
Ontslag om bedrijfseconomische redenen: 3 bepalende succesfactoren 

Uw bedrijfsrendement is ingezakt, de bedrijfsreserves raken uitgeput en het 

voortbestaan van uw onderneming is in het geding. U moet handelen.  Eén van de 

mogelijke maatregelen is het reduceren van uw personeelskosten. Daartoe is de 

regeling “ontslag om bedrijfseconomische redenen” ingesteld. Om deze procedure snel en succesvol 

uit te voeren, hanteer ik een drietal succesfactoren: 

1. Openheid 

Ondanks dat u als ondernemer niet graag wereldkundig wil maken dat u genoodzaakt bent in te 

krimpen, is openheid in de procedure essentieel. De procedure start met het volledig en goed 

cijfermatig aantonen van de noodzaak van inkrimping naar het UWV toe. Geeft u in het begin bij de 

ontslagaanvraag geen volledig beeld dan ontvangt u van het UWV net zo hard het verzoek weer 

terug om het dossier te completeren. Dit maakt het tijdspad van de ontslagcasus onnodig langer en 

ook hier geldt: “Time is money”. 

Daarnaast is het belangrijk om de stand van zaken en beweegredenen tot het overgaan van een 

ontslagaanvraag ook tijdig in vertrouwelijkheid met de medezeggenschap en het personeel te 

communiceren. U creëert hierdoor meer begrip en voorkomt onnodige reacties in een later stadium. 

Dit draagt direct bij aan een positieve uitkomst van het UWV. 

2. Bewaking van te nemen stappen 

Om een positief oordeel te krijgen van de ontslagcommissie van het UWV dient u alle stappen tijdig 

en volledig uit te voeren. Daarbij is het belangrijk dat één functionaris binnen het bedrijf, of bij 

ontbreken van deskundigheid hiertoe een extern adviseur, de rol van casemanager op zich neemt. 

Deze garandeert dat de vereiste stappen voor de aanvraag volledig en op tijd leiden tot een compleet 

en succesvol ontslagdossier.  

3. De persoonlijke touch 

De ontslagcommissie van het UWV wordt in deze tijd “overspoeld” met ontslagaanvragen. Het is dus 

belangrijk dat er bij de totstandkoming van het ontslagaanvraagdossier telefonische afstemming 

plaatsvindt tussen werkgever en het UWV over uw dossier. Goed werkbare formats en aanvullende 

toelichting bespoedigen de afhandeling van uw dossier.  

Tot slot. Als ondernemer toont u kracht door maatregelen te treffen op omstandigheden die uw 

voortbestaan bedreigen. Als u de maatregelen op de juiste manier aanpakt toont u professionaliteit. 

Beide factoren zullen uw imago positief beïnvloeden en uw voortbestaan garanderen.  
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