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Enquête AWVN medio februari 2016

• Respons: in 2 weken 280 deelnemers
(1/3de ledenbestand AWVN)

• Grote(re) ondernemingen 
oververtegenwoordigd
(23% respondenten ˂ 100 werknemers)

• Enquête niet representatief voor 
kleinbedrijf



Bekorting duur keten:

• 34% geen effect

• 18% eerder contract onbepaalde tijd

• 27% geen contract onbepaalde tijd

• 21% kijkt kritischer naar functioneren



Bekorting tussenpoos keten:

• 54% geen effect

• 5% eerder contract onbepaalde tijd

• 31% geen nieuw contract

• 10% anders (divers)



Aanpassing ketenregeling in cao:

• 16% geen cao

• 71% geen aanpassing voorgesteld

• 7% aangepaste ketenregeling

• 7% vakbonden wilden niet

• 15% anders



Andere contractsvormen door 
aanpassing ketenregeling?:

• 64% nee

• 4% meer zzp’ers

• 11% meer uitzendkrachten

• 7% meer payrollkrachten

• 14% anders



Aanpassing ontslagrecht:

• 30% nog geen ervaring mee

• 2% het is eenvoudiger geworden

• 68% het is moeilijker geworden
(= 97% van de respondenten met ervaring)



Verplichte ontslagroute lastiger?:

• 45 % nog geen ervaring met andere route

• 28 % niet lastiger

• 12% lastiger, want ging eerst naar ktr.
(voor bedrijfseconomisch ontslag)

• 6% lastiger, want ging eerst naar UWV
(voor in persoon gelegen redenen)

• 9% anders



Afwijken afspiegelingsbeginsel/ 
instellen eigen ontslagcommissie:

• 44 % zou wel willen afwijken, maar wil 
geen eigen ontslagcommissie

• 9 % wil de 10% afwijking ex art. 16 
Ontslagregeling

• 6 % wil verder afwijken

• 41% anders (met name: heeft geen cao)



Transitievergoeding:

• 19 % ontslag is goedkoper geworden

• 30 % ontslag is duurder geworden

• 15% maakt niets uit

• 19% nog geen ervaring mee

• 16% anders



Kosten in mindering brengen:

• 28 % geen plannen in die richting

• 5 % afspraak met bonden dit niet te doen

• 43% wil het gaan doen

• 11% doet het al

• 12% anders



Ontslag na 2 jaar 
arbeidsongeschiktheid:

• 19 % laat arbeidsovereenkomst bestaan

• 40 % zegt op

• 28% weet nog niet

• 13% anders



Conclusie:


