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De Wnra & Woo: iedereen op de juiste plek bij een gemeentelijke herindeling 
Waarom de Wnra van herindelingen een uitdaging maakt 
 
Gemeentelijke herindelingen zijn ingewikkelde processen. Met de komst van de Wnra op 1 januari 2020 – de 
wet die ervoor zorgt dat ambtenaren tegenwoordig onder het ‘normale’ arbeidsrecht vallen – veranderden 
die herindelingsprocessen drastisch. En de nieuwe situatie vergt aanpassingsvermogen en een nieuwe 
manier van denken van alle betrokkenen. Met de Wnra komen namelijk ook andere wetten om de hoek 
kijken, die voor 2020 niet van toepassing waren.  
 
Met name de Woo – de Wet overgang van onderneming – kan een gestroomlijnde transitie bij herindelingen 
in de weg zitten. Voor werknemers zelf is de Woo sympathiek: je behoudt dezelfde rechten en dezelfde 
baan. Voor de nieuwe organisatie betekent het echter dat – als je voor de fusie geen actie onderneemt – de 
nieuwe gemeente met drie hoofden financiën, drie teamleiders P&O en drie directeuren Sociaal Domein te 
maken kan krijgen, die dankzij de Woo elk recht hebben op hun positie.  
 

‘Met de Wnra komen ook andere wetten om de hoek kijken die vragen om een herijking 
van processen bij herindelingen. Zoals de Woo’ 

 

Maak van een herindeling een succes 
De herindelingsregels die tientallen jaren golden, zijn verleden tijd. Bij gemeentelijke fusies moet er daarom 
goed gekeken worden hoe je enerzijds de rechten van je medewerkers niet ondergraaft en hoe je anderzijds 
in één keer - op 1 januari van het herindelingsjaar - een functionerende organisatie wegzet, zonder dubbele 
functies en een lijst aan nieuwe vacatures.  
 
In deze whitepaper leg ik uit waar je sinds 2020 bij een gemeentelijke herindeling mee te maken krijgt als 
werkgever. Ik vertel je meer over de wetgeving die erbij hoort en ik laat zien wat je kunt doen om een 
dergelijke transitie succesvol te laten verlopen.  
 
Door de juiste stappen vooraf te nemen, wordt de kans op een gestroomlijnde organisatie na een 
herindeling groter. Doordat het personele proces wezenlijk anders is dan voorheen, staan zowel de 
betrokken gemeenten en bestuurders, als de vakbonden voor een uitdaging. Dat geldt ook voor de 
ondernemingsraden én medewerkers zelf.  
 
Een voorlopige conclusie? Wil je dat een gemeentelijke fusie voor zowel werkgever als werknemers prettig 
uitpakt en iedereen tevreden is met zijn of haar plek binnen (en soms ook buiten) een organisatie? Dan blijft 
een opgave als deze altijd maatwerk én mensenwerk. Kortom: ga met elkaar om de tafel en doe dat het liefst 
zo vroeg mogelijk in het proces.  
 
Patrick Hüngens 
Senior adviseur bij MZ Services  
 
Dit whitepaper is van MZ Services, Geerts & Partners en ABGL. Samen zijn zij Yris.  
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De Wnra & Woo: iedereen op de juiste plek bij een gemeentelijke herindeling  
Wat je moet weten over het ontstaan van de Wnra 
 
Ambtenaren hebben dezelfde rechtspositie, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden als werknemers in 
het bedrijfsleven. Maar, dat was niet altijd zo. Daar zorgde de Wnra voor op 1 januari 2020. De rechtspositie 
van een ambtenaar was voorheen op een andere manier beschermd via de Ambtenarenwet 1929. Die 
bescherming werd in 1929 in het leven geroepen om overheidsmedewerkers te behoeden voor politieke 
willekeur na een wisseling in regeringen en bij gemeenten. Aan het einde van de vorige eeuw bleek die wet 
eigenlijk niet meer te matchen met de realiteit. In de jaren tachtig werd daarom het gesprek over de 
arbeidspositie van overheidsmedewerkers aangegaan binnen de politiek. ‘Hoe kunnen we de positie van 
ambtenaren normaliseren’, was daarbij de grote vraag. Uiteindelijk leidde dit tot de Wnra en de 
inwerkingtreding van een volledig nieuwe Ambtenarenwet 2017 op 1 januari 2020. 
 

