
 
Handreiking inzet personeel bij hagel- en wateroverlast calamiteit 
dd. 28 juni 2016 
 
Voor verdere vragen zoek contact met info@zlto.nl of telnr. 073 217 33 33  
Zie ook www.zlto.nl of de www.werkgeverslijn.nl.  
 
Regeling werktijdverkorting open voor bedrijven die getroffen zijn door 
noodweer 
 
Bent u vorige week getroffen door het noodweer? En heeft u personeel in dienst die u de 
komende 2 tot 24 weken niet kunt inzetten als gevolg van het noodweer? LTO Nederland 
heeft voor de getroffen ondernemers geregeld dat zij werktijdverkorting voor hun 
werknemers kunnen aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
 
Wanneer uw bedrijf is getroffen door de gevolgen van de hagelschade en/of waterschade 
en u daardoor minder werk heeft, kunt u werktijdverkorting voor uw werknemers 
aanvragen. Klik hier voor meer informatie over deze regeling. Bedrijven wordt 
geadviseerd om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen. Het Ministerie van SZW 
verleent geen vergunning voor werktijdverkorting met terugwerkende kracht. 
 
LTO Nederland overlegt met het Ministerie van SZW dat aanvragen voor 
werktijdverkorting met voorrang worden getoetst. Zorg ervoor dat alle benodigde 
formulieren juist zijn ingevuld en voorzien van benodigde bijlagen en onderbouwing. 
 
Meer informatie over werktijdverkorting en het aanvraagformulier kunt u vinden op de 
website van het Ministerie SZW. Zorg dat u de aanvraag zo spoedig mogelijk indient 
aangezien de ontheffing pas kan ingaan zodra de aanvraag voor werktijdverkorting is 
ontvangen. 
 
Stappen aanvraag werktijdverkorting 
 
U moet de volgende stappen doorlopen: 
Stap 1: Aanvraag werktijdverkorting bij Ministerie van SZW 
Vraag werktijdverkorting aan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden. Belangrijk is dat onderbouwd wordt 
hoe lang het duurt voordat de bedrijfsvoering weer normaal is. Na goedkeuring van de 
aanvraag door het Ministerie van SZW ontvangt u een vergunning.  

• Actueel: Het Ministerie van SZW geeft aan vooralsnog geen garantie te geven dat 
deze worden gehonoreerd vanwege de water-/hagelschade. LTO Nederland is 
hierover in gesprek met het Ministerie van SWZ. 

Stap 2: Melden vergunning werktijdverkorting bij UWV 
Als u de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW heeft 
ontvangen, geeft u dit direct door aan UWV. Hiervoor gebruikt u het formulier Melding 
werktijdverkorting. Klik hier voor de instructie en het formulier voor het indienen. 
Stap 3: Aanvraag WW-uitkering bij het UWV 
Met melding aan het UWV kunt u een WW-uitkering voor uw werknemers aanvragen.  
 
Meer informatie over de regeling werktijdverkorting 



 
• Website regeling werktijdverkorting Ministerie SZW:  

http://cao.minszw.nl/index.cfm?menu_item_id=16625&hoofdmenu_item_id=165
07&rubriek_id=392840&link_id=212040 
 

• Telefoon Ministerie van SZW: 070 – 333 52 98; op werkdagen van 10.00 tot 
12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur 
 

• Website werktijdverkorting UWV: http://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-
werk/detail/werktijdverkorting  

 
Inzet van personeel bij ruimen van getroffen kassen 
Het ruimen van kassen is een gevaarlijke klus die met zorgvuldigheid en de nodige 
voorzichtigheid moet gebeuren. Wees voorzichtig bij het (laten) betreden van de kassen 
en zorg ervoor dat het ruimen onder veilige omstandigheden en met voldoende 
beschermende kleding en maatregelen plaats vindt. Stigas heeft onder meer bijgaande 
handreiking gepubliceerd: http://www.stigas.nl/nieuws/veilig-repareren-van-
tuinbouwkassen-na-hagelschade. 
 
Ondersteuning inzake inzet personeel 
Een eerste inventarisatie bij getroffen ondernemers laat zien dat er veel praktische 
vragen zijn over de inzet van personeel. ZLTO heeft de afgelopen dagen met diverse 
ondernemers gesproken om de behoefte aan hulp, vragen en knelpunten op korte, 
middellange en lange termijn in beeld te krijgen en welke hulp en ondersteuning 
georganiseerd kan worden. ZLTO coördineert de verschillende vormen van ondersteuning 
en de inzet regionaal en landelijk. 
  
Op dit moment kunt u als volgt terecht voor vragen en ondersteuning rondom arbeid en 
personeel: 
  

Onderwerp Met wie bellen E-mail Telefoon 
Toepassing en uitleg 
cao glastuinbouw, 
werktijdverkorting, 
tijdelijke ww 
  

Werkgeverslijn 
www.werkgeverslijn.nl 

info@werkgeverslijn.nl 088 – 888 66 88 
  
  

Ondersteuning invullen 
formulieren aanvraag 
werktijdverkorting 

Werkgeversplein Regio Helmond 
Meta Visser 
www.werkgeverspleinregiohelmond.nl 

m.visser@atlantgroep.nl 06 – 22 52 19 43 

Arbeidsjuridische 
vragen 
  
  

Werkgeversplein Regio Helmond 
Meta Visser 
www.werkgeverspleinregiohelmond.nl 

m.visser@atlantgroep.nl 06 – 22 52 19 43 

Begeleiding bij 
voorbereiding 
ontslagaanvragen 
  

Werkgeversplein Regio Helmond 
Meta Visser 
www.werkgeverspleinregiohelmond.nl 

m.visser@atlantgroep.nl 06 – 22 52 19 43 

Algemene vragen 
  

ZLTO 
Hans Koehorst 

hans.koehorst@zlto.nl 06 – 21 21 24 23 



  

  
  
 


