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Vraag Antwoord 

Wat wordt tijdens de 

opzegtermijn gegarandeerd 

door het UWV? 

Alles wat bij het loon hoort, dus ook de reiskosten en de ORT. 

Dit heet de faillissementsuitkering. 

Worden ook de reiskosten 

van ambulante medewerkers 

door het UWV vergoed? 

Ja, dit wordt door het UWV betaald. 

Wanneer wordt het loon 

over de opzegtermijn 

betaald? 

Dit wordt pas achteraf betaald. 

Wat moet ik doen als er 

afwijkingen zijn van mijn 

normale loon tijdens de 

opzegtermijn? 

Alle wijzigingen t.o.v. het normale loon moeten via een 

mutatieformulier worden doorgegeven aan het UWV. 

Moet ik me inschrijven als 

werkzoekende? 

Ja, dit is een voorwaarde om de faillissementsuitkering te 

ontvangen. 

Moet ik nu al verplicht 

solliciteren? 

Nee, als je nu nog aan het werk bent is dat niet verplicht. 

Zodra je niet meer werkt en in ieder geval zodra je een WW-

uitkering ontvangt ben je verplicht om wekelijks te 

solliciteren. Voor medewerkers in ondersteunende functies 

wordt aangeraden ook nu al te gaan solliciteren, aangezien de 

verwachting is dat veel medewerkers in deze functies geen 

aanbod van de nieuwe partij zullen krijgen. 

Wanneer gaat de 

faillissementsuitkering in? 

De faillissementsuitkering gaat in 1 dag na datering van de 

opzeggingsbrief die alle medewerkers ontvangen. 

Wat gebeurt er met de IZZ-

premie in januari? 

Medewerkers moeten zelf hun premie aan IZZ gaan betalen in 

januari. Het UWV houdt deze premie niet in en draagt deze 

niet af aan IZZ. 

Wat gebeurt er met premies 

IZZ die mogelijk nog niet 

afgedragen zijn aan IZZ? 

Het UWV betaalt de nog niet afgedragen premie aan het IZZ 

over de 13 weken voorafgaande aan het faillissement. 

Hoe lang is de 

opzegtermijn? 

De opzegtermijn is 1 maand tot 6 weken. Daarnaast is er nog 

een uitzondering voor medewerkers die in 1999 al minimaal 1 

jaar in dienst waren en toen al 45 jaar waren. Deze groep kan 

een iets langere opzegtermijn hebben. 

Hoe weet ik hoe lang de 

opzegtermijn voor mij is? 

Het UWV bepaalt voor iedereen hoe lang de opzegtermijn is. 

Iedereen krijgt hiervan schriftelijk bericht van het UWV. 

Moet ik zelf opgeven aan 

het UWV wat ik nog te 

vorderen heb? 

Nee, aangezien het om grote aantallen medewerkers gaat is 

met Zonnehuizen een verkorte procedure afgesproken. Dit 

betekent dat de personeels- en salarisadministratie alle nog 

openstaande vorderingen van medewerkers aanleveren en dat 

medewerkers een verklaring ondertekenen als zij akkoord zijn 

met de opgegeven bedragen. 

Mag ik een aanbod van de 

nieuwe partij weigeren als 

deze minder gunstig is dan 

mijn huidige contract? 

Nee, volgens het UWV mag je dit aanbod niet weigeren. Het 

kan zijn dat je een aanbod krijgt voor minder uren of voor een 

lager salaris. Dit betekent niet dat het geen passend aanbod 

zou zijn. Als je dit aanbod niet accepteert ben je verwijtbaar 

werkloos en breng je een eventuele WW-uitkering in gevaar. 



Wat gebeurt er als ik een 

contract voor minder uren 

aangeboden krijg? 

Als dit nieuwe contract 5 uur of meer afwijkt van je oude 

contract, dan kun je voor deze uren een WW-uitkering 

aanvragen. Bij minder dan 5 uur arbeidsverlies kun je geen 

WW-uitkering hiervoor aanvragen. Verder geldt nog dat bij 

hele kleine contracten (minder dan 10 uur) je een WW-

uitkering aan kunt vragen als je meer dan de helft van je uren 

verliest. Zie voor een verdere uitleg www.UWV.nl 

Hoe zit het met de 

kinderopvangtoeslag als je 

werkloos bent? 

