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'November alweer', hoorde ik laatst iemand zeggen en inderdaad, dus weer
tijd voor de nieuwsbrief van de OVM. Voor je het weet zitten we weer aan de
kerstborrel, dit jaar bij de OVM zelfs eerder dan we gewend zijn, dus let daar op.
We hebben dit jaar diverse aangename bijeenkomsten gehad waar we enkele
lidbedrijven weer wat beter hebben leren kennen en ook was er weer een
gezamenlijke bijeenkomst met de andere aangesloten verenigingen binnen de FOZ.
We zijn blij dat we dit jaar weer nieuwe leden hebben mogen verwelkomen en
vinden het jammer dat er ook enkele zijn afgevallen. In het bijzonder betreuren
we het overlijden van Krijn Verboom, hij was als gewaardeerd lid een trouwe
bezoeker van onze bijeenkomsten en we zullen zijn enthousiasme en gezelligheid
missen. Van hieruit willen wij als bestuur nogmaals de naaste familie en vrienden
veel sterkte toewensen bij het verwerken van dit verlies.
Een van de aandachtspunten die ons dit jaar als bestuur heeft bezig gehouden is
onze vertegenwoordiging namens de FOZ op de bijeenkomsten van de gemeente
Zuidplas om onze inbreng in het economische beleidplan van de gemeente verder
uit te werken. Een van de items hierin is de relatie onderwijs – arbeidsmarkt. Wij
denken dat ondernemers in staat zouden moeten zijn om invloed uit te oefenen
op het arbeidsrelevant opleiden zodat gekwalificeerd personeel in de toekomst
gewaarborgd blijft. Uiteraard is het zo dat elke ondernemer zo zijn eigen wensen
heeft als het gaat om arbeidsrelevant opleiden en daarom zullen we binnenkort
aan u voorleggen op welke wijze wij hier als vereniging, maar ook u wellicht zelf
als ondernemer, hierin een rol van betekenis kan spelen. Verder is de gemeente
Zuidplas bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het
bedrijventerrein ‘t Ambacht en zijn wij gevraagd om samen met onze leden
op dit terrein hierin mee te denken en onze wensen en opmerkingen kenbaar
te maken, zodat men hiermee indien mogelijk ook rekening kan houden. Als u
zaken heeft die van belang zijn om in dit overleg mee te nemen dan horen wij
dit graag van u, mail dit dan aan:
info@ovm-moordrecht.nl, zodat wij dit in het overleg kunnen inbrengen of u
eventueel zelf hierbij kan aanschuiven.
Wij hopen u allemaal weer te mogen verwelkomen op onze kerstborrel, die we
dit jaar zullen houden op de golfbaan IJsselweide te Moordrecht.
Zoals al aangegeven dit jaar al op 8 december 2012, zet hem dus in de agenda,
graag tot dan.

Agenda
8 december
		
		
		

Kerst-Inn
Locatie: Grand CafÁ IJsselweide
Sluisjesdijk 15 te Gouda
Aanvang: 18.00 uur
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E ven voorstellen . . . . .
Kreationz | Business Creatives
West Buurtstraat 17
2841 XG Moordrecht
T 06 - 10 944 345

Contactpersoon: Robert van Giesen
www.kreationz.nl
hello@kreationz.nl

ervaring. Onze klanten, van startups tot volwassen
bedrijven, weten zich verzekerd van een met de hand
geselecteerd team, onze onverdeelde aandacht en
betrokkenheid voor hun bedrijf, merk, product of
campagne. En dat vinden ze (voor zover wij dat weten) heel erg prettig.

Kreationz geeft vorm aan verandering door branding
en communicatie design. Voor bedrijven en organisaties die toekomstgericht denken. Kreationz helpt
mensen anders te kijken, anders te denken en anders
te interacteren met uw bedrijf, organisatie of merk.
Kreationz helpt om te gaan met een veranderende
markt, veranderende klanten en veranderende maatschappij. Kreationz bedenkt, ontwerpt en realiseert
concepten voor blijvende- en opvallende verandering
die aansluit op uw eigen identiteit.
Kreationz is een samenwerking tussen Robert van Giesen
en Ron van Gils, geharde Business Creatives met brede

