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Praktische handvatten 
om met de veranderingen 
om te gaan

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
(Wnra) in werking. De rechtspositie van veel ambtenaren gaat dan sterk lijken 
op die van ‘gewone’ werknemers. Dat heeft waarschijnlijk de nodige gevolgen 
voor uw zorgorganisatie en uw medewerkers. Capra staat zorgorganisaties 
bij in deze veranderingen. Door onze ervaring met het ambtenarenrecht, 
arbeidsrecht en met transities doen wij dit praktisch en doelgericht. Capra 
biedt u een aantal handvatten om met deze veranderingen om te gaan.
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Leergang Arbeidsrecht
Tijdens deze leergang wordt in zes dagdelen een 
gedegen en actueel overzicht gegeven van het 
civiele arbeidsrecht. De leergang geeft op 
praktische wijze een selectie van de meest 
voorkomende vraagstukken. Het bereidt juristen, 
HRM-medewerkers en P&O-adviseurs voor op 
de invoering van de Wet normalisering rechts-
positie ambtenaren.

Na de Leergang Arbeidsrecht bent u op de 
hoogte van de belangrijkste aspecten van 
het civiele arbeidsrecht.

Scan Lokale Regelingen
Naast de algemene rechtspositieregelingen zijn 
er binnen elke zorgorganisatie ook eigen (lokale) 

regelingen. Mede afhankelijk van de inhoud van 
de cao moet beoordeeld worden in hoeverre 
dergelijke regelingen ook na 1 januari 2020 moge-
lijk en wenselijk blijven en zo ja, in hoeverre ze 
dan aangepast moeten worden aan het arbeids-
recht in het Burgerlijk Wetboek en de nieuwe cao. 

Na de Scan lokale regelingen weet u welke 
eigen regelingen u straks in het personeels-
handboek kunt opnemen.

Cursus Dossieropbouw
Sinds de WWZ is ingevoerd, wordt een ont-
bindingsverzoek wegens disfunctioneren in 75% 
van de gevallen door de rechter afgewezen. 
Deze rechtspraak leert ons dat dossieropbouw 
meer dan ooit van belang is. Met de cursus krijgt 
u inzicht in de aspecten van de vorming van een 
dossier. Het verwerven van juridische kennis 
staat niet voorop in deze cursus; het gaat juist 
om een praktische opbouw van een dossier. 

De cursus dossieropbouw geeft u in één 
middag praktische informatie over het 
begeleiden van een disfunctionerende 
medewerker en het vastleggen daarvan in 
een dossier.

Wnra helpdesk
Nu de datum van 1 januari 2020 met rasse 
schreden dichterbij komt, gaat er steeds meer 
aandacht uit naar de implementatie van de 
Wnra. Het is belangrijk dat op het juiste moment 
de juiste stappen worden gezet en de juiste 
keuzes worden gemaakt. Dit is soms complex, 
want over een aantal zaken bestaat nog 
onduidelijkheid. 

“De Wet 
normalisering 
rechtspositie
ambtenaren treedt
in werking op 
1 januari 2020.”
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De Wnra: 
veranderingen op 
hoofdlijnen

“Schending van de 
integriteitsregels 
wordt ook na de
normalisering 
gezien als plichts-
verzuim.”



5

De Wnra: 
veranderingen op 
hoofdlijnen

Belangrijkste veranderingen
Als gevolg van de invoering van de Wnra wordt 
Boek 7, Titel 10 van het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing op de rechtspositie van grote groepen 
ambtenaren. Dat betekent het volgende:
•  De tweezijdige arbeidsovereenkomst 

vervangt de publiekrechtelijke, eenzijdige 
ambtelijke aanstelling.

•  De huidige rechtspositieregelingen vervallen. 
In plaats daarvan komen er cao’s. Is er op 
1 januari 2020 nog geen cao van toepassing 
dan blijven de bestaande rechtspositie-
regelingen tijdelijk gelden als ware het cao’s.