Dit moet je regelen via de belastingdienst. Het is wel de vraag 

of de belastingdienst dit nog betaalt als je geen werk hebt. 

Echter, om een WW-uitkering te ontvangen dien je wel 

beschikbaar te zijn voor werk, dus ook een opvangregeling te 

hebben. Je kunt bij het UWV een formulier aanvragen voor 

een tegemoetkoming voor de kinderopvang. 

Hoe zit het met de 

achterstallige 

pensioenpremie? 

Het UWV vergoedt achterstallige pensioenpremie voor 

maximaal 1 jaar. De periode waarvoor Zonnehuizen de 

pensioenpremie nog niet betaald heeft valt hierbinnen.  

Heb ik straks een 

pensioenbreuk? 

De medewerkers die een aanbod krijgen bij de nieuwe partij 

zullen geen pensioenbreuk oplopen, aangezien zij dan ook 

onder hetzelfde pensioenfonds zullen vallen. Voor 

medewerkers die werkloos worden is wel sprake van een 

pensioenbreuk. Je bouwt namelijk geen pensioen op tijdens 

werkloosheid. 

Kan ik mijn geplande 

vakantie in januari 

opnemen? 

Het UWV heeft hier geen bezwaar tegen. Wel zullen hiervoor 

vakantiedagen ingeleverd moeten worden. Als je na de 

opzegtermijn werkloos bent krijg je maximaal 20 

vakantiedagen op jaarbasis en moet je ook je vakantie 

aanvragen/doorgeven bij het UWV. 

Wat gebeurt er met 

medewerkers die nu 

zwanger zijn? 

Als deze medewerkers geen aanbod krijgen van de nieuwe 

partij, dan worden zij voor de periode van hun 

zwangerschapsverlof overgedragen naar de ziektewet. Zij 

krijgen dan 100% doorbetaald tijdens hun 

zwangerschapsverlof. Na het verlof moeten zij zich wel eerst  

beschikbaar stellen voor werk om in aanmerking te komen 

voor een WW-uitkering. 

Wat gebeurt er met 

medewerkers die langdurig 

ziek zijn? 

Deze medewerkers komen onder de ziektewet te vallen en 

ontvangen een ziektewetuitkering. Als zij in staat zijn om te 

reïntegreren dan wordt samen met de ziekteverzuimbegeleider 

vanuit de ziektewet geprobeerd een organisatie te vinden waar 

gereïntegreerd kan worden. 

Wat gebeurt er als 

medewerkers nu al een 

(gedeeltelijke) WAO-

uitkering hebben? 

Als deze WAO-uitkering via de werkgever loopt is het 

belangrijk om dit te stoppen en de WAO-uitkering 

rechtstreeks naar de medewerker over te laten maken. Dit 

betekent dat de machtiging die een medewerker eerder heeft 

gegeven ingetrokken moet worden door de medewerker. 

Vallen PBL-/LFB-uren  

onder de garantie van het 

UWV? 

Deze vraag wordt nog nader beantwoord door het UWV aan 

de hand van de omschrijving die in de CAO’s staat. 

Hoef ik me niet meer te 

houden aan de opzegtermijn 

als ik een andere baan heb 

Om eerder weg te kunnen moet toestemming aan de curator 

worden gevraagd. Dit kan door een verzoek naar 

informatiepunt@zonnehuizen.nl te sturen. Voor medewerkers 



gevonden? uit de ondersteunende functies zal hierbij zoveel mogelijk 

coulance betracht worden. 

Ik wil graag ZZP-er/ 

freelancer worden. Kan dat 

als ik een WW-uitkering 

ontvang? 

Ja, dit is mogelijk voor de duur van een half jaar in overleg 

met het UWV werkbedrijf. Je kunt dan met behoud van je 

uitkering starten als zzp-er. Dit moet je digitaal aangeven, dan 

wordt je uitgenodigd voor een workshop. 

Wanneer moet ik een WW-

uitkering aanvragen? 

Dit moet je 3 weken voorafgaande aan de 1
e
 

werkloosheidsdag doen. 

Welke brieven kan ik 

verwachten de komende 

tijd? 

1. De ontslagbrief van de curator. 

2. Een opgave van de openstaande vorderingen vanuit de 

salarisadministratie met een verklaring om te 

ondertekenen bij akkoord. 

