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            WAT TE DOEN ALS UW WERKGEVER U LAAT WETEN DAT U ONTSLAGEN WORDT? 
        HULP & FINANCIËLE ONDERSTEUNING BIJ HET ZOEKEN NAAR  BETAALDE BAAN:     
 
Het kan zo maar gebeuren dat mensen hun baan kwijtraken. Allerlei redenen kunnen eraan ten grondslag liggen. 
Als je dit overkomt krijg je direct te maken met een aantal belangrijke zaken te weten: 
* Welke rechten worden mij ontnomen, behalve contractuele rechten maar ook toekomst rechten? 
* Waar moet ik zijn om mijn recht te halen, daar ik meen dat mij, door mijn werkgever, onrecht wordt aangedaan? 
*  Kan ik voldoende overzien wat dit voor mij (en mijn gezin) gaat betekenen en waar leidt dit alles toe? 
*  Wat staat mij nu te wachten, waar moet ik per direct mee aan de slag gaan? 
* Ben ik door de ontstane situatie wel in staat, gelegenheid, mij volledig te gaan richten op mijn verplichtingen? 
 
Welke rechten worden mij ontnomen, behalve contractuele maat ook toekomst rechten? 
Op het moment dat u als werknemer te horen krijgt dat uw werkgever niet meer met u verder wilt moeten er direct 

lampjes bij u gaan branden. Zodra een dergelijke boodschap bij u binnenkomt, zeker als u dit niet hebt zien aan-

komen, wordt u overvallen en gaat er heel veel door u heen. U verliest u baan, het contact met uw collega’s en een 

van uw levensdoelen. Al met al zet het in veel gevallen uw leven op zijn kop. Vooral het verlies van een bron van 

zekere inkomsten gaat u bezighouden. U zult stilstaan bij de vraag, waarom ik, wat gebeurt er met mijn rechten. 
Denkend aan, heeft de werkgever wel gegronde redenen om mij te ontslaan? Hoe ga ik mijn ontslag aanvechten? 
Wat u vooral moet doen, is binnen 24 uur, nadat u deze ingrijpende boodschap te horen hebt gekregen uw werk-

gever laten weten, dat u niet akkoord gaat met het aangezegde ontslag. Dat moet zodra de werkgever u deze bood-

schap overbrengt maar wij adviseren u dit ook schriftelijk en aangetekend te gaan doen. Geef aan, dat u niet ak-

koord gaat met de aanzegging van ontslag en spreek de eventuele motivatie, welke de werkgever hiervoor heeft 

bedacht tegen als blijkt dat deze niet ter zake doende zijn dan wel dat deze zich niet hebben voorgedaan of voor 

gaan doen. Geef ook aan dat u het ontslag juridisch gaat aanvechten. Ga nimmer akkoord met het ontslag want u 

verspeelt waarschijnlijk hierdoor uw rechten. Ook niet als uw werkgever de uitvlucht gebruikt dat het ontslag ge-

paard zal gaan met een afvloeiingsregeling, sociaal plan, of ontslagvergoeding. 
 
Waar moet ik zijn om mijn recht te halen, daar ik meen dat mij, door de werkgever, onrecht wordt aangedaan? 
Het is van belang, als u met een dergelijke ingrijpende boodschap wordt geconfronteerd dat u de boodschap gaat 

verwerken. Daar gaat de nodige tijd inzitten omdat dit hopelijk niet te vaak in uw leven voorkomt. Het verwerken 

van een dergelijke boodschap moet u vooral niet alleen gaan doen. Praat er over en stel ook uw collega’s hiervan 

op de hoogte maar vooral uw gezinsleven of de meest belangrijke mensen in uw directe omgeving. 
Zodra zij van u te horen hebben gekregen wat u is overkomen kunnen zij rekening met uw veranderende situatie 

gaan houden en meer begrip gaan opbrengen als er in uw gedragingen hierdoor veranderingen gaan optreden. 

