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Binnendorp Accounting bv is op zoek naar een nieuwe medewerker. Uit 
de sollicitatieprocedure komt Nash Dewali als meest geschikte kandidaat 
tevoorschijn. Hij krijgt een aanbod om bij Binnendorp Accounting te 
komen werken. Binnendorp Accounting heeft de mogelijkheid Nash een 
zzp-overeenkomst of een individuele arbeidsovereenkomst aan te bieden. 
Nash heeft een voorkeur voor de individuele arbeidsovereenkomst. 

2p 25 Noem twee voordelen voor Nash van een individuele 
arbeidsovereenkomst in plaats van een zzp-overeenkomst. 

In de individuele arbeidsovereenkomst die Nash krijgt voorgelegd, staat 
dat hij recht heeft op 25 vakantiedagen per jaar. Ook wordt er verwezen 
naar de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de sector financiële 
dienstverlening. In die cao staat dat medewerkers recht hebben op  
24 vakantiedagen per jaar.  

1p 26 Motiveer of de werkgever in dit geval van de cao mag afwijken.  

In de cao staat dat medewerkers per volledige werkdag recht hebben op 
een uur pauze. Bij Binnendorp Accounting wordt dat als volgt ingevuld: 
twee keer een kwartier pauze: één keer in de ochtend en één keer aan 
het eind van de middag alsmede een half uur lunchpauze ergens tussen  
12.30 uur en 13.30 uur. 
In 2020 wordt er van de arbeidsomstandigheden bij Binnendorp 
Accounting een scan gemaakt. Naar aanleiding van de scan is het advies 
om de pauzetijden verder te spreiden. Het moet mogelijk zijn om een half 
uur pauze te nemen ergens tussen 12.00 uur en 14.00 uur. 

Om de pauzetijden zo snel mogelijk te veranderen, stapt Nash naar de 
vakbond FNV Finance. Een collega beweert dat dit niet kan worden 
geregeld bij de vakbond, maar met behulp van de Ondernemingsraad 
(OR) van Binnendorp Accounting. 

2p 27 Onderbouw de bewering van de collega. Betrek in het antwoord de OR en 
de vakbond. 

Binnendorp Accounting heeft het plan om te gaan fuseren met een ander 
accountantskantoor. Tijdens de procedure wordt de OR bij dit plan 
betrokken. De OR heeft in het algemeen vier bevoegdheden. 

2p 28 Noem de drie bevoegdheden waarvan de OR in de procedure bij de 
mogelijke fusie gebruik mag maken.  




