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Werkregelingen aanpassen aan individuele vragen

Actienota

Samenvatting
De toenemende diversiteit van de arbeidsmarkt én evoluties in de verhouding tussen werk en 
privé  leiden tot een sterk toegenomen vraag naar meer flexibiliteit in werkuren. De motieven 
voor die vraag zijn uiteenlopend, maar horen ernstig genomen te worden. Alle onderzoeken 
bevestigen dat werktijdregeling centraal staat voor werknemers, op dezelfde hoogte als totale 
vergoeding (loon /+ voordelen) en de kwaliteit van de baan!

De wettelijke verplichtingen van de werkgever zijn daarvoor een eerste, dwingende reden. De 
werkgever kan echter ook om andere, zakelijke redenen kiezen voor een grotere flexibiliteit. 

Het centrale advies in deze nota is om flexibilisering van werkuren maximaal aan te spreken 
binnen de wettelijke mogelijkheden, én om deze laatste zelfs, in nauw syndicaal overleg zoveel 
en zover mogelijk in te vullen, en om daartoe een kader te voorzien met de nodige waarborgen 
voor gelijke behandeling van alle werknemers, ongeacht sekse, weekregime e.d.m. Dat betekent 
dus ook een billijke verdeling van de lastigere klussen op het werk.

Bedenkingen
1. Flexibilisering van de werktijd naar de vragen van medewerkers (individuele en 

collectieve) baat -mits professioneel uitgewerkt- niet alleen de motivatie en praktisch 
comfort van alle werknemers; het baat ook extra voor bepaalde deelgroepen en voor uw 
beleid t.a.v. knelpuntenberoepen.

2. Kandidaten voor knelpuntenberoepen beschouwen flexibele werkregelingen doorgaans 
als een waardevolle extra kwaliteit. Het kan de éne job onderscheiden van de andere. 

3. Voor vrouwelijke werknemers met kinderen en diverse subgroepen binnen de ethnisch-
culturele minderheden is het meer dan nuttig, en geregeld noodzakelijk, om een zinvol 
compromis te kunnen vinden tussen familiale verantwoordelijkheden en het kunnen 
benutten van professionele kansen. 

4. Ook voor wie gebruik maakt van avond- en weekendonderwijs is het bijzonder nuttig.

5. In praktijk lopen de vragen naar aangepaste werkuren vlot over in vragen naar flexibele 
opname van losse verlofdagen en compensatiedagen.

6. De materiële en zakelijke (financiële) mogelijkheden leggen tegelijk echter ook 
beperkingen op. De werkgever moet dus grenzen kunnen trekken1.

7. Essentieel wil men een doelmatig combinatiebeleid. Dat impliceert dat per bedrijf een 
'optimaal aanbod' met de juiste samenstelling van regelingen wordt uitgewerkt, 
uitgaande van de variabele noden van de werknemers en van de mogelijkheden van de 
organisatie. Het doel is het ‘gedifferentieerde aanbod van banen’ optimaal in 
overeenstemming te brengen met de ‘gedifferentieerde vraag’ bij de werknemers. 

8. Doorslaggevend is hierbij het principe ‘voor wat, hoort wat’: een werkgever kan zijn 
werknemers aantrekkelijke regelingen aanbieden indien deze op hun beurt bereid zijn 
tegenprestaties te leveren voor de andere medewerkers en de organisatie. Bovendien 
moeten men aanvaarden dat verschillende maatregelen worden uitgewerkt voor 
verschillende subgroepen.

1 Zie hierover ook de nota 'Grenzen trekken bij werkorganisatie en afwezigheden'.
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9. Collectieve regelingen vormen dus de basis, maar individualisering is de uitdaging.

10. Naar het management stellen zich vragen naar de mate waarin de diverse regelingen 
kunnen/moeten worden aangeboden. Welke zijn prioritair? Welke zijn ondersteunend of 
aanvullend? Wat zijn de implicaties naar de kosten en naar de gelijke bijdrage (per 
gewerkt uur) van alle werknemers?

11. Het uitwerken van een competitief aanbod aan flexibele werktijdregelingen heeft ook 
een strategisch en een competitief aspect: wanneer het niet voldoet, zal een werknemer 
dat proberen te compenseren of redelijk snel weglopen! Dat leidt tot soms aanzienlijke 
bijkomende kosten. Die zijn dikwijls echter (groten)deels verborgen.

12. Cruciaal in de invoering is voldoende stabiliteit in de regelingen en de uitwerking. De 
meeste werknemers willen wel een beperkt aantal op korte termijn door de werkgever 
gevraagde overuren doen en een zekere flexibiliteit op dagbasis bieden. Tegelijk vragen 
ze wel meer glijdende werktijd op dagbasis en willen ze de uurroosters van de komende 
weken voldoende lang op voorhand kennen.

13. Dit laatste staat dan op danig gespannen voet met de vraag van bepaalde werkgevers 
naar flexibele inzet op dagbasis die op korte termijn doorgegeven kan worden. Deze 
tegenstelling kan enkel zinvol beheerd worden door minimalisering van de omvang van 
de dubbele flexibiliteit die aan de werknemer gevraagd wordt (nl. op korte termijn 
opgeroepen kunnen worden voor een variabel aantal uren)2.

14. Cruciaal in de stabiliteit van de werkorganisatie is anderzijds ook een 'vaste minimum-
sokkel' aan gemeenschappelijke aanwezigheid van de medewerkers van één ploeg.