•  Het burgerlijk ontslagrecht is van toepassing. 
Aanvechten van ontslag kan voortaan via 
de burgerlijke rechter. Daarnaast zijn er nog 
meer gevolgen voor de ontslagprocedure.

•  Werknemers bij zelfstandige bestuursorganen 
en rechtspersonen die overheidstaken als 
kerntaak hebben, worden ambtenaar.

•  Medewerkers in het openbaar onderwijs en 
bij de openbare UMC’s zijn straks geen 
ambtenaar meer.

Wat blijft hetzelfde?
De nieuwe wet beoogt geen volledige 
normalisering van de verschillende rechtsposities:
•  De Ambtenarenwet blijft bestaan. Dat 

betekent onder andere dat de bepalingen 
die betrekking hebben op integriteit van 
toepassing blijven.

•  De normalisering geldt niet voor:
-  Benoemde ambtsdragers zoals ministers, 

staatssecretarissen en burgemeesters
-  Rechterlijke ambtenaren en de leden van 

de Hoge Colleges van Staat
-  Politieambtenaren
-  Militairen en burgerpersoneel bij de krijgs-

macht

Wetgevingsproces normalisering
Het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie 
ambtenaren is erop gericht de Ambtenarenwet 
en enige andere wetten te wijzigen in verband 
met het in overeenstemming brengen van de 
rechtspositie van ambtenaren met die van werk-
nemers met een arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht. Inmiddels is ook de Aanpassings-
wet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
aangenomen door de Tweede Kamer. 

Wat is nog niet duidelijk?
Schending van de integriteitsregels wordt ook 
na de normalisering gezien als plichtsverzuim. 
De vraag is alleen hoe dit gesanctioneerd moet 
worden. De sectorale rechtspositieregelingen ver-
vallen na de invoering van de normalisering. Dat 
betekent ook dat het daarin geregelde ambtelijk 
tuchtrecht niet langer van toepassing is.
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Leergang Arbeidsrecht
Tijdens deze leergang wordt in zes dagdelen een gedegen en actueel over- 
zicht gegeven van het civiele arbeidsrecht. De leergang geeft op praktische 
wijze een selectie van de meest voorkomende vraagstukken. Het bereidt 
juristen, HRM-medewerkers en P&O-adviseurs voor op de invoering van de 
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Na de Leergang Arbeidsrecht 
bent u op de hoogte van de belangrijkste aspecten van het civiele arbeids-
recht.

Waaruit bestaat de Leergang Arbeidsrecht?
De leergang bestaat uit zes dagdelen die over 
drie dagen worden gegeven. In de leergang 
komen de volgende onderdelen aan bod:

Dagdeel 1: Inleiding: de definitie van de arbeids-
overeenkomst
•  De arbeidsovereenkomst en het ontstaan ervan
•  De verschillen met de ambtelijke aanstelling 

en overeenkomst van opdracht
•  Wat moet er in de arbeidsovereenkomst 

worden vastgelegd?
•  De proeftijd
•  Bijzondere bedingen (concurrentiebeding, 

relatiebeding, eenzijdig wijzigingsbeding, 
studiekostenbeding)

Dagdeel 2: Inhoud en invulling van de arbeids-
overeenkomst, deel 1
•  Ziekte en arbeidsongeschiktheid
•  De regels rondom (vakantie)verlof
•  Tuchtrecht/disciplinaire maatregelen

Dagdeel 3: Inhoud en invulling van de arbeids-
overeenkomst, deel 2
•  Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereen-

komst
•  Cao-recht

Dagdeel 4: Ontslagrecht, deel 1
•  Het ontslagrecht en de ontslagroutes
•  De ontslaggronden
•  De opzegverboden
•  De ontslagvergoedingen

Dagdeel 5: Ontslagrecht, deel 2
•  Ontslag op staande voet
•  Ontslagrecht bij een reorganisatie
•  De civiele ontslagprocedure (hoe gaat dat 

eigenlijk, bij de kantonrechter en het UWV?)

