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Oproepkrachten onder de WABOproepkrachten onder de WABOproepkrachten onder de WABOproepkrachten onder de WAB    
    
Na maandenlange aankondiging is het zover: de wet Arbeidsmarkt in 

Balans (hierna: WAB) is op 1 januari 2020 in werking getreden! De 

WAB heeft als voornaamste doel om meer balans aan te brengen 

tussen flex en vast; vaste contracten moeten aantrekkelijker worden. 

Er zijn dan ook verscheidene arbeidsrechtelijke wijzigingen 

doorgevoerd, onder meer op het gebied van de ketenregeling, het 

ontslagrecht, de transitievergoeding, payrolling en WW-premies. In dit 

artikel besteden we aandacht aan de wijzigingen ten aanzien van de 

oproepkrachten; dus de werknemers met een nulurencontract én een 

min-maxcontract.  

 

Aanbod vaste arbeidsomvang  

De WAB brengt een belangrijke verandering met zich mee voor 

oproepkrachten: na twaalf maanden oproepovereenkomst moeten 

werkgevers hun oproepkrachten een aanbod doen voor een vaste 

arbeidsomvang. De aangeboden vaste arbeidsomvang dient gelijk te 

zijn aan het gemiddeld aantal verloonde uren in de twaalf maanden 

daarvoor. Werknemers die op 1 januari 2020 al twaalf maanden in 

dienst zijn als oproepkracht, moesten vóór 31 januari 2020 een vaste 

arbeidsomvang aangeboden hebben gekregen. Heeft de werknemer 

geen aanbod ontvangen, dan kan de werknemer loon van de 

werkgever vorderen over de arbeidsomvang die hem had moeten 

worden aangeboden. Een dergelijke loonvordering kan flink oplopen 

en is natuurlijk niet wenselijk!  

De werknemer mag uiteraard ook de vaste arbeidsomvang weigeren, 

waarna de werkgever en werknemer op oproepbasis met elkaar 

verdergaan. Let er wel op dat de werkgever na iedere twaalf maanden 

wederom een aanbod voor een vaste arbeidsomvang dient te doen, 

ook al is het aanbod in eerste instantie geweigerd. 

 

Gaat de werknemer akkoord met de aangeboden vaste 

arbeidsomvang, dan moet de bestaande arbeidsovereenkomst worden 

gewijzigd.  

 

Het aanbod van vaste arbeidsomvang dient volgens de wet schriftelijk 

of elektronisch te geschieden. Bovendien, bij een eventuele 

discussie dient de werkgever te kunnen bewijzen dat de 

werknemer het aanbod (tijdig) heeft ontvangen. Tevens is het 

verstandig om de eventuele weigering van het aanbod ook 

schriftelijk vast te leggen, zodat de werknemer zich niet later alsnog 

kan beroepen op het aanbod.  

 

Oproep 

Ook is er het één en ander veranderd omtrent het oproepen van 

oproepkrachten: de oproepkracht moet uiterlijk vier dagen voor 

aanvang van de werkzaamheden worden opgeroepen. De oproep 

dient schriftelijk of elektronisch te geschieden. Trekt de werkgever 

binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden de oproep 

(gedeeltelijk) in of wijzigt de werkgever de tijdstippen? Dan heeft de 

oproepkracht alsnog recht op loonbetaling over de periode waarvoor 

hij was opgeroepen.  

  

Opzegtermijn  

Een volgende wijziging, die ook niet in het voordeel van de werkgever 

werkt, is dat oproepkrachten met een nulurencontract sinds 1 januari 

2020 het dienstverband met een opzegtermijn van slechts vier dagen 

mogen opzeggen. Let op: deze wijziging geldt niet voor werkgevers. Zij 

zijn nog steeds gehouden aan de wettelijke opzegtermijnen! 

 

WW-premie 

Met de komst van de WAB gelden vanaf 1 januari 2020 een hoge 

(7,94% van het SV-loon) en een lage (2,94% van het SV-loon) WW-

premie. Hoewel de wijzigingen in de WW-premie niet enkel betrekking 

hebben op oproepkrachten, zijn deze in dit kader zeker interessant. De 

lage WW-premie mag enkel worden toegepast indien de 

arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen, de 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en er een 

vaste arbeidsomvang is overeengekomen.  

