Ni euwe huissti jl Sta ppeno
We kondigden het de vorige keer al aan, onze nieuwe
huisstijl. Hierbij dan de eerste nieuwsbrief nieuwe
stijl!

Let op: de deeltijd-WW gaat ten koste van de
door medewerkers opgebouwde WW-rechten,
en zij bouwen geen nieuwe WW-rechten op
over de gekorte uren!

Deel tijd- WW
Vanaf 20 juli (tot 1 januari 2010) kunt u weer deeltijdWW aanvragen. Deeltijd-WW houdt in dat uw
werknemers tijdelijk minder uren werken. U kunt het
aantal uren verminderen met minimaal 20% en
maximaal 50%. Dit percentage legt u vast in een
zogenaamde afsprakenovereenkomst. In deze
overeenkomst legt u ook de afspraken over scholing
en evt. detachering vast.

Hoe lang u gebruik kunt maken van de deeltijd-WW
hangt af van het percentage werknemers dat u
minder wilt laten werken. De eerste periode duurt
altijd 13 weken. Daarna mag u deze periode nog
maximaal 4 maal verlengen.
Wanneer u gebruik maakt van de deeltijd-WW
moet u zich aan een aantal voorwaarden houden.
Zo moet de 13-weken periode minimaal 1 x
verlengd worden, mag de werknemer na de
deeltijd-WW niet werkloos worden, mogen niet
meer of minder uren gewerkt worden dan
afgesproken, etc. Houdt u zich niet aan deze
voorwaarden, dan moet u het UWV een vergoeding
betalen, welke maximaal de terugbetaling van de
gehele WW-uitkering bedraagt.
Bron: UWV

Voor de uren die uw werknemers niet werken,
ontvangen zij een WW-uitkering. Zij moeten hiervoor
overigens wel aan de normale voorwaarden voldoen
die gesteld worden aan het verkrijgen van een WWuitkering, anders dient u de uitkering zelf te betalen.

Hulp nodig bij het aanvragen van deeltijd-WW?
Stappeno kan begeleiding bieden bij:
• Het laten opstellen van een financiële
prognose door een accountant
• Het in kaart brengen van de rechten en
wensen van medewerkers
• Het in kaart brengen van de status van de
arbeidscontracten
• Het indienen van de aanvraag deeltijd-WW
• Het, mocht het toch nodig zijn, begeleiden van
Ontslagaanvragen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stappeno. Heeft u vragen of opmerkingen over onderwerpen in deze nieuwsbrief,
neem dan telefonisch contact op met Liesbeth van Asselt op 06 1316 2430 of mail naar info@stappeno.nl.
Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze uitgave, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor
onvolledigheden/onjuistheden, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave.
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming worden vermenigvuldigd of overgenomen.

