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Monique Mijsbergh
Bestuurslid van NVP
Overijssel
Ik werk ruim 22 jaar in
diverse HR-functies,
onder andere in de zorg
en het onderwijs. Sinds juni 2002 ben ik
organisatie- en beleidsadviseur HRD bij het
Deltion College, een groot ROC in Zwolle.
Ik vind het leuk om een klimaat te creeëren
waar professioneel leiderschap én werknemerschap hoog in het vaandel staan. In
mijn huidige functie doe ik dit door kaders
te ontwikkelen en veranderprocessen in te
richten. Ik doe dit in cocreatie met management en betrek medewerkers, onder andere
via platforms. Ik ben bestuurslid van NVP
Overijssel geworden omdat ik het leuk
vind om samen met NVP-collega’s uit een
breder netwerk bijeenkomsten over actuele
thema’s te organiseren. Het lijkt me ook
leuk en belangrijk om hierbij verbinding te
zoeken met de Young Professionals.

Sylvia Bastiaan
Lid van de Commissie
NVP Sollicitatiecode/
Klachteninstantie
Ik ben personeelsfunctionaris sinds 2005 en werk nu ruim vier jaar
bij bouwbedrijf Weboma in Wateringen.
Hier ben ik HRM-eindverantwoordelijke
voor diverse BV’s. Afgelopen jaren heb
ik door de slechte marktomstandigheden voornamelijk te maken gehad
met arbeidsjuridische zaken. Na het
afronden van mijn laatste studie wilde ik
op een andere manier kennis en ervaring
delen met mensen uit het werkveld. Mijn
lidmaatschap van de Commissie NVP Sollicitatiecode en Klachteninstantie sluit hier
naadloos op aan. In eerste instantie heb
ik gereageerd op de oproep voor lid van
de Klachteninstantie. Al snel werd duidelijk
dat er ook een lid voor de Commissie
Sollicitatiecode werd gezocht. Door
van beide lid te worden, staan de twee
commissies nog meer met elkaar in
verbinding. Zo kan ik actuele onderwerpen van de Klachteninstantie naar
de Commissie NVP Sollicitatiecode
vertalen en andersom.

Bij de NVP Helpdesk
Arbeidsrecht komen de
meest uiteenlopende vragen
binnen. Mr. Sandra Sanchez
van 2Work Arbeidsjuristen
licht er twee uit:
Kan ik de vakantiedagen van een oproepkracht uitbetalen?
Een oproepkracht is - net als een vaste kracht - een werknemer
in de zin van artikel 7:610 BW ev. Alle regels uit het arbeidsrecht zijn dus ook op oproepkrachten van toepassing. Het uitbetalen van wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband
is ook in het geval van oproepkrachten niet toegestaan. Een
oproepkracht bouwt net als andere medewerkers vakantieuren op. Volgens de wet mogen die niet tijdens het dienstverband worden uitbetaald (bijvoorbeeld door het uurloon wat
op te hogen). De werknemer behoudt dan zijn recht op deze
vakantiedagen en het risico bestaat dat de werknemer claimt
(betaalde) vakantiedagen te mogen opnemen. De werkgever
betaalt dan dus dubbel.

Kan op 31 mei 2013 een beëindigingovereenkomst
worden gesloten met de afspraak dat de arbeidsovereenkomst per 1 juni 2013 eindigt?
Er geldt bij een beëindigingovereenkomst geen opzegtermijn
omdat er geen sprake is van opzegging, maar van een
overeenkomst. Er geldt echter wel een ﬁctieve opzegtermijn.
Dit is de wachttijd voor de WW die door het UWV aan de
werknemer wordt opgelegd. De werkgever is dus niet verplicht
om een opzegtermijn in acht te nemen. In de praktijk wordt de
dekking van deze ﬁctieve opzegtermijn bij een beëindiging met
wederzijdse instemming wel als onderhandelingspunt meegenomen. De werknemer kan bijvoorbeeld verzoeken om een
verhoging van de vergoeding met een bedrag waarmee hij de
wachttijd kan overbruggen. Of om de arbeidsovereenkomst op
een later tijdstip te beëindigen. Indien bijvoorbeeld op 31 mei
een beëindigingovereenkomst wordt getekend en de ﬁctieve
opzegtermijn bedraagt 2 maanden, dan is deze termijn gedekt
als wordt afgesproken dat de arbeidsovereenkomst eindigt per
1 augustus. De werknemer kan dan na het einde van het dienstverband zonder wachttijd een WW-uitkering aanvragen.
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