Het effect van de Wnra en Woo 
Inmiddels zijn de Wnra en de nieuwe Ambtenarenwet 2017 een aantal jaar van kracht. De eerste 
gemeentelijke herindelingen onder dit nieuwe ‘regime’ zijn voltrokken. Hierbij bleek dat de Wnra niet alleen 
de rechten van ambtenaren normaliseert, maar ook een direct effect heeft op deze gemeentelijke fusies. Dat 
komt doordat met de komst van de Wnra ook de Woo van kracht is bij een herindeling. Rechten van 
werknemers blijven dan intact. En niemand kan als gevolg van een samenvoeging ontslagen worden.  
 
Hoe was het voor en na de Wnra? 
Voor de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren vielen de aanstelling en rechtspositie van 
een ambtenaar onder het publieke recht en waren deze eenzijdig. Er was geen CAO, wel een 
arbeidsvoorwaardenregeling. Bezwaren konden bij het bestuursorgaan worden ingediend en beroepen liepen 
via een bestuursrechter. Met de komst van de Wnra werden eenzijdige aanstellingen omgezet in 
arbeidscontracten en verschijnen conflicten voortaan voor de kantonrechter.  
  
De geschiedenis van de Woo in het kort 
De Wet overgang van onderneming bestaat sinds 1977. Die houdt in dat wanneer een bedrijf of 
onderneming in handen valt van een ander, je als werknemer je functie en overige rechten die voortvloeien 
uit je contract behoudt zoals deze waren op de dag voor de overgang. Met andere woorden: de rechten van 
werknemers worden bij transities en fusies beschermd. Maar, die wet geldt alleen in geval er sprake is van 
overgang van economische activiteiten.  
 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie besloot in 1996 dat de Woo niet geldt voor overheden omdat zij 
geen economische activiteiten uitvoeren. Ook werd in 2001 vanuit de EU een richtlijn opgesteld die 
overheden expliciet uitsloot van de plicht om werknemersrechten te garanderen. Bij herindelingen in 
Nederland voor 2020 werd daarom uitvoerig overlegd tussen vakbonden en gemeenten en werden 
uitgebreide sociale plannen gemaakt om ambtenaren goed uit deze transities te laten komen.  
 
Door de invoering van de Wnra moesten er tal van andere wetten aangepast worden, waaronder het 
Burgerlijk Wetboek. Ook de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) is aangepast. Dat de Woo van 
toepassing is bij gemeentelijke herindelingen is expliciet in de Wet Arhi vastgelegd. Slechts twee functies zijn 
hiervan uitgezonderd: de gemeentesecretaris en de raadsgriffier. Door de Wnra en via de Wet Arhi is de 
Woo daarom nu wél van toepassing bij herindelingen.   
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De Wnra & Woo: iedereen op de juiste plek bij een gemeentelijke herindeling 
De realiteit van de Wnra en Woo bij herindelingen 
 
Wanneer gemeenten fuseren ontstaan er personele knelpunten. Dat is onvermijdelijk. Elke gemeente heeft 
een hoofd sociaal domein, beleidsmedewerkers cultuur, maar bijvoorbeeld ook een controller. En daar 
wringt het. Want, bij een herindeling behouden sinds 1 januari 2020 alle medewerkers hun functie en 
rechten die voortvloeien uit hun arbeidsovereenkomst zoals deze waren. En dat betekent dat bij de nieuwe 
gemeente een aantal functies dubbel bezet is. Weliswaar kunnen er ook nieuwe posities ontstaan en 
functies verdwijnen, maar dat doet niets af aan de plicht van de werkgever om werknemers hun ‘oude’ 
rechten te garanderen.  
 