Kreationz wordt ingeschakeld wanneer er behoefte
is aan verandering. Dat kan iets specifieks zijn als een
website of brochure, maar regelmatig is dat ook een
complete verandering van identiteit. Meestal besluiten deze klanten om beide te willen, aangezien dat
de verandering ten goede komt en het authentieker
en geloofwaardiger overkomt. De keuze is aan jou:
hoeveel verandering wil jij, of heb je nodig?
Een recent en bekend voorbeeld is de verandering die
Fit&Fun Sports heeft ondergaan naar ZIN van bewegen.
Iedereen binnen de organisatie heeft invloed gehad
op deze verandering, die ontstond uit de wens om
een nieuw sport- en beweegcentrum vorm te geven.
De naamsverandering versterkt het totaalconcept en
is onderscheidend in de branche.

FOZ nieuws
Op 4 oktober 2012 was het zo ver. De 2e najaarsbijeenkomst van de FOZ werd gehouden in Nieuwerkerk
aan den IJssel. Bij Van der Valk waren ca. 120 ondernemers uit gemeente Zuidplas gemixt aan tafel gezet
om uitvoerig met elkaar kennis te maken onder het
genot van uitstekend eten en drinken.
Dit jaar was er geen dure spreker uitgenodigd (het is
ten slotte crisistijd) maar de bijeenkomst was er niet
minder interessant door. Leuke bijkomstigheid was
dat de eigenaar bereid was om een rondleiding te
verzorgen door zijn nieuwe restaurant en keuken.
Op die manier konden we kennis maken met diverse
aspecten van zijn vak en ondernemerschap.
Of het nu gaat om sfeer, service of duurzaamheid op
elk gebied wist hij wel wat leuks te vertellen en dat
we hier met een echte ondernemer te maken hebben

blijkt ook wel uit het feit dat hij in deze lastige tijd
durft te investeren in nieuwbouw en duurzaamheid.
Ondanks de goede opkomst als geheel, hadden we
graag wat meer deelnemers van de OVM willen verwelkomen en we hopen dan ook dat we door een wat
vroegere aankondiging en misschien een bijeenkomst
op Moordrechts grondgebied het komende jaar nog
meer deelnemers uit Moordrecht kunnen verwachten.
Het is zeer zeker de moeite waard.

oz
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B edrijvenborrel bij Handen & Voeten
Op donderdag 20 september jl. organiseerde Handen
& Voeten, gevestigd aan de Kerklaan de tweede bedrijvenborrel van dit jaar.
We werden op deze mooie nazomeravond welkom
geheten in de tuin van de eigenaresse Peggy Thys.
Na het welkomstwoord van de voorzitter, vertelde
Peggy in het kort over haar bedrijf en stelde het aanwezige personeel aan ons voor.
Handen & Voeten is een professionele nagelstudio,
voetverzorgingspraktijk en schoonheidssalon, waarbij
de kwaliteit en persoonlijke aandacht het belangrijkste
uitgangspunt is.

Tijdens de avond kon een ieder onder het genot
van een drankje en een heerlijk Italiaans buffet een
proefbehandeling ondergaan in de salon. De aanwezige vrouwen maakten hier graag gebruik van. Je kon
kiezen voor een mooie kleur gellak op de nagels, een
manicure- of een pedicure behandeling. Maar ook een
aantal mannelijke leden lieten zich graag verwennen
met een pedicure behandeling.
Peggy en al je collega's, bedankt voor de goed verzorgde bijeenkomst waarbij we door middel van een
behandeling konden ervaren wat jouw bedrijf uniek
maakt.

Juridisch nieuws
Deeltijdontslag: behoud de werkgelegenheid en verdeel de krimp!
Zitten uw werknemers duimen te draaien, omdat er geen werk
is, maar wilt of kunt u geen afscheid van hen nemen, dan bestaat
er een vaak onbekend alternatief voor ontslag, namelijk deeltijdontslag.
Deeltijdontslag moet niet worden verward met deeltijd-WW, van welke regeling bij de eerste crisis van
april 2009 tot en met januari 2011 gebruik kon worden gemaakt. Deeltijd-WW maakte het mogelijk dat
de werkgever de werktijd voor een of meer van zijn
werknemers eenzijdig verkortte, voor welk deel de
werknemers tijdelijk een WW-uitkering konden aanvragen. Voor invoering van de deeltijd-WW konden
werkgevers in nood gebruik maken van een andere
crisismaatregel, namelijk werktijdverkorting.
Op dit moment is er helemaal geen crisismaatregel
van kracht, maar kan door op slimme wijze gebruik te