 

Een uitzondering hierop: ten aanzien van de werknemer onder de 21 

jaar mag de werkgever ook de lage WW-premie toepassen, indien de 

werknemer maximaal 52 uur (per aangiftetijdvak van een 

kalendermaand) of maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier 

weken) verloond heeft gekregen. Dus de werknemer onder de 21 jaar 

kan op oproepbasis werkzaam zijn waarbij de werkgever alsnog de 

lage WW-premie kan toepassen. Bij het voorgaande is van belang wat 

de leeftijd van de werknemer is op de eerste dag van het betreffende 

aangiftetijdvak van een maand. Het aantal gewerkte uren én de WW-

premie worden per maand voor deze jongeren vastgesteld. Zet de 

werkgever de jongere bijvoorbeeld in de zomerperiode meer dan 52 

uur in? Dan geldt voor die maand(en) de hoge WW-premie.  
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Ook mag de lage WW-premie toegepast worden voor een werknemer 

met een arbeidsovereenkomst in het kader van een leerwerktraject 

(BBL).  

Let op: er moet wel altijd een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan 

de dienstbetrekking ten grondslag liggen!  

 

Uitstel tot 1 april 2020 

Werkgevers mogen momenteel nog de lage WW-premie afdragen, ook 

als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde met vaste 

arbeidsomvang nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de 

arbeidsovereenkomst nog niet door partijen is ondertekend. Uit 

coulance hebben werkgevers van de overheid een uitstel tot 1 april 

2020 gekregen om de arbeidsovereenkomsten in orde te maken. Dit 

geldt overigens enkel voor arbeidsovereenkomsten van werknemers 

die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere 

arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.  

 

Wij staan natuurlijk voor u klaar! 

Heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld het bepalen van de aan te bieden 

arbeidsomvang, bij de schriftelijke vastlegging van het aanbod of de 

weigering en/of bij de wijziging van de bestaande 

arbeidsovereenkomst? Of wilt u weten hoe deze WAB-maatregelen 

samenhangen met de overige wetswijzigingen, zoals de ketenregeling 

en de transitievergoeding? Neemt u dan contact op met Deniz Bahar, 

jurist arbeidsrecht, op telefoonnummer: 088-500 96 95 of e-mailadres: 

d.bahar@eshuis.com. 

    

Visie 2020 HorecaVisie 2020 HorecaVisie 2020 HorecaVisie 2020 Horeca    

De horeca kijkt met vertrouwen naar 2020. De 

consumentenbestedingen zullen naar verwachting op peil blijven en 

buitenlandse toeristen weten ons land nog steeds goed te vinden. Er 

spelen echter ook problemen die het ondernemen in de branche 

bemoeilijken. De grootste rem is het personeelstekort, met hogere 

personeelskosten tot gevolg. Ook de inkoopkosten lopen relatief sterk 

op. Het is maar de vraag of ondernemers deze kosten voldoende 

kunnen berekenen aan hun gasten. Hoe gaat de horeca hiermee om? 

En waar liggen de kansen?  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende link:  

https://www.eshuis.com/files/biz/SRA-BiZ_2020-in-Zicht-Horeca.pdf 

 

    
Visie 2020 Retail Visie 2020 Retail Visie 2020 Retail Visie 2020 Retail     

De detailhandel profileert van de bestedende consument en is positief 

gestemd voor 2020, maar de verschillen binnen de branche zijn groot. 

Als het gaat om groei (vooral online), maar ook wat betreft kennis 

over technologie en innovatie. Veel retailers worstelen met het 

onderscheidend vermogen en de digitalisering en platformisering van 

de branche. Hoe snel en ingrijpend zijn deze ontwikkelingen? Heeft de 

retailer die niet technologisch gedreven is nog bestaansrecht? 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende link:  

https://www.eshuis.com/files/biz/SRA-BiZ_2020-in-Zicht-

Detailhandel.pdf 
 

Stimuleringsregeling Leren en ontwStimuleringsregeling Leren en ontwStimuleringsregeling Leren en ontwStimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in ikkelen in ikkelen in ikkelen in 
mkbmkbmkbmkb----ondernemingen (SLIMondernemingen (SLIMondernemingen (SLIMondernemingen (SLIM----regeling)regeling)regeling)regeling)    

Mkb-ondernemers kunnen vanaf dit jaar subsidie aanvragen om 

loopbaanadviezen voor medewerkers te krijgen of vaardigheden van 

medewerkers up-to-date te houden. Dat kan via de 

Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen 

(SLIM-regeling). 

Deze regeling is in het leven geroepen voor ondernemers in 

seizoensgebonden sectoren en helpt werkgevers om werken in de 

horeca en retail leuk en uitdagend te houden en om hun medewerkers 

ontwikkelingsperspectief te bieden. Mkb-werkgevers hebben in de 

praktijk immers minder tijd, geld of kennis ter beschikking hiervoor 

dan de grotere bedrijven. Leren en ontwikkelen is echter ook binnen 

het mkb ontzettend belangrijk! Deze regeling geeft een financiële 

impuls.  