3. Een bevestiging van ontvangst door het UWV van de 

opgave van de vorderingen en verklaring van de 

medewerker. Hierbij geeft het UWV ook aan wat de 

opzegtermijn is die van toepassing is. 

Wanneer betaalt het UWV? Het UWV betaalt in ieder geval binnen een half jaar als de 

gegevens goed zijn aangeleverd. De verwachting is dat het 

UWV in deze situatie sneller zal kunnen betalen. 

Wat gebeurt er met een 

eventueel gedeelte van het 

spaarloon dat nog niet 

verwerkt is? 

Vanuit de salarisadministratie wordt aangegeven dat dit in de 

laatste salarisrun door Zonnehuizen alsnog verwerkt wordt. 

Wat gebeurt er met 

opleidingskosten die 

voorgeschoten zijn door 

medewerkers? 

Het UWV betaalt maximaal deze opleidingskosten naar rato 

over de periode van maximaal 13 weken voor faillissement en 

6 weken na faillissement. 

Wat moet ik doen als ik me 

al ingeschreven heb als 

werkzoekende of al een 

WW-uitkering aangevraagd 

heb en toch alsnog een 

aanbod krijg? 

Om een faillissementsuitkering te krijgen moet je je altijd 

eerst inschrijven als werkzoekende. Als je een aanbod krijgt 

schrijf je je daarna weer uit. Dit geldt ook zo als je al een 

WW-uitkering aangevraagd hebt. 

Wat moeten medewerkers 

doen die niet de 

mogelijkheden hebben om 

zich digitaal in te schrijven? 

Deze medewerkers kunnen binnenlopen bij het UWV 

werkbedrijf. In Zeist zit ook een locatie. Daar kunnen zij een 

WW-formulier opvragen en invullen. Dit moet gebeuren 3 

weken voordat zij werkloos worden. 

Medewerkers die nu op 

vakantie zijn kunnen zich 

nog niet inschrijven. Wat 

moeten zij doen? 

Zij kunnen zich na afloop van hun vakantie alsnog 

inschrijven.  

Waar vind ik informatie 

over het UWV? 

De informatie is gemakkelijk digitaal te vinden op 

www.werk.nl en www.uwv.nl. 

Verder kun je ook bellen met het UWV en zijn er folders. 

Wat moet ik doen als ik 

naast mijn werk bij 

Zonnehuizen ook nog een 

andere baan heb of 0-

urencontract?  

Dit moet je altijd direct opgeven bij het UWV als je een WW-

uitkering aanvraagt. Dan worden de inkomsten die je hieruit 

hebt niet afgetrokken van een WW-uitkering. Dat komt omdat 

dan al sprake is van een bestaande situatie. Als je het niet 

opgeeft worden de inkomsten hieruit wel in mindering 

gebracht op je WW-uitkering. 



Naast mijn werk bij 

Zonnehuizen doe ik ook 

vrijwilligerswerk? Heeft dit 

consequenties voor een 

WW-uitkering? 

Nee, dit moet je ook altijd direct opgeven bij het UWV. Dan 

wordt er rekening mee gehouden dat het een bestaande 

situatie is. 

 

 

Naast mijn werk bij 

Zonnehuizen ben ik ook 

zelfstandige (zzp-

er/freelancer). 

Dit moet je ook opgeven bij het UWV. Het gemiddelde aantal 

uren dat je in zelfstandige arbeid werkt wordt dan niet gekort 

op je WW-uitkering. 

Naast mijn werk bij 

Zonnehuizen werk ik ook 

voor iemand o.b.v. een PGB 

(persoonsgebonden budget). 

Heeft dit consequenties voor 

een WW-uitkering? 

Nee, dit heeft geen relatie met de WW als het al bestaand 

werk is. 

Wat gebeurt er als ik nu 

(gedeeltelijk) 

ouderschapsverlof heb? 

Dit wordt nog uitgezocht door het UWV. Antwoord hierop 

volgt nog. 

Ik heb net een 

contractswijziging 

gekregen, maar heb dit nog 

niet bevestigd gekregen. 

Dit speelt geen rol voor het UWV. Het UWV kijkt naar het 

gemiddelde aantal uren dat je gewerkt hebt in het afgelopen 

jaar. Op basis hiervan wordt je dagloon berekend en daar 

wordt je WW-uitkering op gebaseerd. 

  

  

 