maken van de UWV ontslagvergunningsprocedure de
krimp in omzet over alle werknemers in de organisatie
worden verdeeld, zonder dat er gedwongen ontslagen behoeven te vallen.
Hoe werkt een dergelijk deeltijdontslag? Deeltijdontslag verloopt in principe via de ontslagvergunningsprocedure bij het UWV. Deeltijdontslag lijkt in eerste
instantie te zijn uitgesloten in het Ontslagbesluit, de
regels waaraan het UWV een ontslagaanvraag toetst.
Daarin is bepaald dat het UWV slechts integraal, dat
wil zeggen voor de hele arbeidsverhouding, de toestemming voor ontslag geeft.
Deeltijdontslag is echter wel mogelijk indien de gehele arbeidsovereenkomst na toestemming van het UWV
wordt opgezegd en een nieuwe arbeidsovereenkomst
wordt aangeboden met een lagere arbeidsomvang.
De werkgever dient dan wel aan te tonen dat deeltijdontslag onvermijdelijk is. De nieuwe arbeidsovereenkomst moet in de ontslagaanvraag worden aangeboden en noemt men de zogenaamde 'premisse'.
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Het UWV werkt dus in principe niet mee aan een
'deeltijdontslag', tenzij de werkgever aannemelijk kan
maken dat een 'deeltijdontslag'dus onvermijdelijk is.
Volgens de Beleidsregels van het UWV moet er dan
sprake zijn van omstandigheden, gelegen in de functies van de werknemers of in de wijze waarop functies
met elkaar samenhangen, die noodzakelijk maken
dat de werkgever een groter aantal werknemers voor
(deeltijd)ontslag voordraagt dan het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen.
Aannemelijk moet bovendien zijn dat het gehele ontslag van een of meer (gespecialiseerde) werknemer(s)
de algehele bedrijfsvoering ernstige schade toebrengt
en/of de voortgang van de werkzaamheden ernstig
belemmert of zelfs onmogelijk maakt.
Deeltijdontslag heeft grote voordelen: er behoeft
geen vergoeding aan de (deels ontslagen) werknemers te worden betaald, er zijn in principe geen afspraken nodig met de ondernemingsraad of vakbonden en er bestaat geen scholings- of informatieplicht.
Kortom, minder bureaucratie en meer en sneller
zekerheid tegen lage kosten!

Deeltijdontslag middels een vaststellingsovereenkomst
Ook met een vaststellingsovereenkomst kan een
deeltijdontslag tot stand worden gebracht. De onvermijdelijkheid van deeltijdontslag behoeft dan niet te
worden aangetoond. Wel dient de geldende (fictieve)

opzegtermijn in acht te worden genomen. Deze periode geldt als wachttijd voor de WW.
De vaststellingsovereenkomst moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als een'gewone' be‘indigingovereenkomst, met daarbij de voorwaarde dat de
werknemer aansluitend weer in dienst wordt genomen voor minder uren. Als de werknemer met een
werkweek van tien uur of meer ten minste vijf uur per
week kwijtraakt door het ontslag (bij een werkweek
van tien uur of minder moet dat ten minste de helft
van de gewerkte uren zijn), kan hij aanspraak maken
op een WW-uitkering voor de vervallen uren. Dit
geldt ook bij deeltijdontslag via het UWV.

Risico WW

Er bestaat in dit soort gevallen altijd een theoretisch
(lees: beperkt) risico dat de werknemer een WWuitkering door het UWV zal worden geweigerd. Dat
geldt voor zowel een deeltijdontslag via het UWV als
voor een deeltijdontslag via een vaststellingsovereenkomst. De werknemers zou volledigheidshalve een
zogenaamde 'terugkeergarantie' kunnen worden geboden, mocht een WW-uitkering onverhoopt worden
geweigerd.
Nieuwsgierig geworden?
Informeer gerust naar uw mogelijkheden van deeltijdontslag in geval van tijdelijke omzetvermindering.
Richard Ouwerling
Advocaat arbeidsrecht
Pellicaan Advocaten N.V.
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