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leven. Ze voelt zich steeds meer buiten spel 

gezet en weet zich niet te verweren tegen de 

leidinggevende. Uiteindelijk deelt die haar mee 

dat er een ontslagprocedure wordt gestart. 

Anneke Klaver raakt hierdoor nog meer van 

slag en krijgt gezondheidsklachten. Ondanks 

haar lange dienstverband is de werkgever  

niet bereid om een fatsoenlijke vergoeding  

aan te bieden. 

Vergoeding
Anneke Klaver schakelt CNV Publieke Zaak 

in. Nadat de onderhandelingen met de 

werkgever op niets uitlopen, wordt de zaak 

aan de kantonrechter voorgelegd. Het verzoek 

van de werkgever de arbeidsovereenkomst 

zonder vergoeding te ontbinden, vindt 

de kantonrechter veel te mager. Volgens 

de kantonrechter is de werkgever tekort 

geschoten in zijn verplichtingen naar Anneke 

Klaver toe. Zij had meer begeleiding en 

scholing moeten krijgen om de ontwikkelingen 

in de zorg bij te kunnen houden. Nu dat niet 

is gebeurd, mag het dienstverband alleen 

maar beëindigd worden als aan Anneke 

een vergoeding van € 68.000,- bruto wordt 

toegekend. Hiermee kan zij haar inkomen tot 

de pensioengerechtigde leeftijd aanvullen.  

De werkgever legt zich neer bij het oordeel 

van de rechter. Hoewel Anneke Klaver blij is 

met de financiële tegemoetkoming doet het 

haar nog steeds veel pijn dat zij na zoveel jaren 

trouwe dienst ontslagen is. 
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Anneke Klaver (��) werkt sinds 

haar vijftiende met veel plezier  

als bejaardenverzorgende. Ze 

heeft niet veel opleiding, maar 

door haar jarenlange ervaring 

doet ze haar werk goed en ze  

heeft een uitstekend contact met 

de bewoners. Ook de werkgever is 

tevreden. Toch wordt Anneke  

na meer dan 40 jaar trouwe  

dienst ontslagen. 

Ontslag na 40 jaar 
trouwe dienst 

In de afgelopen jaren neemt de werkdruk in 

de zorgsector steeds meer toe. Er wordt meer 

van het personeel gevraagd en er lijkt steeds 

minder tijd om aandacht te besteden aan 

de bewoners. Anneke Klaver probeert haar 

werkzaamheden zo in te richten dat ze tijd over 

heeft voor een praatje met de bewoners. Haar 

nieuwe leidinggevende vindt dit maar niets en 

eist een productievere manier van werken. 

Anneke Klaver zoekt haar weg in deze voor 

haar rigoureuze omschakeling. Het valt haar 

zwaar. Haar leidinggevende wordt steeds 

ontevredener en heeft geen oog voor de 

problemen van Anneke. Er worden gesprekken 

gevoerd, maar daarin wordt vooral eenzijdig 

de wil van de leidinggevende aan Anneke 

opgelegd. Begeleiding komt door de werkdruk 

niet van de grond.  

 

Gezondheidsklachten
Anneke Klaver wordt door de aanhoudende 

kritiek op haar functioneren onzeker. Ze kan 

niet bevatten dat haar manier van werken 

opeens niet meer goed is. Ze wil zich niet 

ziekmelden; haar werk is haar lust en haar 
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