De Woo is weliswaar een krachtige wet die rechten van werknemers beschermt, maar ze plaatst de nieuw te 
vormen organisatie, juist door die kracht, wel voor problemen. De vrijheid om met mensen te schuiven en 
daardoor de ideale organisatie in te richten, wordt namelijk drastisch ingeperkt. En dat zorgt ervoor dat het 
voor gemeenten enorm lastig navigeren is bij herindelingen.  
 

‘Hoe sympathiek de Woo ook is, ze zorgt ervoor dat het voor gemeenten enorm lastig 
navigeren is bij herindelingen’ 

 

Wat er komt kijken bij een gemeentefusie 
Gemeentelijke herindelingen zijn lange processen van gemiddeld 2,5 jaar. Zodra de politieke knopen zijn 
doorgehakt, starten de verantwoordelijken met het onderzoeken van de dienstverlening die de nieuwe 
gemeente wil leveren, welk besturingsconcept daarbij past, wat de filosofie daarachter is en welk 
organisatieplaatje daarbij hoort. Het vormgeven van de organisatie eindigt met het ‘bouwen’ van een 
functiehuis en het plaatsen van de medewerkers. Wanneer daarbij geen rekening wordt gehouden met de al 
bestaande organisaties, kan het voorkomen dat er een mismatch ontstaat tussen het ideaalplaatje van de 
nieuwe gemeente en het personeelsbestand waarover men beschikt. Immers, door de Woo behoudt in 
principe iedereen zijn of haar rechten, waaronder zijn of haar functie. Wanneer je als nieuwe gemeente een 
gestroomlijnde bedrijfsvoering wil realiseren, waarin je dienstverlening optimaal functioneert, kan dat een 
uitdaging opleveren.  
 

Hoe gaat het bedrijfsleven om met de Woo? 
In het bedrijfsleven worden overnames en fusies vaak gefaseerd opgepakt. Na de fusiedatum verandert er 
niet meteen heel veel. Soms betreft een fusie niet meer dan een overdracht van aandelen of wordt de tijd 
genomen voor het realiseren van een nieuwe organisatie waarin entiteiten langzaam worden geïntegreerd. 
Regelmatig worden er ook sterfhuisconstructies gebruikt. Daardoor kunnen de rechten van werknemers op 
grond van de Woo relatief makkelijk worden geborgd. Mensen met tijdelijke contracten worden 
uitgefaseerd en overbodige functies worden niet meer ingevuld. Bij gemeenten werkt dat iets anders. En dat 
is voorzichtig uitgedrukt. Herindelingen gaan altijd in op 1 januari. Ruimte voor een geleidelijke aanpak is er 
daardoor niet. Vanaf 1 januari moet de nieuwe organisatie er staan. De tijdsdruk en abrupte overgang 
maken gemeentelijke fusies intens voor zowel de werkgever als werknemer.  
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De Wnra & Woo: iedereen op de juiste plek bij een gemeentelijke herindeling 
Het geheime ingrediënt voor een succesvolle herindeling 
 
De aanpak die het bedrijfsleven hanteert bij fusies, die kunnen we dus helaas niet overnemen binnen de 
overheid. Ondanks dat de Wnra de rechtspositie van ambtenaren gelijk heeft getrokken met ‘normale’ 
werknemers blijven het twee verschillende werelden. Dat betekent dat er een dilemma ontstaat: enerzijds 
moeten rechten van werknemers worden gewaarborgd op grond van de Woo, anderzijds moet er op 1 
januari ook een functionerende organisatie staan, zonder dubbele bezetting van functies, openstaande 
vacatures of functies die eigenlijk niet meer bestaan. De zaak op zijn beloop laten is daardoor geen optie. 
Uitsluitend de lijn van de Woo volgen – dus alle rechten van werknemers zonder verdere discussie 
waarborgen – zal leiden tot een situatie waar geen enkele werkgever of werknemer zich prettig bij voelt. 
Niemand is bijvoorbeeld gebaat bij drie hoofden P&O.  
 

