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Outplacement (OP) 
Een overzicht 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60U/12 MAANDEN  
In fases 

Fase 1 | 20u in 2 maanden 

Fase 2 | 20u in 4 maanden 

Fase 3 | 20u in 6 maanden 

_____________________ 

Verplicht aanbod door WG 

max. 15 dagen na einde 

arbeidsovereenkomst. 

WN heeft 1 maand om al 

dan niet in te gaan op het 

aanbod. 
 

_____________________ 

Sancties voor WG en WN 

mogelijk als men verplich-

tingen niet nakomt. 

 

60U/12 MAANDEN  
In fases 

Fase 1 | 20u in 2 maanden 

Fase 2 | 20u in 4 maanden 

Fase 3 | 20u in 6 maanden 

 
 

Verplicht aanbod door WG 

max. 15 dagen na einde 

arbeidsovereenkomst. 

WN heeft 4 weken om al 

dan niet in te gaan op het 

aanbod. 

 

OP waarde = 1/12 van het 

jaarloon van het kalender-

jaar voorafgaand aan het 

ontslag, met min. € 1800 

en max. € 5500.  

De WG houdt 4 weken van 

de opzegvergoeding in 

voor de OP. 

 

60U/12 MAANDEN  
Geen fasering 

Outplacementsessies tij-

dens het sollicitatieverlof. 

 
_____________________ 

Verplicht aanbod door WG 

max. 4 weken na aanvang 

van de opzegtermijn. 

Werknemer (WN) heeft 4 

weken om al dan niet in te 

gaan op het aanbod. 

_____________________ 

Werkgever (WG) staat in 

voor de kost. 

 

OUTPLACEMENT

MEDEWERKER

ALGEMENE REGELING

ONGEACHT LEEFTIJD

OPZEG ≥30 WEKEN

OPZEGTERMIJN

TE PRESTEREN

OPZEG-
VERGOEDING

SPECIFIEKE REGELING VOOR

WERKNEMERS VAN MIN. 45 JAAR

CAO 82 BIS

OPZEG <30 WEKEN

WN IS ≥45 JAAR EN

HEEFT MIN. 1 JAAR

ANCIËNNITEIT

MEDISCHE 

OVERMACHT 

30U/3 MAANDEN  
 

Mits doorlopen re-integratie 

en beslissing van de WG dat 

geen ander geschikt werk in 

de organisatie mogelijk is. 
 

Verplicht aanbod door WG 

max. 15 dagen na einde 

arbeidsovereenkomst. 

WN heeft 4 weken om al 

dan niet in te gaan op het 

aanbod (niet verplicht). 

 

OP waarde = min. € 1800 

WG staat in voor de kost. 
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