Dagdeel 6: Sociale zekerheid & schikken in het 
arbeidsrecht
•  Overgang van onderneming & schikken in 

het arbeidsrecht



7

•  Schikken in het arbeidsrecht: waar moet men
op letten bij het treffen van een vertrekregeling, 
bezien vanuit het civielrechtelijke perspectief.

De kosten van de leergang
U kunt zich inschrijven voor de leergang, maar 
het is ook mogelijk om u in te schrijven voor 
bepaalde dagdelen. De kosten bedragen 
€ 295,00 per dagdeel. Indien u zich inschrijft 
voor de volledige leergang, geldt een tarief 
van € 1.695,00. Hierover betaalt u geen btw.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Monique Jansen van de Capra Academie 

073-613 13 45 of kijk op onze website capra.nl 
voor actuele data en locaties.

Over de Capra Academie
De leergang wordt georganiseerd door 
de Capra Academie. De Capra Academie is 
geregistreerd bij het Centraal Register Kort 
Beroepsonderwijs (CRBKO). In dit register staan 
onderwijsinstellingen die voldoen aan de 
Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor 
Kort Beroepsonderwijs. Dat betekent dat de 
opleidingen van de Capra Academie voldoen 
aan de kwaliteitseisen en dat levert u als voor-
deel op dat u geen btw betaalt over de kosten 
van de opleiding.
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“Het is verstandig om
niet lang te wachten
met het scannen en
aanpassen van de 
eigen personeels-
regelingen.”
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Naast de algemene rechtspositieregelingen zijn 
er binnen elke organisatie ook eigen (lokale) 
regelingen. Mede afhankelijk van de inhoud van 
de cao moet beoordeeld worden in hoeverre 
dergelijke regelingen ook na 1 januari 2020 
wenselijk blijven en zo ja, in hoeverre ze dan 
aangepast moeten worden aan het arbeids-
recht in het Burgerlijk Wetboek en de nieuwe cao.

Het is verstandig om niet lang meer te wachten 
met het scannen en aanpassen van de eigen 
personeelsregelingen. Welke onderdelen kunnen 
of moeten blijven en welke onderdelen vervallen 
of moeten worden aangepast? Mogelijk is hier-
voor nog overleg met de OR en/of vakbonden 
nodig of zinvol. Het is in ieder geval verstandig 

om daar rekening mee te houden.
Na de Scan lokale regelingen weet welke eigen 
regelingen u straks in het personeelshandboek 
kunt opnemen.

Waaruit bestaat de Scan Lokale Regelingen?
•  U kunt de set van eigen, lokale regelingen 

voorleggen aan Capra. 
•  Capra beoordeelt de regelingen en gaat 

na of ze voortgezet kunnen worden dan wel 
aanpassing behoeven. 

•  Capra kan desgewenst ook concrete aan-
passingsvoorstellen doen. 

•  Capra kan u ook adviseren over de vraag of 
en zo ja met welke partij overleg gevoerd moet 
worden over de aangepaste regelingen en 
hoe deze vastgelegd kunnen worden. 

Meer weten?
Wilt u gebruik maken van de scan van u lokale 
rechtspositieregelingen of een offerte daarvoor 
ontvangen? Neem contact op met uw vaste 
Capra advocaat of met de door u gewenste 
Capra vestiging. Kijk voor een overzicht van de 
vestigingen van Capra op de achterzijde van 
deze brochure.

Scan uw lokale regelingen 
voor de invoering van 
de Wnra

In verband met de inwerkintreding 
van de Wet normalisering rechts-
positie ambtenaren (Wnra) per 
1 januari 2020, wordt steeds meer 
bekend over de cao’s die in de 
verschillende overheidssectoren 
gesloten gaan worden ter ver-
vanging van de nu nog geldende 
rechtspositieregelingen. 
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Cursus Dossieropbouw 
voor de zorg

Sinds de WWZ is ingevoerd, wordt een ontbindingsverzoek wegens 
disfunctioneren in 75% van de gevallen door de rechter afgewezen. Deze 
rechtspraak leert ons dat dossieropbouw meer dan ooit van belang is. Met 
de cursus krijgt u inzicht in de aspecten van de vorming van een dossier. 
De cursus duurt 1 dagdeel en is geschikt voor medewerkers P&O en juristen 
die werkzaam zijn binnen de zorg, maar is nadrukkelijk ook bedoeld voor 
leidinggevenden. 