15. Een minimaal professionalisme vanwege de werkgever vereist ook rekening houden 
met de onvermijdelijke 'kosten' die aan de werknemer gevraagd worden – denk aan 
twee werkshiften op één dag die samen géén voltijdse dag maken, met wel vier woon-
werkverplaatsingen vragen aan de werknemer. 

16. Een deel van de vraag kan opgevangen worden door andere faciliteiten in de organisatie 
zoals variabele werkplaatsen en thuis werken, teamwork, meer afwisseling van het 
werk, jobrotatie, kwaliteitskringen, kinderopvang bij het werk, persoonlijke en 
gezinsgerichte diensten, ...

17. De werkgever mag de proliferatie van aanvragen en de administratieve kosten (voor een 
correcte uitvoering van flexibele werktijdregelingen) niet onderschatten.

18. Extra complicatie zit in de correcte vergoeding van overuren. Vakbonden (en bepaalde 
werkgevers) proberen dit maximaal centraal te regelen, maar dat blijkt niet eenvoudig. 

Soorten flexibele werkregelingen
 Glijdende werktijd: flexibele uren voor aanvang en beëindiging van de werkdag.
 Glijdende werkuren: saldo éénmaal per jaar op nul.
 Flexibiliteit in aantal werkuren per dag (bijv. beperkt tot uren binnen de schooluren).
 Flexibel onderling wisselen van werkuren.
 Overuren (op vraag van de werknemer).
 Aanpassing van werkuren aan seizoenen, (grote) wegenwerken en mobiliteit.
 Seizoensspecifieke aangepaste uren voor aanvang en beëindiging van de werkdag.
 Vierdaagse werkweek (meestal op vraag van de werknemers).
 Vrije opname van de wettelijk toegekende en opgespaarde verlofdagen.

2 Dit punt ligt heel gevoelig in de distributiesector. Bepaalde grote ketens zetten werknemers onder 
druk met de vraag naar die dubbele flexibiliteit. Zij werken met veel deeltijdsen die op korte termijn 
oproepbaar moeten zijn voor variabele uren. Andere ketens in exact dezelfde sector slagen er echter 
wel in hun werk zo te organiseren dat ze vooral voltijds banen kunnen aanbieden. 



Werkuren aanpassen en diversiteitsvriendelijk maken p. 3 / 3

 Vrije opname van de vakantiedagen (meer dan wat gebruikelijk is)3. 
 Deeltijdbanen (in praktijk uitsluitend op vraag van de werknemers)
 Mogelijkheid tot telewerken (thuis of op andere zetels van de werkgever)4

 Tijdelijk verminderen van het aantal werkuren via loopbaanonderbreking.
 Tijdelijk verminderen van het aantal werkuren via tijdkrediet.
 Arbeidsduurvermindering gedurende een langere periode (hiervoor bestaan meerdere 

soorten wettelijke regelingen die men in principe niet kan weigeren).
    ....

Adviezen voor toepassing
1. Hier gelden de gebruikelijke standaardadviezen voor diversiteitsgerichte maatregelen:

 Grondige voorbereiding (met diversiteitsconsulenten, juristen, 
syndicale vertegenwoordigers en idealiter enkele willekeurig gekozen 
collega's).
 Correcte en professionele communicatie met personeel.
 Open houding t.o.v. vragen en bezwaren.

2. Nuttig zijn ook algemene regels die eveneens in sociaal overleg overeengekomen zijn. 
Zie ook 'Charter voor het opstellen van een uurrooster'5.

3. Indien u een pakket aan regelingen voor flexibele werkorganisatie kan bieden, 
maximaliseer dan de baten ervan door bij elke aanwerving de interesse te polsen. 

Let op!   Valkuilen en hinderpalen
1. Lang niet iedere wens van een werknemer kan positief beantwoord worden.

2. Wetsovertredingen:  volgens sommige syndicale en academische contactpersonen zal 
een werkgever die 'ver wil gaan' in het aanbieden van een flexibele werkregelingen 
redelijk snel in aanvaring komen met de wet.

3. Om de rechtszekerheid dan toch nog enigszins te beschermen is het hoogst aangewezen 
om de regelingen grondig te bespreken in sociaal overleg, ze voorts af te toetsen met 
gespecialiseerde juristen en om ze dan goed te communiceren met alle medewerkers én 
met alle nieuwe collega's.

4. Courante regelingen bieden geen oplossingen voor medewerkers die structureel exces 
of saldo-uren opbouwen (die teveel uren kloppen), noch voor lijnmanagers die hun 
mensen onder druk zetten tot (gratis) overuren.

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 
of vragen kan u ons steeds contacteren, best via e-post naar  rudi.dierick@gmail.com.

Rudi Dierick,  Leuven, 3 september 2009

3 Deze vraag is minder courant op de globale arbeidsmarkt, maar wel sterk bij allochtone werknemers 
die regelmatige reizen willen maken naar land van herkomst, en bijv. werkend in ondernemingen met 
eerder korte verplichte zomervakanties.

4 Dit is géén maatregel voor flexibele werkuren de strictu sensi, maar het leunt er wel dicht bij aan. Het 
dient daarenboven dikwijls dezelfde motieven als de fexibele werktijd op vraag van de werknemer.

5 Zie ook de nota daarover van de Mobiele Gendercel / Gender Werkt, op URL: 
http://www.genderwerkt.be/Maatregel_Detail.aspx?AdMid=71
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