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Disclaimer
• De resultaten van het onderzoek dat in
deze presentatie wordt aangehaald zijn
indicatief. Er kunnen geen rechten aan
ontleend worden. Deze presentatie is
uitsluitend bedoeld voor leden van de VAN.

Programma
16.30 – 17.00
Bespreking uitslag enquete met aandacht voor:
- (transitie)vergoeding
- Aspecten van verzuim
- Gevolgen WWZ (in het algemeen) voor de mediationpraktijk
17.00 – 17.15
- Enkele (opvallende) voorbeelden uit de praktijk van Fred en
Frank
17.15 – 17.30
- Discussie met de groep

(transitie)vergoeding

•
•
•
•
•

In hoeveel VSO’s is een vergoeding overeengekomen?
In hoeveel gevallen wijkt die vergoeding af van de transitievergoeding?
Zijn de afwijkingen naar boven of naar beneden en met hoeveel procent?
Maakt u gebruik van een afwijkende berekeningsmethodiek en zo ja, welke?
Welke omstandigheden zijn bepalend voor het vaststellen van de hoogte van
de vergoeding?

Vergoeding in de VSO

•

In nagenoeg alle gevallen wordt in de VSO een vergoeding
opgenomen

•

Deze vergoeding wordt niet altijd transitievergoeding genoemd

•

Vaak ook andere elementen, zoals het aanbieden van een opleiding,
langer in dienst blijven onder vrijstelling van arbeid met behoud van
loon

(Afwijking van) de transitievergoeding
•
•
•
•
•

65% van de respondenten maakt gebruik van de
berekeningsmethodiek van de transitievergoeding
75% van de respondenten geven aan dat wordt afgeweken van de
transitievergoeding.
De respondenten geven aan dat in 65% van de gevallen naar boven
wordt afgeweken
Afwijkingen naar beneden komen nagenoeg niet voor
In enkele gevallen wordt voor de berekening van de vergoeding een
mengvorm tussen de transitievergoeding en de
kantonrechtersformule (oud) toegepast

Omstandigheden bepalend voor de hoogte
van de vergoeding
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie wil de relatie beeindigen
Inschatting financiele risico’s bij niet slagen van mediation
Arbeidsmarktpositie van de werknemer
Het dossier
Het verloop van de mediation zelf
De mate van schuld, gunfactor
De rol van advocaten
Zakelijke en persoonlijke belangen
Alle omstandigheden van het geval
Wat zou de kantonrechter doen
Reeds door werkgever bij ziekte gemaakte kosten

Aspecten van verzuim
•
•
•
•

In hoeveel exit-mediations is (ook) sprake van en ziekmelding?
In hoeveel gevallen (procentueel) is bij arbeidsongeschiktheid (mede) sprake
van psychische problematiek?
Wat zijn uw ervaringen bij (psychisch) verzuim en de invloed daarvan en het
verloop van exit-mediation?
In hoeveel gevallen wordt een arbeidsovereenkomst middels exit-mediation
in een VSO beeindigd tijdens ziekte?

Ziekmelding en psychische problematiek
•

In 58% van de gevallen is sprake van ziekte

•

In 49% van de gevallen is daarbij tevens sprake van psychische
problematiek

•

In nagenoeg alle gevallen wordt in de VSO een herstelmelding
opgenomen

De invloed van psychisch verzuim op
(exit-)mediation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maakt de situatie complexer
Moeizamer, belemmering
Vertraging van het traject
Kan exit-mediation blokkeren
‘kip-ei-verhaal’
Frustratie bij werkgever (geen grip)
Soms strategisch gebruik door werknemer van problematiek
Maakt het lastiger om voor een bepaald scenario te kiezen
Situationele arbeidsongeschiktheid is van grote invloed op het
mediationproces
Hoe om te gaan met functioneel betrokkenen bij verzuim
Opluchting
In vertrouwen praten over exit wordt als prettig ervaren

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
en exit-mediation

•

Is er naar uw mening door de invoering van de WWZ sprake van een
toename van exit-mediations?

•

Zijn exit-mediations door de invoering van de WWZ anders van karakter
geworden?

Toename van exit-mediation door WWZ?
•
•
•

16 respondenten vinden van wel
11 respondenten vinden van niet
9 respondenten kunnen hier geen mening over geven

Zijn exit-mediations door de WWZ anders
geworden?
•
•
•

21 respondenten vinden van wel
5 respondenten vinden van niet
10 respondenten kunnen hier geen mening over geven

Wat wordt als ‘anders’ ervaren na de WWZ?
•
•
•
•
•
•
•

Inhoudelijk anders in verband met de transitievergoeding
Partijen mijden de kantonrechter en dus vindt in mediation een soort
mondelinge behandeling plaats
Onderhandelingen over de vergoeding lastiger, minder speelruimte, de
vergoedingendiscussie is anders geworden
Medewerking van de werknemer is essentieel. Dit brengt een verschuiving
van onderhandelingsmacht ten gunste van de werknemer met zich mee
Stroevere en hardere onderhandelingen
Gewijzigde ontslaggronden
Meer zakelijke insteek

Gevolgen WWZ in het algemeen voor de
mediationpraktijk?
•
•
•
•
•

Minder makkelijke ingang bij de kantonrechter: sneller de greep naar
mediation?
Afwijzingen door de kantonrechter: en dan toch maar mediation?
De zaken zonder dossier?
Verharding?
Strategisch opereren van partijen? Fake-mediation?

Conclusies enquete
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt veel afgeweken van de transitievergoeding
In het merendeel van de gevallen is die afwijking naar boven
Er is geen vaste methodiek voor die afwijking te geven
De redenen voor afwijking zijn zeer verschillend
Er is (nog) geen nieuwe norm te herkennen: omstandigheden van
het geval
In meer dan de helft van de gevallen is sprake van verzuim
De psychische component is bij de helft van de gevallen aanwezig
Psychische problematiek leidt tot complexiteit en meer tijdverloop
van een mediationtraject
De WWZ leidt tot een (lichte) toename van exit-mediation
De WWZ heeft invloed op aard en inhoud van exit-gesprekken

