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of neem contact met ons op via 085 043 19 00.

Arbeidsovereenkomst Met Uitgestelde 
Prestatieplicht (MUP)
Een nieuwe baan vinden kan lastig zijn. Zeker voor 
medewerkers die bijna de pensioengerechtigde leeftijd hebben 
bereikt. Zij zitten met vragen als: Hoe zit het met het salaris of 
een uitkering? En wat gebeurt er bij het (vroeg)pensioen? 

MEPD geeft werkgevers de mogelijkheid om een 
Arbeidsovereenkomst Met Uitgestelde Prestatieplicht (MUP), 
met aparte b-cao, aan te bieden voor medewerkers die 
binnenkort met (vroeg)pensioen gaan. Medewerkers komen 
dan in dienst bij MEPD, ontvangen een vast inkomen en 
bouwen volledige pensioenrechten op.

MEPD is aangesloten bij de CAO Metalektro en het
bedrijfstakpensioenfonds PME.

De voordelen van MUP op een rijtje
•  MEPD biedt een dienstverband tot de ingangsdatum van het 
(vroeg)pensioen.
•  De medewerker krijgt persoonlijke begeleiding en coaching 
bij alle zaken rondom ontslag en bijvoorbeeld UWV/WW.
•  De medewerker ontvangt via MEPD een vast inkomen, 
bestaande uit een WW-uitkering plus een aanvulling.
•  De medewerker behoudt pensioenopbouw op basis van
het volledige ‘oude’ salaris en valt onder de CAO Metalektro.

Werkgevers kunnen hiermee hun medewerkers een sociale 
regeling aanbieden, met inkomenszekerheid en voortzetting 
van pensioenopbouw.

Onze aanpak
In een persoonlijk gesprek informeert een adviseur van MEPD
de medewerker over de MUP-regeling. Na overeenstemming 
ronden we zaken af en maken we afspraken met de werkgever 
om de arbeidsovereenkomst MUP op te stellen.

MUP in de maak 

Zekerheid voor de toekomst

Bij MEPD helpen we bedrijven in de maakindustrie en techniek om te ontwikkelen en mee te bewegen met veranderingen. 
Vanuit dat doel bieden we trajecten in ontwikkeling, outplacement en inzetbaarheid. Altijd gericht op de mens, continuïteit 
en toekomstbestendigheid.

We begeleiden mensen in hun zoektocht naar werk en persoonlijke groei. De aanleiding kan variëren: ontslag, ziekte of 
veranderde ambities. Maar ons uitgangspunt blijft gelijk: we gaan voor nieuwe inzichten, kansen en mogelijkheden. 
Iedereen heeft talent. Wij helpen dit talent te (her)ontdekken. Want ontwikkeling is mensenwerk.


