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Inleiding 
 
Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. De situatie kan 
wijzigen nadat de arbeidsovereenkomst is aangegaan. De werknemer kan bijvoorbeeld verzoeken om meer 
of minder te werken Dergelijke wijzigingen kunnen door werknemer en werkgever worden 
overeengekomen, middels een aanvulling (addendum) op de arbeidsovereenkomst. In dit model treft u een 
voorbeeld aan van een addendum op de arbeidsovereenkomst.  
 
De wet kent geen verplichting om wijzigingen van of aanvullingen op de in de arbeidsovereenkomst 
neergelegde afspraken vast te leggen in een nieuwe arbeidsovereenkomst. Wettelijk gezien kan derhalve 
steeds volstaan worden met een addendum. In voorkomend geval – met name indien het gaat om een groot 
aantal wijzigingen/aanvullingen of indien er al eerder een of meer addenda zijn aangegaan – kan het 
raadzaam zijn om alle afspraken samen te voegen in één nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst. Dit is 
echter niet verplicht, een addendum volstaat ook. 
 
De in het addendum op te nemen aanvullende en/of afwijkende afspraken mogen uiteraard niet in strijd zijn 
met regels uit de wet of de toepasselijke cao waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken. Binnen 
die grenzen zijn partijen vrij om alle mogelijke nadere afspraken te maken. Omdat het onmogelijk is alle 
wensen die bij partijen kunnen bestaan te voorzien wordt in dit model wordt volstaan met een aantal 
voorbeelden. Dit betekent echter niet dat niet ook andere afspraken (bijvoorbeeld het ter beschikking stellen 
van een auto) kunnen worden vastgelegd met behulp van dit model.  
 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit addendum? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- 
en tuinbouw via T 088 – 888 66 88.  
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Addendum arbeidsovereenkomst 
 
Ondergetekenden: 
 
Naam bedrijf:     …………………………………………………………………………………………. 
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  …………………………………………………………………………………………. 
Adres:      …………………………………………………………………………………………. 
Postcode en vestigingsplaats:   …………………………………………………………………………………………. 
Hierna te noemen: werkgever, 
 
Naam werknemer:    …………………………………………………………………………………………. 
Adres:      …………………………………………………………………………………………. 
Postcode en woonplaats:   …………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum:    …………………………………………………………………………………………. 
Hierna te noemen: werknemer, 
 
 
Overwegen: 

 dat werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd/onbepaalde tijd zijn 
aangegaan, gedateerd ___________, welke schriftelijk is vastgelegd; 

 dat partijen vervolgens een of meer aanvullende en/of afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen; 

 dat partijen het wenselijk achten om deze nadere afspraken schriftelijk vast te leggen in dit addendum. 
 
Verklaren hierbij te zijn overeengekomen als volgt: 
 
1. In aanvulling en/of afwijking op de arbeidsovereenkomst komen partijen overeen dat 

 
Voorbeeld 1 (functiewijziging): werknemer met ingang van _____________ werkzaam is in de functie 
van __________________________ 
Voorbeeld 2 (wijziging arbeidsduur): de arbeidsduur van werknemer met ingang van ____________ 
____ uur per week bedraagt. 
Voorbeeld 3 (wijziging werkdagen/werktijden): werknemer met ingang van _____________ werkt op de 
dagen _____________ van ___________ uur tot ___________ uur. 
Voorbeeld 4 (een wijziging in functiegroep en/of functiejaar): werknemer met ingang van ___________ 
is ingedeeld in functiegroep __ functiejaar _______ 
Voorbeeld 5: werknemer met ingang van ______________ recht heeft op een bonusregeling, welke 
hieronder nader zal worden uitgewerkt. 
 

2. Dit addendum zal aan de geldende arbeidsovereenkomst worden gehecht en maakt - na ondertekening 
- onlosmakelijk onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst. 

3. De overige bepalingen, zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst, blijven onverkort van toepassing.  
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op ______________ 
te _____________________ 
 
 
 
______________________    ______________________ 
Handtekening werkgever    Handtekening werknemer  


