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Masterclass Arbeidsrecht 
Naar een inclusieve arbeidsmarkt 

Maartje Rutten en Jos de Roover

Brabant Werkt: Inclusief!

24 november 2022
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✓ Wij staan al 95 werkgevers bij, met name in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

✓ Wij zijn specialisten arbeidsrecht

✓ Wij bieden werkbare oplossingen met praktische handvatten.

Wie is Capra Advocaten

30 advocaten, 4 vestigingen

• ‘s-Hertogenbosch

• Den Haag

• Maastricht 

• Zwolle

Specialisten met een specialisme in expertteams: 

• Medezeggenschap 

• Reorganisatie/ bestuurlijke samenwerking

• Privacy / Wet open overheid (Woo) 

• Integriteit 

• Sociale zekerheid 

✓ Capra Academie voor kennisoverdracht

✓ Integriteit.nl voor bewustwording
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Maartje Rutten en Jos de Roover

Beiden als advocaat-partner en werkzaam bij Capra Advocaten

Wie zijn wij?
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Wat komt aan de orde?

• Wie is een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt?

• Inclusieve werkgever; wat zijn de mogelijkheden? 

• Oproepovereenkomst (varianten)

• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

• Proeftijd

• Ketenregeling

• Quotumregeling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)
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Welke werknemers?

‘Een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt’

• Iemand die wil werken, maar (nog) niet zelfstandig een plaats op de 

arbeidsmarkt heeft kunnen verwerven en een duwtje in de rug nodig heeft

• Soms tijdelijk, soms voor langere tijd
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Wie zijn dat? 

• Werknemer in het kader van de Wet sociale werkvoorziening

• ‘Arbeidsbeperkt’ is als bedoeld in artikel 38b van de Wet Financiering sociale

verzekeringen, of met een arbeidsbeperkte wordt gelijkgesteld als bedoeld in

artikel 38f, vijfde lid van die wet (ingeschreven in het doelgroepenregister)

• Werkzaam is in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 10b lid 1 van de

Participatiewet

‘Een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt’



8

Welke mogelijkheden zijn? 

• Proefplaatsing met behoud van uitkering (artikel 37 WIA)

• Inhuur via een uitzendbureau

• Inhuur op basis van detachering, mogelijk via een van de 11 SW-bedrijven in 

Brabant

• Indienstneming op basis van een arbeidsovereenkomst

U wilt een inclusieve werkgever worden…
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Of in dienst nemen

Hoe kan een arbeidsbeperkte in dienst worden genomen? 

• Oproepovereenkomst

• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

• Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
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Ondersteuning voor de werkgever

Onder andere:

• Loonkostensubsidie wanneer werknemer niet het minimumloon kan verdienen

• Werkplekaanpassingen

• Loondispensatie Wajong

• Loonkostenvoordeel tegemoetkomingen loondomein

• No-riskpolis

Aan te vragen via: gemeente / UWV / Belastingdienst
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Drie varianten:

• Voorovereenkomst

• Nul-urenovereenkomst

• Min-max overeenkomst

Oproepovereenkomsten
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Voorovereenkomst

• Nog geen sprake van een arbeidsovereenkomst

• Er worden basisafspraken gemaakt

• Er is geen verplichting om te verschijnen

• Elke keer wanneer de werknemer gehoor geeft aan de oproep ontstaat opnieuw 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (voor de duur van de oproep)

• Ketenregeling kan snel tot arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd leiden!

Oproepovereenkomsten
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Oproepovereenkomsten

Nul-urencontract 

• Contract (bepaalde of onbepaald) zonder afspraken over aantal te werken uren

• Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht

• Werknemer moet gehoor geven aan oproep om te komen werken

• Werkgever betaalt alleen loon over daadwerkelijk gewerkte uren, maar: 

• minimaal drie uur uitbetalen bij oproep

• minimaal 4 dagen van te voren oproepen

• minimumloon uitbetalen
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Oproepovereenkomsten

Min-max overeenkomst 

• Contract (bepaalde of onbepaald) voor een afgesproken minimum en maximum 

aantal uren

• Loon over uren die zijn gewerkt, maar in ieder geval wordt minimum aantal uren 

betaald ook als minder is gewerkt

• ‘Drie-uren-regel’ ook hier van toepassing
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• Na 12 maanden aanbod tot vast

• Afspraken zijn te maken voor een aantal uren per week, maand of jaar

• Werknemer mag aanbod weigeren

• Werkgever moet jaarlijks een aanbod (blijven) doen

• Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Oproepovereenkomsten
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• Een jaarcontract, maar een andere tijd (bijvoorbeeld 7 maanden) mag ook

• Denk aan een tussentijds opzegbeding

• Let op de ketenregeling

• Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
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Inhoud van de arbeidsovereenkomst (7:655 BW)

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

- NAW-gegevens

- Functie, salaris, arbeidsduur, standplaats(en)

- Startdatum einddatum

- Vakantie

- Opzegtermijn

- Cao (indien van toepassing)

- Eenzijdig wijzigingsbeding, geheimhoudingsbeding, ontbindende voorwaarde

- Recht op scholing
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CAO

➢ Let op Cao-bepalingen

➢ Veel Cao’s kennen een speciale loonschaal voor werknemers in de doelgroep

Voorbeeld: Artikel 32b Cao Metaal en Techniek (salaristabel bij de participatiewet)

Dit artikel geldt voor de volgende werknemers:

