Einde dienstverband
Doel
Wanneer je arbeidsovereenkomst eindigt bij je werkgever, dan moet je een aantal zaken aan de orde stellen en aanvragen.
Van belang zijn het getuigschrift de eindafrekening en de Werkloosheidswet (WW).
Getuigschrift
Je hebt recht op een getuigschrift. Je moet er wel om vragen. Het getuigschrift bevat onder ander meer informatie over het
soort werk dat hij hebt verricht binnen de organisatie en de deur van de arbeidsovereenkomst. Je hebt geen recht op een
positief getuigschrift. Wel moet je werkgever een zekere objectiviteit betrachten over hoe je hebt gefunctioneerd. Het
getuigschrift moet naar waarheid zijn opgesteld.
Eind afrekening
Het ligt voor de hand dat je de eigendommen van de werkgever moet inleveren wanneer je uit dienst gaat. Het gaat om zaken
als telefoon, sleutels, laptop maar ook documenten en gegevensdragers. De werkgever dienst het vakantiegeld en niet
opgenomen verlof uit betalen. De werkgever dienst ook zorg te dragen voor het uitbetalen van een (mogelijk)
ontslagvergoeding.
Aanvragen van een WW-uitkering
 DigiD
Voor het aanvragen van de uitkering heb je een DigiD nodig. Wanneer je geen DigiD hebt, vraag deze dan direct aan op
de website van DigiD, www.digid.nl.
 Inschrijven bij het UWV
Na je laatste werkdag heb je 2 dagen de tijd om je in te schrijven bij het UWV. Dit mag je natuurlijk ook al eerder doen.
Schrijf je in bij UWEV via het digitale formulier Je logt in op het formulier met DigiD. Na je inschrijving ontvang je binnen 48
uur een e-mail met een bevestiging van je inschrijving, uwv.nl. Gebruik ook de handige WW checklist van het UWV (zie
bijlage). Overzichtelijk wordt weergegeven wat u moet doen rond uw WW-aanvraag zodat u niets vergeet en op tijd uw
zaken regelt. Er is ook een WW APP. Via de APP krijgt u op het juiste moment meldingen voor het regelen van een aantal
WW-zaken.
 WW uitkering aanvragen
Je hebt 1 week de tijd, na je laatste werkdag, om een WW-uitkering aan te vragen. Je kunt al eerder een WW-uitkering
aanvragen. Dit kan vanaf 1 maand vanaf je laatste werkdag. Verzamel voordat je aan de slag gaat de volgende gegevens:
1. Je burgerservicenummer (BSN).
2. Je DigiD.
3. Gegevens over
- je laatste werkgever of uitzendbureau waarvoor je werkte of werkt
- de begindatum en einddatum van dit dienstverband
- je huidige inkomensgegevens (arbeid uit loondienst, belastingteruggave, alimentatie)
Daarna vraag je een WW-uitkering aan op www.werk.nl op de pagina 'Uitkering. Doorloop alle stappen.
Kijk ook eens naar de WW-checklist en de WW-APP.

WW-uitkering
Nadat je het digitale formulier helemaal hebt ingevuld en verstuurd, krijg je van UWV een e-mail met een bevestiging dat zij je
aanvraag hebben ontvangen. je kunt je WW-aanvraag volgen via Mijn UWV op uwv.nl. Binnen 1 week krijg je bericht van
UWV of de aanvraag compleet is. Op Mijn UWV zie je wanneer je een beslissing ontvangt over de uitkering en wanneer je de
eerste betaling krijgt. Op uwv.nl lees je meet over wat er gebeurt nadat je een WW-uitkering hebt aangevraagd.
Wanneer je vragen hebt over dit onderwerp, kun je contact opnemen met je leidinggevende, de afdeling personeel &
Organisatie van je werkmaatschappij of met het Mobiliteitsbureau.