‘De beste tool die er bestaat om een herindeling in goede banen te leiden? Om de tafel’ 

 

Mensenwerk als belangrijkste factor 
Niemand kiest voor de uitdagende situatie die door de Wnra, de Woo en de Wet Arhi ontstaat. Een 
herindeling is daarom heftig voor alle betrokkenen. En een pasklare oplossing is er niet. De beste tools die je 
in handen hebt om - nog voor de herindeling een feit is - te komen tot een gestroomlijnde organisatie? Jij, je 
collega’s, ondernemingsraden en vakbonden. Dat zijn de partijen die er samen uit moeten komen. Oftewel, 
praat met elkaar. Inventariseer waar mogelijke knelpunten zullen ontstaan. Ga in een vroeg stadium om de 
tafel om verkennende gesprekken te voeren, zodat je problemen kunt oplossen voordat ze zich voordoen. Zo 
zorg je er samen voor dat iedereen op de juiste plek terecht komt en de nieuwe organisatie goed van start 
kan, zonder erfenis uit het verleden. Heb je daarbij hulp nodig, inhoudelijke expertise of iemand die het 
proces snapt en kan begeleiden? Huur dan iemand in die dit vaker doet.  
 

Kies voor een onafhankelijke derde 
Zowel gemeenten als ambtenaren willen zo goed mogelijk uit een herindeling komen. Werknemers willen 
graag minimaal behouden wat ze hebben of een volgende stap maken in hun carrière. De gemeente als 
werkgever wil graag een soepel draaiende organisatie die zorgt voor tevreden burgers. Het is dan prettig als 
er een onafhankelijke derde aanhaakt die adviseert, faciliteert en de belangen van beide partijen bewaakt. 
 
Vragen die op tafel komen tijdens verkennende gesprekken kunnen onder andere zijn: 

- Waar voorzien we mogelijke personele knelpunten? 
- Wie wil vasthouden aan de huidige functie? 
- Wie wil er eigenlijk zelf iets anders?  
- Wie past bij mogelijke nieuwe functies die ontstaan? 
- Wie is er bereid afstand te doen van Woo-rechten? 
- Wie wil stappen maken buiten de organisatie? 
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De Wnra & Woo: iedereen op de juiste plek bij een gemeentelijke herindeling 
Hoe je beter uit een herindeling komt: schakel een expert in 
 
Het beste halen uit een herindelingsproces voor alle partijen. Dat willen gemeenten zelf graag, want zij 
hebben belang bij tevreden werknemers en oud-werknemers. Maar ook voor ambtenaren zelf is een 
gestroomlijnde transitie naar een nieuwe organisatie belangrijk. Je wil namelijk fijn werken in een gezond en 
toekomstbestendig bedrijf. En, zoals we al kort hebben gezien: praten is de oplossing om te komen tot een 
overeenkomst die zowel de gemeente als de werknemer verder helpt. 
 

Van loopbaangesprekken tot het betrekken van vakbonden 
Om te zorgen dat alle belangen behartigd worden, is een expert onmisbaar in een gemeentelijke fusie. Dat is 
iemand die zowel kennis heeft van processen rondom herindelingen, als sterk is in het voeren van 
loopbaangesprekken in het publieke domein. Maar ook iemand die zich kan inleven in beide rollen en weet 
hoe je gesprekken kan faciliteren vanuit een breder perspectief. Bovendien is het belangrijk dat er iemand 
aanhaakt die inhoudelijk sterk is in het domein van ondernemingsraden en vakbonden. Want hoewel deze 
laatstgenoemde partijen met de komst van de Wnra en Woo werknemers goed beschermd zien tegen 
baanverlies, is er wel degelijk een belangrijke en intensieve rol voor hen weggelegd na 1 januari 2020. Ook zij 
kunnen vanuit hun kennis bijdragen aan het beste toekomstperspectief voor hun doelgroep of leden, 
bijvoorbeeld door mee te praten over de harmonisering van arbeidsvoorwaarden.  