Leerrijke werkomgeving 

De subsidie richt zich op het versterken van een leerrijke 

werkomgeving binnen een bedrijf, maar ook op het ontwikkelen van 

werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, 

bijvoorbeeld door het aanbieden van een beroepsopleiding op maat. 

Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die 

tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. 

De overheid stelt in totaal € 48 miljoen per jaar ter beschikking voor 

de SLIM-regeling. Als ondernemer kun je via de SLIM-regeling 

maximaal €24.999 subsidie krijgen voor leren en ontwikkelen. Voor 

samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties geldt een 

aanvraagmaximum van €500.000. 

 

Voor wie geldt de SLIM-regeling? 

• Individuele mkb-ondernemingen 

• Samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-

ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer 

organisaties 

• Grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of 

recreatiesector 

Volwassenenonderwijs 

Ook voor mkb-ondernemers die hun mensen een mbo-opleiding laten 

volgen via de derde leerweg (volwassenenonderwijs) is de regeling 

aantrekkelijk: De SLIM-regeling vergoedt dan namelijk een deel van de 

kosten voor (delen van) een overheids-erkende beroepsopleiding. Let 

op! Dit geldt niet voor een beroepsopleiding via de 

beroepsbegeleidende of beroepsbegeleidende leerweg! 
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Voor welke activiteiten kun je subsidie aanvragen? 

Je kunt voor de volgende activiteiten subsidie aanvragen via de SLIM-

regeling: 

• Het implementeren van loopbaan- of 

ontwikkeladviestrajecten ten behoeve van werkenden in de 

onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband 

werkenden in andere mkb-ondernemingen. 

• Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of 

invoeren van een methode in de onderneming die 

werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, 

vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen 

tijdens het werk (bedrijfsschool). 

• Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten 

behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de 

derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. De subsidie voor 

dit onderdeel is een tegemoetkoming in de kosten die een 

ondernemer voor dit doel maakt. De subsidiabele 

vergoeding wordt verleend naar rato van het aantal weken 

dat de leerling, deelnemer of student bij de 

beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een 

maximum van 40 weken en €2700 per jaar. Dat is evenveel 

als de maximale subsidie praktijkleren voor een bbl-

leerplaats. 

Subsidiabele kosten 

• Externe kosten die daadwerkelijk gemaakt zijn ter uitvoering 

van een subsidiabele activiteit (bijv. het adviesbureau). 

• Directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf 

van de subsidieaanvrager of een van de partijen van het 

samenwerkingsverband bezighouden met de uitvoering van 

de activiteit, berekend op basis van het brutoloon van die 

personen en vermeerderd met een opslag van 32%, naar 

rato van individuele gerealiseerde uren en uitgaande van 

1720 werkbare uren op jaarbasis. 

• Een toeslag van 15% op de hierboven genoemde kosten ter 

compensatie van de overig gemaakte kosten. 

Kosten die niet vergoed worden 

• De opleidingskosten zelf (bijv. schoolgeld en examenkosten). 

• Loonkosten of verletkosten van degene die de scholing of 

het adviestraject volgt. 

Aanvragen 

Voor de subsidie geldt een ondergrens van € 5.000 euro per aanvraag. 

De subsidie voor onderdelen bedraagt maximaal 80% van de 

subsidiabele kosten (voor een kleine onderneming) en 60% van de 

subsidiabele kosten (voor een middelgrote onderneming, 

samenwerkingsverband of grootbedrijf in de landbouw- horeca- of 

recreatiesector). Het scholingsinitiatief moet uiterlijk 6 maanden na 

afloop van het tijdvak waarin de subsidieaanvraag is gedaan, starten. 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer aanvragen? 

Je kunt jouw aanvraag voor de SLIM-regeling jaarlijks indienen van  

2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met  

30 september bij de dienst Uitvoering van Beleid. Aanvragen van 

samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen jaarlijks worden 

ingediend van 1 april tot en met 30 juni. De aanvragen worden in 

volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij geen onderscheid 

wordt gemaakt tussen horeca, recreatie en landbouw. Zorg dus dat je 

op tijd je aanvraag indient! 

Bron: Koninklijke Horeca Nederland, gepubliceerd op 15 januari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij helpen u graag vooruitkijken in 2020! 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met  

Joyce Frongink op 088- 500 9564 of Marlou Ensink op 

088-500 9593 van ons brancheteam Horeca & Retail. 


