
Grenzen trekken bij werkorganisatie en afwezigheden!

Actienota

Probleem stelling en Samenvatting
In onze moderne maatschappij ligt de werklast en -druk voor de meeste mensen redelijk hoog. 
Daarbij durven er al eens problemen ontstaan wanneer sommige collega's zich proberen te 
onttrekken aan hun fair deel van het werk, binnen één dienst of ploeg. Dat levert vroeg of laat 
wrijvingen en conflicten op.
Dat risico loopt nog snel op wanneer collega's van verschillende groepen moeten samenwerken: 
allochtone medewerkers verstaan soms niet even goed Nederlands en kunnen de productie of de 
dienstverlening daardoor ernstig hinderen. Of twee collega's vragen deeltijds werk aan, maar 
voor verschillende moeilijk vergelijkbare redenen, waardoor wel de werklast en vooral de 
lastige klussen sterker bij een kleine groep voltijdse collega’s terecht komt. Of allochtone 
medewerkers forceren met allerlei niet-verifieerbare excuses een hen eerder geweigerde 
verlenging van een zomervakantie, waardoor hun collega's die niet in verlof zitten en de 
werking van de dienst of organisatie in problemen geraken. Of moslims willen tijdens de 
Ramadan aangepaste werkuren, of elke vrijdag iets vroeger kunnen vertrekken, of  ...
Het centrale advies bij deze problematiek is een pragmatische afweging door de bevoegde 
leidinggevende, binnen de beperkingen van de wet, en waarbij de billijke verdeling van de 
werklasten een onaantastbare randvoorwaarde moet blijven, maar waarbij, indien er een goede 
collegiale samenwerking bestaat, de leden van een dienst of ploeg een grote vrijheid gegeven 
kan worden om zelf aangepaste werkorganisaties te bedenken.

Bedenkingen en achtergronden
1. Vele vragen naar andere werkuren, aangepaste regelingen e.d. hebben een perfect 

begrijpelijke en legitieme onderliggende motivatie. 
2. De precieze aard van die motivatie is secundair. Wat telt is de objectieve vraag en het 

belang dat daaraan gehecht wordt door de medewerker of door in het sociale overleg1.
3. De wetgeving geeft medewerkers redelijk veel rechten op allerlei vormen van 

aangepaste werkuren, werkorganisatie en (korte en langere) afwezigheden. Het is aan de 
bevoegde lijnmanagers en HR verantwoordelijken om dit te beheren.

4. Volgens sommige experten heeft de wetgever hierbij echter nagelaten om de lusten en 
de lasten evenwichtig te houden: door bepaalde rechten op deeltijdse arbeid wordt de 
werklast voor de resterende voltijdse collega's soms disproportioneel verzwaard

5. Tegelijk vallen de lasten van sommige 'rechten' soms disproportioneel zwaar uit voor 
(met name kleine) werkgevers wanneer teveel werknemers er tegelijk gebruik van 
willen maken. Vang zo maar eens op, in een bedrijf met een handvol medewerkers, 
wanneer de helft op zwangerschapsverlof (of verlengd ouderschapsverlof) wil gaan. 
Voor ambtenaren en eerder laaggeschoolden is vervanging nog niet zo duur; maar voor 
hoger geschoolden in gespecialiseerde, creatieve functies loopt de kost voor de 

1 Een vraag of verwachting van een moslim die ten onrechte als religieus gemotiveerd wordt, is niet 
altijd een vorm van misbruik. Het kan ook te wijten zijn onwetendheid over het eigen geloof of over 
vermenging van culturele en religieuze normen en gebruiken.
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werkgever soms hard op (de kosten voor rekrutering opleiding en begeleiding van een 
vervanger wordt op véle maanden salaris geschat).. 

6. Een bijkomende complicatie is dat de werkgever bepaalde formules voor deeltijds werk 
ondersteunt met een partiële inkomenscompenserende tussenkomt. De resterende 
voltijdse werknemers zien daardoor hun 'loon naar werk' objectief merkelijk lager 
uitvallen dan de netto vergoeding voor deeltijds werkenden. Dat durft op langere 
termijn, en vooral bij een minder collegiale werksfeer in de ploeg of dienst, nijdig gaan 
knagen aan de motivatie van collega's.