• Werknemers met een WSW-indicatie

• Werknemers die in de Wajong zitten

• Werknemers met een arbeidsbeperking die aan de gemeente hulp bij het werk vragen en 

werknemers die volgens het UWV niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
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Artikel 7:652 BW:

• Partijen kunnen een proeftijd overeenkomen (lid 1) 

• Duur proeftijd voor beide partijen gelijk (lid 1)

• Schriftelijk (lid 2) → in arbeidsovereenkomst

• Anders proeftijd niet geldig! (lid 8)

Proeftijd | algemeen
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Afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst:

- Contract bepaalde tijd <6 maanden: geen proeftijd (lid 4)

- Contract bepaalde tijd 6-24 maanden: 1 maand (sub a)

- Contract bepaalde tijd >24 maanden: 2 maanden (sub b)

- Contract onbepaalde tijd: maximaal 2 maanden (lid 3). 

Werkgever kan in principe maar één keer proeftijd gebruiken, namelijk bij de start 

van de arbeidsovereenkomst.

Let op: uitzendkracht die aansluitend in dienst treedt mag geen proeftijd meer 

krijgen.

Proeftijd | maximale duur
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Proeftijd | effect

• In proeftijd kan werkgever en werknemer arbeidsovereenkomst met 

onmiddellijke ingang op te zeggen (7:676, lid 1 BW) 

• Op verzoek werknemer schriftelijke opgaaf van reden opzegging (7:676, lid 2 

BW) 

• Geen redelijke opzeggingsgrond vereist (7:669, lid 7 BW)

• Geen instemming werknemer vereist (7:671, lid 1 sub b BW) 
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Proeftijd | “de ijzeren proeftijd”

• Tijdens proeftijd zijn partijen ‘vogelvrij’: “You’re fired!” of “I quit!”

• Uitsluitend opzegging binnen de proeftijd

• Aanvang proeftijd: tekenen contract of start werkzaamheden?

• Opzeggen vóór aanvang feitelijke werkzaamheden? 
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Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen (lid 1):

a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten 

hoogste zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, 

deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die 

dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd

b. meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar 

hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, geldt de 

laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Ketenregeling (7:668a BW) 
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Dus:

- arbeidsovereenkomsten → één contract voor méér dan 36 

maanden mag!

- max. 3 tijdelijke contracten → 4e = vast contract

- totale duur max. 36 maanden → 36 maanden + 1 dag = vast contract

- uitzendcontracten, detacheringen, etc. tellen mee!

Ketenregeling
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Ketenregeling - uitzonderingen

• Contract voor BBL-opleiding (telt niet mee in de keten)

• Werknemer is jonger dan 18 jaar en werkt minder dan 12 uur per week

• Eénmalige verlenging van maximaal 3 maanden bij één contract van 36 of meer 

maanden

• Tussen contracten méér dan 6 maanden uit dienst.
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Ketenregeling - opvolgend werkgeverschap

Keten van toepassing bij dezelfde functie voor verschillende werkgevers (uitzend of 

bedrijfsovername): 7:668a lid 2

Bijvoorbeeld: uitzendkracht heeft twee korte tijdelijke contracten via uitzendbureau 

gehad en heeft via uitzendbureau bij werkgever gewerkt. Als de werkgever de 

uitzendkracht vervolgens in dienst neemt kan nog maximaal één tijdelijk contract 

worden aangeboden.
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‒ Van 36 naar 48 maanden

‒ Van drie naar ten hoogste zes contracten

Uitzendbureaus maken gebruik van deze verruiming. 

Let op: het kan daardoor voorkomen dat een medewerker al 4 tijdelijke contracten

heeft gehad. Als de werkgever de uitzendkracht dan in dienst neemt, dan is dat

direct voor onbepaalde tijd!

Verruiming bij cao (7:668a, lid 5 BW) 



28

• Sociaal akkoord 11 april 2013 kabinet en sociale partners

• 125.000 extra banen creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een 

arbeidsbeperking

• 100.000 door het bedrijfsleven en 25.000 door overheidswerkgevers

• Gecreëerde baan van 25,5 uur wordt gezien als een baan (36 uur is 1,4 baan)

• 7 juli 2022 vraag van minister voor uitvoeringstoets nieuw wetsvoorstel 

vereenvoudigde banenafspraak

• Nieuw wetsvoorstel beoogd administratieve belemmeringen weg te nemen 

• Quotumheffing vervalt en wordt vervangen door bijdrage.

Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
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Doelgroep banenafspraak 

• Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig2 het wettelijk 

minimumloon (WML) kunnen verdienen

• Ex- vso/pro-leerlingen die zich schriftelijk, via het ABA -formulier3, bij UWV hebben 

gemeld

• Mensen met een Wsw-indicatie

• Wajongers met arbeidsvermogen

• Mensen met een Wiw-baan of ID-baan

• Mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of 

tijdens studie, die met een voorziening werken en alleen dankzij deze voorziening het 

WML kunnen verdienen. Zonder voorziening kunnen zij geen WML verdienen.
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Kennisdocument Wet banenafspraak en 

quotum arbeidsbeperkten

Publicatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2022 laatste versie)

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

file:///C:/Users/BiancaTaapken/Downloads/2022+Kennisdocument+Wet+banenafspraak+en+quotum+arbeidsbeperkten.pdf


31

Meer info: www.capra.nl

Vragen? m.rutten@capra.nl

j.deroover@capra.nl

Dank voor uw aandacht

mailto:m.rutten@capra.nl
mailto:j.deroover@capra.nl

