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Een voorstel aan de kandidaat doen
Je bent na de sollicitatieprocedure tot een kandidaat gekomen die je graag verwelkomt
als nieuwe collega. De formele afwikkeling is de laatste stap die je nog moet zetten. Wat
is belangrijk om aan te denken voordat je collega van start kan? 

Het eerste waar je over na moet denken is de contractvorm. Geef je een contract voor
bepaalde of onbepaalde tijd? Een contract voor bepaalde tijd heeft namelijk naast een
start- ook een einddatum. Je mag drie bepaalde tijd contracten aanbieden over een
tijdsbestek van drie jaar (tenzij de CAO anders heeft bepaald). Geef je meerdere
contracten of is de tijd vanaf de eerste werkdag zonder onderbreking van < één/twee jaar
dan is er juridisch gezien sprake van een contract van bepaalde tijd. 

In een contract voor bepaalde tij,d langer dan een half jaar, mag een proeftijd worden
opgenomen. Tevens dient een contract voor bepaalde tijd, met de duur langer dan een
half jaar, minimaal één maand voor einddatum, te worden aangezegd wanneer deze niet
verlengd wordt. Voor contracten voor bepaalde tijd, korter dan een half jaar, gelden
bovenstaande regels niet. 

Bij een contract voor onbepaalde tijd geldt dat er geen einddatum is. Dit wordt in de
volksmond ook wel een vast contract genoemd. Hiervoor gelden ten aanzien van de
proeftijd andere regels. Een proeftijd mag echter wel in het eerste contract worden
opgenomen. Is het contract voor onbepaalde tijd een verlenging van een contract voor
bepaalde tijd, dan mag er geen proeftijd worden opgenomen. 

De proeftijd voor een contract voor onbepaalde tijd mag twee maanden duren. De
aanzegtermijn is bij een contract niet van toepassing. Bij deze contractvorm is er sprake
van een opzegtermijn, welke in de arbeidsovereenkomst is bepaald. Zorg ook altijd voor
een goed personeelsdossier.   

Aanvullende tips:

- Zorg ervoor dat je een complete arbeidsovereenkomst hebt waarin de juiste afspraken
zijn gemaakt en waarmee je discussies voorkomt als de relatie onder druk staat. Klik
hier voor de tool over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. 
- Maak een gedegen inwerkprogramma, samen met degenen die hier een rol in krijgen.
Een voorbeeld hiervan vind je ook op ons platform. Bekijk het onboarding programma
hier. 
- Vraag voor het moment van ondertekenen alle benodigde documenten aan je nieuwe
collega zodat je van het moment van ondertekenen een feestje kunt maken zodra alles
klaarligt. Wat je precies nodig hebt vind je in onze tool over het personeelsdossier. 

http://https://expertinrecruitment.nl/proces/het-opstellen-van-de-arbeidsovereenkomst/
http://https://expertinrecruitment.nl/proces/het-opstellen-van-de-arbeidsovereenkomst/
http://https://expertinrecruitment.nl/proces/succesvolle-onboarding-nieuwe-medewerkers/
http://https://expertinrecruitment.nl/tools/een-personeelsdossier-ontwikkelen/


Ontdek meer tools
Op www.expertinrecruitment.nl vind je de beste tools
om van jouw recruitmentproces een succes te maken.
Het platform is speciaal ontwikkeld voor ondernemers
en managers binnen het mkb, HR-professionals en
recruiters. Met ons platform ontdek je thema's, trends &
ontwikkelingen en tools zoals deze om jou op weg te
helpen met succesvol recruitment voor jouw bedrijf.
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