Voorkom vooral dat u belangrijke mensen in uw directe omgeving, door de situatie waarin u terecht bent geko-

men, gaat verliezen. Ga bij uzelf na of u een lopende geldige Rechtsbijstandverzekering heeft, zo ja, schakel deze 

per direct in. Zo niet, benader dan zo spoedig mogelijk deskundige mensen om uw heen of maakt snel een af-

spraak bij een juridisch loket of bij een advocaat met in zijn/haar portefeuille arbeidsrecht. Let wel, dit laatste kan 

hoge kosten met zich meebrengen. 
 
Kan ik voldoende overzien wat dit voor mij (en mijn gezin) gaat betekenen en waar leidt dit alles toe?  
Neen, want vanaf het moment dat de boodschap bij u binnen is gekomen gebeurt er wat met u. In veel gevallen 

wordt u overrompeld omdat u het niet heeft zien aankomen of weleens gedacht aan dat het u kan overkomen maar 

u er niet op heeft ingesteld. In een fractie van enkele seconde gaat u leven er totaal anders uitzien. De boodschap 

van de werkgever komt hard binnen, u weet dat er een breuk is gaan ontstaan tussen u en uw werkgever. Het besef 

en de gevolgen van dit alles dringt geleidelijk tot u door. Allerlei scenario's komen in uw op , hoe moet het verder, 

kan ik nog wel een andere baan vinden, hoe gaat het financieel er uit zien, heb ik voldoende kennis en ervaring 

om snel weer aan het werk te geraken, wat als ik langdurig uitzichtloos thuis komt te zitten, enz.? Veel van deze 

zaken komen waarschijnlijk in uw gedachten op. Van belang is dat u al deze zaken durft te gaan benoemen en 

trachten te gaan overzien, desnoods met hulp van uw gezinsleden of vertrouwenspersonen om uw heen. 
Het is niet niks te moeten horen dat uw werkgever niet meer met u verder wilt, het leidt tot verlies van vertrouwen 

richting uw werkgever, misschien wel uw directe werkomgeving maar misschien dat de boodschap bij u zo hard 

binnenkomt dat het grote gevolgen gaat hebben voor uw gezondheid en eventueel uw sociale leven. 
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Wat staat mij te wachten, waar moet ik direct mee aan de slag? 
Belangrijk is dat u uw werkgever per direct op de hoogte brengt dat u niet akkoord gaat met de aanzegging van 

het ontslag, dit doet u ter plekke zodra de werkgever u deze boodschap mededeelt, liefst in bijzijn van een van uw 

collega’s zodat er een getuigen is die uw reactie heeft gehoord.  
> Stel zo spoedig mogelijk een aangetekende bezwaarbrief op, vermeldt in de aanhef: Aangetekende bezwaarbrief 

tegen ontslagaanzegging d.d.…….. 
Vermeldt dat u mondeling de werkgever al, op ...dag en tijdstip, van uw bezwaar hiervan op de hoogte hebt ge-

bracht en geef de reden van uw bezwaar aan. Maak duidelijk dat u niet akkoord gaat met het ontslag. 
Vergeet niet de brief van een datum en uw handtekening te voorzien. 
Stuur deze brief aangetekend en als 2e exemplaar per post op naar uw werkgever, in veel gevallen is dit de afde-

ling HRM of personeelsfunctionaris P&O. Bewaar ook zelf de brief want die zult u in de nabije toekomst vaker 

als bewijslast moeten kunnen laten zien.  
Heeft u administratieve hulp of advies nodig bij het opstellen van een bezwaar- of verzoekbrief, BUS wilt u 

daar geheel kosteloos bij helpen. Stuur uw verzoek per mail naar: info@debus.nl en wij zullen binnen 8 uur 

reageren. 
> Ga bij uzelf te raden of u een rechtsbijstandsverzekering heeft, zo ja, neem per direct contact op met de verze-  
    keringsmaatschappij en vertel hun de situatie waarin u terecht bent gekomen en vraag om juridische bijstand. 
    Ook al hebt u nog niet de officiële ontslagpapieren van uw werkgever ontvangen,  
> Meldt u zich bij het UWV en vertel hun dat uw werkgever u ontslag heeft aangezegd en vraag wat u te doen 
   staat om recht op een WW-uitkering te verkrijgen. 
 
