
Modelbrief urenaanbod oproepkrachten 

Toelichting: 

Alle werknemers die niet op een vast aantal uren werken zijn, zijn vanaf 1 januari 2020 op basis van 

een oproepovereenkomst werkzaam. Deze werknemers moeten steeds na afloop van 12 maanden 

een aanbod worden gedaan om op basis van een vast aantal uren te werken. Het aan te bieden 

aantal uren is het gemiddelde aantal werkuren van de afgelopen 12 maanden. Aan alle werknemers 

die op 1 januari 2020 al minstens 12 maanden op basis van een oproepovereenkomst werken moet 

in de maand januari 2020 een schriftelijk urenaanbod worden gedaan. Hiervoor kan de volgende 

modelbrief worden gebruikt die als brief of als e-mail naar de werknemer moet worden gestuurd. 

XXX januari 2020 

 

Beste XXX, 

Op 1 januari 2020 ben jij 12 maanden of langer bij ons werkzaam op basis van een 

oproepovereenkomst. 

Op grond van de Wet arbeid in balans heb jij dan recht om het gemiddelde aantal uren dat jij van 1 

januari t/m 31 december 2019 hebt gewerkt als vast aantal werkuren aangeboden te krijgen. Voor 

jou betekent dit dat jij het aanbod krijgt om op een vast aantal werkuren van XXX per week 

werkzaam te zijn. Als je het aanbod aanvaardt geldt voor jou in het vervolg het aangeboden vaste 

arbeidspatroon waaraan jij je uiteraard moet houden.   

Je krijgt een maand bedenktijd om dit aanbod te aanvaarden. Ik verneem daarom graag uiterlijk op 

XXX per brief of per e-mail van jou of jij van dit aanbod gebruik wenst te maken.  

Als jij het aanbod (tijdig) aanvaardt zal je vanaf dat moment voor een vast aantal uren per week 

werkzaam zijn op de door ons te bepalen tijden. Je ontvangt dan ook een vast salaris. 

Als je het vaste urenaanbod niet (tijdig) aanvaardt vervalt het aanbod en blijf je op basis van een 

oproepovereenkomst werkzaam. In beide gevallen heeft de keuze verder geen consequenties voor 

de arbeidsovereenkomst en blijven de overige arbeidsvoorwaarden ongewijzigd.   

Als je nog vragen hebt hoor ik dat graag. 