De cursus dossieropbouw voor de zorg geeft 
u in één middag praktische informatie over het 
op orde hebben en houden van het personeels-
dossier. De cursus biedt, mede aan de hand van 
zorggerelateerde jurisprudentie, een praktisch 
houvast voor het nemen van rechtspositionele 
beslissingen, maar vooral voor het verkrijgen van 
inzicht in de consequenties van die beslissingen. 
Daarbij zullen de positie van de zorgmedewerker 
in het recht en de belangrijkste valkuilen aan 
bod komen. Zorgspecifieke aspecten komen 
daarbij aan de orde zoals het klacht- en tucht-
recht en de Wkkgz, voor zover van belang voor 
dossieropbouw bij disfunctioneren.

Waaruit bestaat de cursus Dossieropbouw?
Aan het eind van de cursus hebt u inzicht in alle 
aspecten van de vorming van een dossier. Het 
verwerven van juridische kennis staat niet 

voorop in deze cursus; het gaat juist om een 
praktische opbouw van een dossier. Een dossier 
dat als basis kan dienen voor een begeleidings-
traject om het functioneren van een dis-
functionerende medewerker weer op peil te 
krijgen. Of een dossier dat, wanneer dat nodig 
is, in een juridische procedure stand kan houden 
als basis voor een eventuele overplaatsing of 
zelfs ontslag.  

Wij stemmen de inhoud van de cursus graag 
af op de vragen die binnen uw organisatie op 
dit vlak leven. 

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Monique Jansen van de Capra Academie 
073-613 13 45 of kijk op onze website capra.nl 
voor actuele data en locaties.
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De Wnra-Helpdesk 
voor al uw vragen over 
normalisering

Nu de datum van 1 januari 2020 met rasse schreden dichterbij komt, gaat 
er steeds meer aandacht uit naar de implementatie van de Wnra. Het is 
belangrijk dat op het juiste moment de juiste stappen worden gezet en de 
juiste keuzes worden gemaakt. Dit is soms complex, want over een aantal 
zaken bestaat nog onduidelijkheid. 

Capra Advocaten ondersteunt u graag in dit 
proces. Deze ondersteuning kan bestaan uit 
voorlichting (ten behoeve van, bijvoorbeeld, 
leidinggevenden en bestuurders), uit scholing 
(van, bijvoorbeeld, de medewerkers P&O en de 
arbeidsjuristen) of uit concrete advisering over 
een specifieke vraag. Bij dit laatste kunt u bijvoor-
beeld denken aan de vraag of het nu wel of niet 
aanbeveling verdient om aan de medewerkers 
een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor te 
leggen.

Hoe werkt het?
Om overheidswerkgevers nog verder te onder-
steunen, introduceert Capra Advocaten de 
Wnra-Helpdesk.
•  U kunt contact opnemen met de helpdesk als 

u een korte vraag heeft, als u een bepaalde 

gedachte over de Wnra of de implementatie 
ervan wilt toetsen of om kort te sparren met 
één van onze deskundigen. 

•  Aan dit gesprek met de helpdesk zijn geen 
kosten verbonden.

•  Als blijkt dat een uitgebreid(er) advies nood-
zakelijk is, hoort u dat uiteraard meteen. 

Meer weten?
De Wnra-Helpdesk is iedere werkdag tussen 
half 9 en half 10 bereikbaar. U kunt hiervoor 
contact opnemen met uw vaste contact-
persoon of met één van de vestigingen van 
Capra Advocaten. Kijk voor een overzicht van 
de vestigingen van Capra op de achterzijde 
van deze brochure.
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Capra Advocaten is gevestigd in:

Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
denhaag@capra.nl

’s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
s-hertogenbosch@capra.nl

Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
zwolle@capra.nl

Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
maastricht@capra.nl
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