
 

Nieuwsbrief Mei. 
 

 

Minimum loon      

 

Voor 18-, 19-, 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon omhoog per 1 

juli 2019. Voor 21-jarigen gaat dit naar 100%. Zij hebben dan recht op een volledig wettelijk 

minimumloon.De overheid verlaagt de leeftijd waarop werknemers het volledige wettelijke 

minimumloon krijgen van 23 jaar naar 21 jaar. 

Nieuwe minimum lonen per 1 juli 2019: 

 
 

Wist je dat… 
 
Uit onderzoekt blijkt dat regelmatig waardering uitspreken aan werknemers slim is in relatie tot 
personeelsbehoud. Uit dit onderzoek blijkt ook dat tevreden en betrokken werknemers 17% meer 
productief zijn. Daarnaast zorgen tevreden en betrokken werknemers voor 10% meer tevreden 
klanten. Nog een voordeel is het lage ziekteverzuim: 41% van de medewerkers is minder vaak ziek. 
Resume: Af en toe even aandacht geven aan de mensen om je heen wordt ervaren als een 
compliment. De betrokkenheid kun je bereiken door medewerkers oprechte aandacht en 
waardering te geven! 

 
Nieuwe wet WIEG  (wet invoering extra geboorteverlof) per 1 Januari. 
 
Per 1 januari 2019 zijn de huidige regels voor het kraamverlof komen te vervallen en komt hier het 
geboorteverlof voor in de plaats.  
Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. 
Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 
werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan deze 
verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte 
van het kind. 

 
Nieuwtje! 
 
Door de fors toegenomen groei van HSU hebben wij het naastgelegen pand in gebruik genomen. 
Zodra de verbouwing is afgerond zullen jullie een glimp van het resultaat zien! 
Met deze extra werkplekken en ruimte kunnen wij weer even vooruit. 

 

    
uurloon bij uurloon bij uurloon bij 

Leeftijd maandloon weekloon dagloon 40 uur 38 uur 36 uur 

21 jaar en ouder € 1.635,60  € 377,45  € 75,49  € 9,44  € 9,94  € 10,49  

20 jaar € 1.308,50  € 301,95  € 60,39  € 7,55  € 7,95  € 8,39  

19 jaar € 981,35  € 226,45  € 45,29  € 5,67  € 5,96  € 6,30  

18 jaar € 817,80  € 188,75  € 37,75  € 4,72  € 4,97  € 5,25  

17 jaar € 646,05  € 149,40  € 29,82  € 3,73  € 3,93  € 4,15  

16 jaar € 564,30  € 130,20  € 26,04  € 3,26  € 3,43  € 3,62  

15 jaar € 490,70  € 113,25  € 22,65  € 2,84  € 2,99  
 

€ 3.15 


