contracten (min/max, geen vaste 
dagen)

• Na 26 weken schriftelijk verzoek tot voorspelbaarheid door 
werknemer

• Werkgever beslist binnen 1 maand schriftelijk en 
gemotiveerd (niet zwaarwegend)

• Geen tijdige schriftelijke weigering: contract wordt 
aangepast conform verzoek werknemer.

Let op! artikel 610b BW (3 maanden), artikel 2b WfW
(6 maanden), artikel 628a (1 jaar) 



Scholing en studiekosten (artikel 7:611aBW)

Huidige tekst:
“De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen 
die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor 
zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor 
het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie 
van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat 
is deze functie te verrichten.”

Mogelijke sancties: schadevergoeding, geen ontbinding, 
herstel arbeidsovereenkomst



Scholing en studiekosten (artikel 7:611aBW)

Wijziging Wet Transparante Arbeidsvoorwaarden:
“Wanneer op grond van toepasselijk Unierecht, nationaal 
recht, een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling 
door een bevoegd bestuursorgaan de werkgever verplicht is
zijn werknemers scholing te verstrekken om het werk waarvoor 
zij zijn aangenomen uit te voeren, wordt de in lid 1 bedoelde 
scholing kosteloos aangeboden aan de werknemers, 
beschouwd als arbeidstijd en, indien mogelijk, vindt deze plaats 
tijdens de tijdstippen waarop arbeid verricht moet worden.” 



Scholing en studiekosten (artikel 7:611aBW)

• Lid 4: elk beding waarbij studiekosten worden verhaald of 
verrekend is nietig

• Uitzondering: verkrijgen beroepskwalificatie conform 
Richtlijn Verkrijgen Beroepskwalificaties.

• Geldt ook voor contracten voor bepaalde tijd, min/max, 0-
uren etc.

• Let op! Tijdens werktijd en geldt als arbeidstijd. Scholing 
buiten werktijd = arbeidstijd

Tip: zorg voor een helder scholingsbeleid en neem in je 
beoordelingsformulier standaard een kopje ‘scholing’ op.



Stappenplan



Verbod Nevenactiviteitenbeding (7:653a BW)

“Een beding waarbij de werkgever verbiedt of beperkt dat de 
werknemer voor anderen arbeid verricht buiten de tijdstippen 
waarop de arbeid moet worden verricht bij die werkgever, is 
nietig, tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond 
van een objectieve reden.”

Tip: verplichten tot melden nevenactiviteiten mag nog wel.



Tewerkstellen vluchtelingen Oekraïne

• Geen tewerkstellingsvergunning
à Wel melding UWV (2 werkdagen)
• Tijdelijke vrijstelling vanaf 1 april 2022
• Voorwaarden:

- Werknemer Richtlijn Tijdelijke Bescherming (tot 30 mei    
alle Oekraïners die nationaliteit kunnen aantonen)

- Arbeidsovereenkomst
• Ook vrijwilligerswerk en stage
• Nederlands arbeidsrecht van toepassing!



Voorstel Richtlijn Gelijke Beloning man/vrouw

• 5% verschil met het ‘maatmanloon’ = vermoeden 
verboden onderscheid

• Werknemer wint tijdens procedure: alle kosten (volledige 
advocaatkosten) worden gecompenseerd

• Werknemer verliest tijdens procedure: geen veroordeling 
in de proceskosten



Herziening non-concurrentiebeding



Overige wijzigingen

• Wetsvoorstel Wet Werken waar je wil
• Betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022)
• Einde overgangsrecht AOW-gerechtigde werknemers



Joke Broekhuizen



BEDANKT VOOR UW AANDACHT!


