
Partners in verbetering

Wet normalisering  
rechtspositie ambtenaren  
(Wnra): begin met de  
Scan Personeelsdossiers!



Nu al beginnen

De normaliseringsoperatie begint met inzicht krijgen in de personeels-

dossiers van al uw medewerkers. De samenwerkende specialisten van 

Capra Advocaten en BMC bieden u de Scan Personeelsdossiers aan 

die op een efficiënte manier inzicht geeft in uw personeelsdossiers,  

via feiten en vakkundige analyse, tegen relatief lage kosten. U krijgt 

informatie over de aandachts punten op organisatieniveau en op  

individueel niveau. Wij checken uw P-dossiers, zodat u optimaal voor-

bereid bent op de transitie/normalisering.

Deze scan is uw eerste stap op weg naar de nieuwe rechtspositie.

Scan Personeelsdossiers

Wij maken een scan van elk individueel personeelsdossier in uw  

organisatie. De analyse van het dossier maakt duidelijk welke  

documenten ontbreken en welke aspecten aangepast moeten worden 

voor de invoering van de Wnra. En welke arbeidsovereenkomsten  

helemaal vernieuwd moeten worden. 

Ook krijgt u met de Scan Personeelsdossiers de juiste kennis voor 

nieuw af te sluiten arbeidsovereenkomsten.

De rechtspositie van ambtenaren moet gelijkgesteld  
worden met die van werknemers in de private sector.  
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)  
verplicht u om deze operatie voor 2020 gerealiseerd te  
hebben. Het is verstandig om dit proces nu al te starten.

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.bmc.nl/werkvelden/oplossingen/wnra


De Scan Personeelsdossiers:

•  “Geeft duidelijkheid over wat er in een 

arbeidsovereenkomst moet worden 

opgenomen.”

•  “Geeft helder inzicht in de specifieke 

knelpunten.”

•  “Reikt inhoud aan voor een goede 

discussie.”

•  “Geeft duidelijkheid over welke (lokale) 

wet- en regelgeving wordt geraakt door 

de Wnra.”

•  “Maakt dat op tijd begonnen kan worden 

met het transitietraject.”

Voorbeelden op individueel niveau:

•  Zijn er afspraken over coaching en 

scholing; zijn die afspraken nagekomen?

•  Is er toestemming voor 

nevenactiviteiten?

•  Wordt goed functioneren beloond; zijn er 

toezeggingen met betrekking tot salaris, 

doorgroei of urenuitbreiding?

•  Welke voorzieningen zijn er voor OR- of 

GO-lidmaatschap, EHBO-, BHV?

•  Kan er sprake zijn van detachering, of 

thuis werken?

•  Welke regels gelden voor verlof?

•  Wat gebeurt er bij het bereiken van de 

AOW-leeftijd?

•  Welke voorwaarden gelden voor 

beschikbaarheidsdiensten?

Wilt u meer informatie over de Wnra? 
Ga dan naar www.bmc.nl/wnra

https://www.bmc.nl/werkvelden/oplossingen/wnra


Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl

Meer informatie & contact

Voor meer informatie of om een vrijblijvende 

afspraak te maken kunt u contact opnemen met 

Arnoud Luijsterburg, accountmanager bij BMC of 

Jan Paul van Zanten, advocaat bij Capra.

Arnoud Luijsterburg

accountmanager

06 - 10 41 42 70

arnoud.luijsterburg@bmc.nl

Jan Paul van Zanten

advocaat

06 - 42 55 02 25

j.vanzanten@capra.nl

Naast de Scan Personeelsdossiers 
bestaat het gezamenlijke aanbod van 
Capra Advocaten en BMC uit

•  Scan van de bestaande regelingen

•  Model-regelingen en model- 

arbeidsovereenkomsten

•  Cursussen op het gebied van arbeidsrecht  

en rechtsposities

•  Individueel advies

Bent u benieuwd hoe  
het staat met uw 

personeelsdossiers? 

Ook u kunt nu al de Scan 
Personeelsdossiers voor uw 

gemeente laten uitvoeren om 
het normaliseringstraject 
soepel te laten verlopen.

Zie voor een toelichting op dit aanbod: 
www.bmc.nl/wnra