Ben ik door de ontstane situatie wel in staat, in de gelegenheid, mij volledig te gaan richtten op mijn verplich-

tingen en rechten? 
In heel veel gevallen gaat het mensen lukken om op eigen kracht en met de nodige kennis en vaardigheid, eventu-

eel met behulp van hun naasten, de weg in te slaan die moet worden ingeslagen zoals: 
* Het in gang zetten van het administratief en juridisch aanvechten van het ontslag, 
* Het aanvragen en naleven van de geldende verplichtingen welke gekoppeld zijn aan het verkrijgen van een WW- 
   uitkering. 
* De sollicitatieplicht maakt deel uit van de verplichtingen welke gelden voor verkrijgen en behoud van een WW- 
   uitkering. 
* Het opmaken van een realistische maar wel indrukmakende sollicitatiebrief waarvan de inhoud van de brief af- 
   gestemd is op de vacatures waarop uw solliciteert. 
* Leg een archief aan waarin uw alle sollicitatiebrieven, als kopie, opbergt maar ook alle correspondentie welke 
   direct en indirect te maken heeft met het ontslag en de brieven en stukken van stappen welke worden gezet om  
   weer aan het werk te geraken. 
 
Het UWV biedt u via het STAP-budget een extra middel en mogelijkheid om aan het werk te geraken: 
Het STAP-budget is bedoeld om mensen te helpen bij duurzame inzetbaarheid door middel van her- en omscho-

lingsprojecten. Er blijkt veel belangstelling te zijn om deze regeling aan te vragen. In de praktijk blijkt dat er een 

grote behoefte is om een aanvraag STAP-budget in werking te stellen. De aanvraag dient men bij het UWV in te 

dienen. Let wel, als u een aanvraag in gaat dienen dient u daar ook een aantal gemotiveerde onderbouwingen in 

mee te nemen en de oplossing welke u wenst te gaan volgen moet aan een aantal criteria voldoen. Het is dus niet 

zo, dat alle opleidingen die u wenst te volgen in aanmerking komen voor de regeling STAP-budget. Laat u vooral 

vooraf goed adviseren, hiermee voorkomt u weer een teleurstelling. De toetsingskamer zal uw aanvraag, als het 

gaat om welke type opleiding u wenst te gaan volgen, toetsen aan een door het Ministerie vastgesteld opleidings-

niveau en opleidingsrichting. Neem contact op met het UWV. Telefoon: 088 – 8989294. 
 
De Brabantse Koepelorganisatie van en voor Uitkeringsgerechtigden, de Minima en belanghebbenden en be-

langstellenden, is een ervaren organisatie met de nodige kennis op het terrein van Wet- en Regelgeving, maar ook 

op het terrein van sociale, maatschappelijke vraagstukken. In Brabant zijn wij op vele fronten actief en zichtbaar 

daar waar belangen van burgers centraal staan en mensen samenwerkingsverbanden tot stand brengen om het so-

ciale leven nieuw leven in te blazen. Zelfregie en zelfredzaamheid is niet ieder individu gegeven, toch wil de sa-

menleving dat iedereen mee kan en gaat doen. Dus dan moeten de mogelijkheden gaan creëren en talenten van 

burgers gaan benutten om met z’n allen de doelen te realiseren. Begrippen als armoede, sociale uitsluiting, demen-

tie, werk moet lonend zijn, het nieuwe zorgakkoord is geen akkoord, zijn onderwerpen waar BUS zich sterk voor 

maakt. Wij bieden, informatie en advies en bieden geheel kosteloos administratieve hulp aan. Mail ons indien u 

onze hulp, informatie of advies wenst: info@debus.nl 
 
Tilburg, 123 september 2022                                                                                                                 Bestuur BUS,  
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