 
De rol van onze organisatie bij herindelingen 
Sinds de inwerkingtreding van de Wnra hebben er verschillende gemeentelijke herindelingen 
plaatsgevonden waar wij vanuit onze organisatie aansloten. Daarin hebben we diverse processen begeleid. 
Wat we keer op keer signaleerden? Het enorme belang van het tijdig aangaan van een open gesprek.  
 
Doordat we ons specialiseren in zowel werkgeverschap als werknemerschap in het publieke domein, maar 
ook kennis hebben van het werkveld van ondernemingsraden, konden wij deze gesprekken steeds vanuit 
een breed, integraal perspectief faciliteren.  
 
We hielpen gemeenten met het maken van stappen naar hun ideale organisatieplaatje, zorgden voor de 
verbinding tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en achterhaalden bij werknemers op hun 
beurt hun krachten en motivatie.  
 
Onze inspanningen leverden mooie resultaten op. Met tevreden organisaties die met een goed 
gestroomlijnde bedrijfsvoering aan een nieuw hoofdstuk konden beginnen. Met ondernemingsraden die in 
de positie waren geweest échte invloed uit te oefenen op de inhoud en het proces. En met werknemers die 
zich op de juiste plek voelden zitten na een fusie. Dat is voor óns en de betrokkenen het ideaalplaatje.  
 
Hoe zorg je dat je het beste uit herindelingsprocessen haalt voor zowel de gemeentelijke organisatie als voor 
alle werknemers? Hoe zorg je voor een soepel medezeggenschapsproces? Hoe harmoniseer je de diverse 
arbeidsvoorwaarden en contracten? Hoe zorg je dat je na een herindeling ook een aantrekkelijke werkgever 
blijft, zowel nu als in de toekomst?  
 
Wij helpen je graag! 
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Ik wil meer weten over de Wnra en Woo 
Heb je nog vragen voor me? Neem gerust contact op! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick Hüngens 
E. patrick.hungens@mzservices.nl 
M. +31 625013702 
T.  +31 134676597  

 

Meer over MZ Services 
De specialist in medezeggenschap en organisatieontwikkeling. Dat is MZ Services. We geven advies en 
trainingen voor organisatie- en medezeggenschapsvraagstukken in overheid, profit en zorg.   
Meer weten: mzservices.nl 
 

Meer over ABGL 
Mobiliteit, zij-instroom en interim binnen de overheid. Dat is ABGL. Wij begeleiden mensen van werk naar 
werk en helpen talent te behouden om duurzaamheid te verzekeren. Mede dankzij onze expertise blijkt onze 
aanpak effectief. 
Meer weten: abgl.nl  
 

Meer over Geerts & Partners 
Geerts & Partners (onderdeel van Yris) is een expertisepartij op het gebied van werving en selectie, interim, 
mobiliteit en biedt geaccrediteerde begeleiding. Met (pre-)Appa-trajecten biedt Geerts & Partners 
ondersteuning voor politiek ambtsdragers die de arbeidsmarkt willen benaderen na het eindigen van de 
ambtstermijn. 
Meer weten: geerts-partners.nl 
 

Meer over Yris 
MZ Services is deel van Yris. Een unieke samenwerking tussen ABGL, Geerts & Partners en MZ 
Services. Samen werken we aan goed werkgeverschap, arbeidsverhoudingen en werkgeluk. Zo verruimen we 
onze blik en verbreden we onze visie.  
Meer weten: yris.nu  
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