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Wat moet je doen als je wordt ontslagen? 

 
Raak je misschien je baan kwijt? Ga zeker niet akkoord met je ontslag en probeer je baan 
te behouden. Stel je actief op om te voorkomen dat je misschien niet in aanmerking komt 
voor een WW-uitkering.  Hier volgen wat tips. 
 

• Ga niet akkoord, zet nog geen handtekening onder het ontslag.  

• Teken schriftelijk protest aan. Voer motieven aan waarom je niet ontslagen hoeft te 
worden. 

• Blijf bereid je werkzaamheden te doen. Informeer of je herplaatst kan worden bin-
nen de organisatie. 

• Controleer of er toestemming is van het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen). 
Zonder vergunning van het CWI kun je niet ontslagen worden.  

• Heb je een tijdelijk contract of werk je als uitzendkracht: ga na of je contract als 
vast contract wordt gezien. 

• Informeer bij een collectief ontslag of er overleg is geweest met de ondernemings-
raad, de vakbond en of er een collectieve ontslagvergunning is.  

• Let erop dat de juiste opzegtermijn wordt gehanteerd aan de hand van het aantal 
jaren dat je voor de organisatie hebt gewerkt. 

• Ga zo snel mogelijk op zoek naar ander werk. Mocht je worden ontslagen dan is het 
belangrijk voor een WW-uitkering dat je kunt laten zien dat je actief zoekt naar 
werk. Bovendien leert de ervaring dat je vanuit een baan sneller aan werk komt.  

• Bij ontbinding via de kantonrechter: claim een schadevergoeding.  

• Schakel zonodig hulp in en leg een dossier aan.  

 
 
Wanneer mag je werkgever je niet ontslaan? 
 

• als je ziek bent (niet de eerste twee jaar nadat je ziek bent geworden); 

• tijdens je zwangerschap en gedurende de eerste twaalf weken na de bevalling; 

• als je lid bent van de ondernemingsraad. 

 

Als je werkloos wordt: schrijf je uiterlijk op de tweede werkdag nadat je werk-
loos bent geworden in bij CWI als werkzoekende.  
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Bron: www.UWV.nl 
Meer informatie? 
Uiteraard kun je ook terecht bij www.cwinet.nl, ook al voordat je weet dat je ontslagen 
wordt. Zij kunnen je ook helpen bij het zoeken van nieuw werk. 
 


