
Dit document is bedoeld als een voorbeeld van hoe een Beëindigingsovereenkomst met outplacementbepaling 
eruit zou kunnen zien. Gehele of gedeeltelijke overname is toegestaan, maar ontslaat de gebruiker in geen geval 
van de verplichting de inhoud te controleren op juistheid en toepasbaarheid in zijn eigen situatie. In geen enkel 
geval aanvaardt  Werkcontact, enige vorm van aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van 
toepassing van (delen van) teksten die aan dit voorbeeld zijn ontleend. Meer over outplacement leest u ook op de 
website van de Outplacement Telefoon. 
 

 

Modelovereenkomst beëindiging met outplacementbepalingModelovereenkomst beëindiging met outplacementbepalingModelovereenkomst beëindiging met outplacementbepalingModelovereenkomst beëindiging met outplacementbepaling    

Basismodel outplacementBasismodel outplacementBasismodel outplacementBasismodel outplacement    

Overeenkomst inzake het beëindigen van het dienstverband tussen ….. (naam werkgever), 
hierna te noemen werkgever, en  ..... (naam werknemer), hierna te noemen werknemer. 

ContracContracContracContract einde dienstverbandt einde dienstverbandt einde dienstverbandt einde dienstverband    

Het dienstverband tussen werkgever en werknemer eindigt met ingang van de datum waarop 
werknemer bij een andere werkgever in dienst treedt, doch uiterlijk met ingang van ..... 
(datum) 

VergoedingVergoedingVergoedingVergoeding    

Met ingang van de dag, volgende op die waarop het dienstverband eindigt, heeft werknemer 
recht op vergoeding overeenkomstig en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 
..... (CAO).  

Aan deze overeenkomst is als bijlage gehecht een door partijen als indicatief bedoelde en 
rechtens niet-bindende berekening met betrekking tot de maximale duur en de maximale 
hoogte van de vergoeding.  

OutplacementOutplacementOutplacementOutplacement    

Beide partijen hebben er belang bij dat werknemer zo spoedig mogelijk elders een betaalde, 
passende werkkring vindt. Werknemer) verplicht zich in te spannen deze werkkring zo 
spoedig mogelijk te vinden. In dat kader zal werknemer gebruik maken van de diensten van 
een outplacementbureau. De aan deze diensten verbonden kosten zullen door werkgever 
worden voldaan en gedragen tot een bedrag van ten hoogste € ..... inclusief BTW, na 
ontvangst van een of meer op zijn naam gestelde nota's van het outplacementbureau.  

De reiskosten die werknemer in rechtstreeks verband met de outplacementactiviteiten moet 
maken, kan hij bij werkgever declareren tegen een kilometervergoeding van € ..... (huidig 
fiscaal toelaatbaar niveau). De schriftelijke declaraties zal hij maandelijks samen met een 
specificatie van de daarop vermelde reiskosten bij werkgever indienen. Na goedkeuring van 
de gedeclareerde bedragen zal werkgever het toekomende aan werknemer voldoen.  

Doorbetaling salaris/eindejaarsuitkeringDoorbetaling salaris/eindejaarsuitkeringDoorbetaling salaris/eindejaarsuitkeringDoorbetaling salaris/eindejaarsuitkering    

Tot het einde van het dienstverband zal werkgever aan werknemer voldoen waarop hij 
jegens hem ten gevolge van de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst aanspraak 
heeft, waaronder zijn salaris, vermeerderd met vakantietoeslag. 

Bij het einde van het dienstverband ontvangt werknemer een eindejaarsuitkering naar rato 
van de duur van het dienstverband in het jaar .....  

WerkzaamhedenWerkzaamhedenWerkzaamhedenWerkzaamheden    
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Tot het einde van het dienstverband zal werknemer niet meer werkzaam zijn in zijn huidige 
functie van ..... (functienaam), maar zal werkgever hem zo mogelijk inzetten voor andere 
tijdelijke, passende werkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met de tijd die 
werknemer moet besteden aan outplacementactiviteiten. Werknemer zal deze 
werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.  

VertrekpremieVertrekpremieVertrekpremieVertrekpremie    

Mocht werknemer binnen zes maanden na ..... (startdatum) zelf het dienstverband met 
werkgever beëindigen, bijvoorbeeld in verband met het vinden van een functie bij een andere 
werkgever, waarbij geen suppletie conform de financiële regeling van toepassing is, dan 
komt werknemer in aanmerking voor een vertrekpremie. Deze vertrekpremie bestaat uit 25% 
van werknemers brutojaarsalaris.  

Finale kwijtingFinale kwijtingFinale kwijtingFinale kwijting    

Behoudens de juiste nakoming van de in deze overeenkomst voor ieder der partijen 
opgenomen verplichtingen verklaren partijen hierbij voor het overige niets meer van elkaar te 
vorderen te hebben uit welke hoofde dan ook en verlenen zij elkaar over en weer finale en 
algehele kwijting.  

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te ..... op ..... 

 
……………………… 
(werkgever)  

 
……………………….. 
(werknemer) 

  

 


