
Expertteam normalisering

Op 8 november jl. is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen. Deze 
heeft tot doel de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers te harmoniseren. 
Uitgangspunt is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk zouden moeten 
zijn aan de arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven.  

Als overheidswerkgever bent u zich er ongetwijfeld van bewust dat het zaak is u tijdig op deze 
veranderingen voor te bereiden. Wij merken in elk geval dat overheidswerkgevers zich de vraag 
stellen wat er nodig is om de organisatie ‘normaliserings-proof’ te maken. Zij verzamelen 
informatie over de rechtspositie die in de nabije toekomst naar verwachting voor hun 
werknemers en ambtenaren zal gaan gelden. 

Wij volgen het wetgevingsproces op de voet en brainstormen met cliënten over de wijzigingen 
die hen te wachten staan. Ook zijn wij volop bezig met het nieuwe ontslagrecht (de Wet werk 
en zekerheid) dat per 1 juli 2015 voor het bedrijfsleven geldt en na normalisering ook voor vele 
ambtenaren zal gelden. De WWZ is ook nu al voor ambtenaren relevant: de ketenregeling zal als 
gevolg van de WWZ ook voor gemeenteambtenaren al per 1 juli 2015 wijzigen.

Het expertteam Normalisering van Pels Rijcken houdt u graag op een toegankelijke, snelle 
manier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Normalisering. Dat doen 
ze via het blog arbeidsrecht. Hier vindt u het laatste nieuws, uitspraken, publicaties, interviews 
en nog veel meer.

Heeft u vragen over wat u moet doen om uw organisatie voor te bereiden op de Normalisering? 
Neemt u dan contact op met Sandra van Heukelom-Verhage of Monique de Witte-van 
den Haak. Wij delen onze kennis en ervaring graag met u en bieden u de mogelijkheid om 
op een laagdrempelige manier met ons te spreken over de wijzigingen in het arbeids- en 
ambtenarenrecht. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een brainstormsessie bij uw organisatie.

www.pelsrijcken.nl/normalisering
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