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In 96,5% van de gevallen wordt een vergoedingsverzoek 
toegekend. De werkloosheidskosten worden dan voor 100% 
betaald uit de premiepot. Het schoolbestuur betaalt niets.

Situatie voor een schoolbestuur

In 3,5% van de gevallen voldoet een vergoedingsverzoek 
niet aan de eisen of dient een schoolbestuur niet of te laat 
een verzoek in. De volledige kosten worden met het 
schoolbestuur verrekend via de lumpsum.

Dik reglement!

•  Veel voorwaarden
•  Veel (juridische) documenten aanleveren
•  Vooraf voor een schoolbestuur weinig voorspelbaar 
 of kosten vergoed worden.

ADMINISTRATIE

Door invoering van WWZ 
(wet werk en zekerheid) toename 
van ontslag met vaststellings-
overeenkomsten. Niet mogelĳk 
om te toetsen of deze voorkomen 
hadden kunnen worden. 

Te weinig inzicht 
voor een school-
bestuur:

• Wat kost een   
 werkloosheids-
 uitkering?
• Door verrekening   
 met lumpsum zĳn  
 kosten niet   
 zichtbaar.

Te weinig 
stimulans voor 
beleidsvoering op 
duurzame inzet-
baarheid door 
100% vergoeding 
van de meeste 
verzoeken  
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Standaard eigen bĳdrage: 50%

Geldt voor werkloosheidsuitkeringen waarbĳ niet te 
toetsen is of ze voorkomen hadden kunnen worden. 
Het schoolbestuur hoeft geen verzoek in te dienen en 
krĳgt een maandelĳkse factuur van 50% van de kosten.

Situatie voor een schoolbestuur

Dun reglement!

•  Minder voorwaarden
•  Minder documenten aanleveren. Geen dubbele
 toets bĳ beschikking van UWV of kantonrechter
•  Beter te voorspellen welke kosten 
 vergoed worden

Verzoek tot verlaging van eigen 
bĳdrage van 50% naar 10%

ADMINISTRATIE

Actief 
HR-beleid 
voeren op 
duurzame 

inzetbaarheid

uitval van 
werknemers voorkomen  

Eigen bĳdrage
Altĳd een stukje zelf betalen

Net als bĳ een zorgverzekering 

Gevolgen voor de sector

VfPf biedt 
ondersteuning:
uw regioteam denkt 
met u mee en geeft 
advies op maat = 
kosteloos, is namelĳk 
onderdeel van de 
premie Pf.

Kosten inzichtelĳk 
voor een schoolbe-
stuur:

• Geen verrekening  
 met lumpsum meer
• Maandelĳkse   
 factuur van Pf

Meer onderwĳs-
personeel aan 
het werk

Minder uitkerings-
kosten voor het PO 

Premie kan
omlaag

Gezonde arbeidsmarkt

Minder bĳbetalen aan 
de kosten die een ander 
maakt = eerlĳker 

“de vervuiler betaalt”

Geld besteden aan 
kwaliteit onderwĳs