7. Flexibele werkorganisatie levert dus aanzienlijke organisatorische en (soms) financiële 
complicaties op.

Adviezen voor toepassing
1. Een beleid dat ruimte laat voor flexibele werkorganisatie biedt niettemin dikwijls mer 

voordelen. Men kan werknemers in dienst houden, of aantrekken, die anders zouden 
uitvallen omwille van familiale en andere noodwendigheden. Men kan medewerkers 
beter motiveren. Het laat toe om beter in te spelen op wisselende werkhoeveelheden per 
seizoen. Het beheer van flexibele werkorganisatie is dus de grote uitdaging voor de 
bevoegde leidinggevenden.

2. De wetgever voorziet, gelukkig, nog redelijk wat omstandigheden waarbij vragen naar 
flexibele(re) werkorganisatie kan geweigerd worden, bijvoorbeeld de noodzakelijke 
continuïteit van de dienst.

3. Vanuit personeelsbeleid is het onmogelijk om expliciete regels te voorzien voor alle 
mogelijke situaties, en combinaties van situaties.

4. Daarom lijkt een beleid met een aantal formele basisregels gekoppeld aan pragmatisme 
en enige autonomie voor ploegen en diensten (voor interne flexibiliteit) en voor 
lijnmanagers de ideale mix.

5. Billijkheid en collegialiteit kunnen soms aanleiding geven tot een beperking in de tijd 
van een bepaalde aan één persoon toegekende regeling. Diens collega's hebben ook 
recht om van een soortgelijke regeling gebruik te kunnen maken.

6. Een strikt noodzakelijke randvoorwaarde voor een tegemoetkomend beleid is een vlotte, 
voluntaristische communicatie naar alle medewerkers. 

7. Onvermijdelijk zullen bevoegde managers al eens moeten 'appelen met peren 
vergelijken'. De éne wil misschien gerust goedbetaalde overuren doen, terwijl een 
collega wel kan schuiven met uren, maar geregeld naar een hulpbehoevende ouder wil 
kunnen trekken. Monetaire voordelen zullen binnen één ploeg of dienst al eens 
vergeleken moeten worden met tegemoetkomende organisatie. Train de bevoegde 
managers daarom in die taak: billijk afwegen en eerlijk communiceren2. Informeer je en 
laat je informeren!

8. Volg de individuele historiek op: wanneer een medewerker een aantal vragen om 
afwijkende regelingen combineert met enkele zware inbreuken op gemaakte afspraken 
(of toegekende regelingen), dan is er mogelijk sprake van misbruik en een systematisch 
gebrek aan respect voor de organisatie (en mestal ook voor de collega's). Dat probleem 
moet prompt besproken, uitgeklaard, en zonodig opgelost worden.

2 Zie hierover ook David A. Thomas en Robin J. Ely in 'Making Differences Matter: a New Paradigm 
for Managing Diversity' in 'Harvard Business Review on Managing Diversity'.
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Let op!   Valkuilen en hinderpalen
1. De danig verschillende vragen die uit al even verschillende culturele achtergronden 

kunnen voortvloeien zouden de indruk kunnen wekken dat men al die verschillende 
culturen zou moeten leren kennen.

2. Dat is een misvatting: interesse en openheid ertegen zijn aangewezen (en al eens 
bevorderlijk voor verbetering van werksfeer), maar studies vergelijkende antrolopologie 
of cultuurwetenschap niet. 

3. Een goed contact met allochtone medewerkers (of organisaties van allochtonen) levert 
ook andere voordelen op: een geïnformeerde leidinggevende kan men moeilijk dingen 
wijs maken, en mensen voelen zich gerespecteerd en kunnen gemakkelijker respect 
opbrengen voor anderen wanneer men hen ook beter leert kennen en begrijpen.

4. Het HR-beleid en de particulieren beslissingen van de bevoegde managers bij 
individuele vragen moeten daarentegen steeds gebaseerd zijn op die strikt zakelijke 
prioriteiten: continuïteit van dienst, billijke verdeling van de lasten, ....

Ter afronding
Deze voorgestelde actie steunt op de gebruikelijke doelen van diversiteitsbeheer én op de 
voorwaarden voor professioneel HR beleid. Dit zijn niettemin slechts eerste stappen naar betere 
valorisatie van het potentieel van 'alle' huidige en toekomstige medewerkers.
Voor bemerkingen, kritieken of vragen kan u ons steeds contacteren. Dat doet u best via e-post 
naar  rudi.dierick@gmail.com.

Rudi Dierick,  Leuven, 2 september 2009
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