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Arbeidsvoorwaardengesprek  
 

Hoofdonderwerpen arbeidsvoorwaarden 
 

Dienstverband 

o Bepaalde /onbepaalde tijd 

o Minimale opzegtermijn 

o Duur proeftijd  

o Concurrentiebeding / 

relatiebeding 

 

Werktijden 

o Fulltime/ parttime 

o Vaste werktijden   

o Flexibele werktijden  

o Verplichte vrije dagen 

o Arbeidstijdverkorting (ATV/ ADV) 

o Verlofregelingen 

o Aankoop/ verkoop vakantiedagen 

 

Werkplek 

o Flexibel werken (thuis/ op locatie) 

o Verhuiskostenvergoeding  

o Devices (laptop, pc, tablet, telefoon 

o Werkplek instellen door 

arbeidsdeskundige 

o Meubilair / speciale apparatuur 

 

Financiële compensatie 

o Salaris per maand 

o Overuren  

o Vakantiegeld  

o Tantième/ winstdeling 

(variabel obv winst) 

o 13e maand (vast) 

o Bonusregeling/ prestatie-

beloning 

o Uitbetaling bij ziekte 

(hoogte, wachtdag(en)) 

o Aandelenregeling 

 

Vergoedingen 

o Mobiliteitsvergoeding / vervoer 

van de zaak (auto, fiets, OV)  

o Thuiswerkvergoeding (telefoon, 

internet, koffie, papier etc) 

o Vaste onkostenvergoeding 

o Vergoeding lidmaatschappen 

 

Verzekeringen en pensioen 

o Ziektekostenverzekering 

o Arbeidsongeschiktheid 

o Pensioenbedrage werkgever/werknemer 

o Reparatie pensioenbreuk/gat 

o Vervroegde uittreding 

o Bijdrage kinderopvang 

 

Voorzieningen 

o Kinderopvang 

o Bedrijfsfitness   

o Fruit op het werk 

o Koffie/ thee thuis   

o Et cetera 

 

Loopbaanbeleid 

o Loopbaanplanning 

o Potential trajecten 

o Opleidingen en cursussen 

o Congressen en seminars 

o Bijdrage studiekosten 

o Terugbetalingsregeling 

o Studietijd 
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Voorbereiding op het gesprek in 6 stappen 
1. Bepaal wat redelijk is  

2. Marktverkenning 

o Vraag CAO, personeelsreglement op 

o Toets aanbod via Loonwijzer.nl/ glassdoor.nl, netwerk. Google de cao 

3. Zelfverkenning 

o Wat is voor jou belangrijk 

4. Grenzen bepalen 

o Hoe ver ben je bereid te gaan 

o Wat is jouw plan B 

5. Voorbereiden op het gesprek 

o Hard op inhoud, zacht op relatie → je onderhandelt over de inhoud van de functie/ inhoud van het 

arbeidsvoorwaarden aanbod maar blijft rustig en sympathiek naar jouw gesprekspartner. Dit bereik je 

wanneer je het zakelijk benadert, je er geen wedstrijd van maakt en het je niet persoonlijk aantrekt. Dan kan 

het namelijk hard op de relatie worden.  

o Onderhandelen is geen wedstrijd  

6. Voeren van het gesprek 

o Luister goed naar wat er gezegd wordt 

o Herhaal wat je hoort, noteer de informatie  

o Vraag door en schrik niet van tegenargumenten  

o Neem geen overhaaste beslissingen 

 

Q & A 
Wanneer gaat een tijdelijk contract van rechtswege over naar een contract voor onbepaalde tijd? 

Na 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar tijd of wanneer dit in een CAO anders is afgesproken.  

 

Wat is het verschil tussen een tijdelijk en een vast contract? 

Een tijdelijk contract is tussentijds niet opzegbaar. Een tijdelijk contract korter dan 6 maanden mag geen proeftijd 

hebben. Een tijdelijk contract (korter dan twee jaar) mag nooit een proeftijd hebben langer dan 1 maand. Een vast 

contract mag een proeftijd hebben van maximaal 2 maanden (mits dit een nieuw contract is en niet de verlenging na 

een bepaalde tijd contract). Er zijn overigens nog meer verschillen.  

 

Zijn nul uren contracten verboden? 

Nee. Nul uren contracten zijn de eerste 26 weken niet verboden en daarna alleen wanneer het door de CAO is 

bepaald (dus niet door een personeelsreglement van een bedrijf). Voorwaarde: de aan de functie verbonden 

werkzaamheden dienen incidenteel van aard te zijn en geen vaste omvang te kennen. Bijv. piekwerkzaamheden, 

vervanging bij ziekte. 

 

Hoe lang mag een proeftijd zijn? 

Maximaal 2 maanden bij een vast contract of een contract voor 2 jaar 

 

Wat zijn primaire arbeidsvoorwaarden? 

Arbeidsduur, salaris en vakantiedagen 

 

Op hoeveel dagen vakantie heb je minimaal recht? 

4 keer de arbeidsomvang per week 

 

"Een werkgever die geen CAO heeft mag alle arbeidsvoorwaarden zelf bepalen" 

Dat is niet waar.  


