
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 
10 tips van Guido de Wit advocaten  

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die op 1 januari 2020 in werking treedt, brengt voor u als 
werkgever enkele veranderingen met zich mee. Om goed voorbereid te zijn op deze nieuwe wet 
geven wij tien tips waarmee u als werkgever direct aan de slag kunt. Daarnaast hebben wij de 
belangrijkste wijzigingen voor u uitgewerkt in een document dat u via onze website kunt 
downloaden. Kijk daarvoor op www.witadvocaten.nl 

 
Tip 1 Ook onder de WAB geldt dat het in het kader van een ontslagprocedure altijd van belang is 

om een uitgebreid dossier op te bouwen en tevens de benodigde fases/stappen te 
doorlopen. Welke stukken u nodig heeft en welke zaken vastgelegd moeten worden, 
verschilt per ontslaggrond.  

Tip 2 Maak inzichtelijk welke medewerkers vóór 1 januari 2020 twee jaar in dienst zijn (en dus 
onder de WAB voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in aanmerking komen).  

Tip 3  Zorg ervoor dat u vanaf 1 januari 2020 altijd tijdig (minimaal vier dagen van tevoren) 
schriftelijk/digitaal flexibele arbeidskrachten oproept. Wellicht dat u uw interne organisatie 
hier alvast op kunt afstemmen. Voorkom zoveel mogelijk afzegging van flexibele 
arbeidskrachten binnen voornoemde termijn van 4 dagen, een en ander om onnodige kosten 
te voorkomen.  

Tip 4 Sta stil bij de vraag of u voldoende oproep- en flexwerkers beschikbaar heeft. Flexibele 
arbeidskrachten kunnen namelijk weigeren om gehoor te geven aan een oproep, wanneer de 
oproep korter dan vier dagen voor aanvang van het werk plaatsvindt. Wij adviseren u om 
hierbij stil te staan en mogelijk uw flexibele vangnet aan werknemers te vergroten.  

Tip 5  Bekijk welke oproepovereenkomsten op 1 januari 2020 al 12 maanden lopen. U moet deze 
oproepkrachten namelijk vóór 1 februari 2020 een contract aanbieden gebaseerd op het 
gemiddeld aantal gewerkte uren in 2019. Indien u dit niet doet, kan de werknemer het loon 
over het aanbod dat u had moeten doen opeisen. 

Tip 6 Ga daarnaast in algemene zin na welke medewerkers straks een contract aangeboden 
moeten krijgen en voor hoeveel uur. Heeft u hiervoor voldoende werk?  

Tip 7 Inventariseer welke medewerkers naar tevredenheid functioneren. Van medewerkers met 
een oproepcontract die niet naar tevredenheid functioneren, kunt u het beste afscheid 
nemen op of voor 30 december 2019. Na deze datum bent u, indien u de betreffende 
medewerkers wenst te ontslaan, een transitievergoeding verschuldigd. 

Tip 8 Controleer of alle werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben en indien dit 
niet het geval is, leg dit alsnog schriftelijk vast. Op iedere loonstrook dient de aard van het 
contract te worden vermeld.  

Tip 9  Omzetten flexibele contracten naar vaste contracten? Neem de feiten, kosten en baten 
rondom flexibele contracten voor medewerkers nog eens onder de loep. Wellicht dat 
contracten waarvan u in de veronderstelling bent dat deze flexibel zijn, eigenlijk al 
geconverteerd zijn in vaste contracten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn doordat iemand al 
jarenlang 20 uur in de week werkt. In een dergelijk geval kan het onder omstandigheden 
gunstiger zijn het contract om te zetten naar een vaste aanstelling. Het is daarbij van belang 
om de lange termijnrisico’s voor uw organisatie voor ogen te houden. Wij kunnen hierin 
desgewenst met u meedenken.  

Tip 10 Op grond van de WAB geldt dat werknemers die in dienst zijn bij een payrollwerkgever, 
minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als werknemers die rechtstreeks in 
dienst zijn bij de opdrachtgever. Analyseer of het in uw geval nog altijd voordeliger is om via 
een payrollbedrijf te werken, of dat het wellicht de voorkeur verdient om de betreffende 
medewerker(s) zelf in dienst te nemen. 

 



Wilt u meer informatie of advies? Neem dan contact met ons op. 
 
A  Olympiaweg 1 - 1816 MJ – Alkmaar 
T  0031 (0)72 – 303 2000 
E  contact@witadvocaten.nl 
I   www.witadvocaten.nl  


