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Redelijke tegemoetkomingen 
Wat omvat het?  Kan het u baten? Valkuilen? 

 
Actienota 

 

Inleiding 
De laatste jaren kwam dit thema geregeld onder aandacht. Redelijke tegemoetkomingen zouden bij-
dragen tot een doorbraak voor minderheden op de arbeidsmarkt. Sommigen zien het een noodzaak. 
Soms ging daarbij ook aandacht naar de baten voor de werkgever. In deze nota werken we dit verder 
uit. Hoe, wanneer en concreet, onder welke voorwaarden zullen redelijke tegemoetkomingen voorde-
len opleveren voor de werkgever? Deze en de maatschappij moeten er ook voordelen kunnen in vin-
den. Niet enkel de werknemer behorende tot een etnische, culturele of religieuze minderheid! 
 
We bouwen hiertoe voort op de wetenschappelijke en professionele literatuur (dikwijls afkomstig uit 
Canada waar dit begrip initieel gelanceerd werd1), op ons onderzoeksrapport 'Islam, hoofddoek en 
democratie' en op onze actie- en discussienota's. In dat rapport  komt de maatschappelijke integratie 
van de moslims aan bod. De 'redelijke tegemoetkomingen' baten evenwel voor andere minderheden, 
maar de moslims als groep stellen doorgaans wel de meeste en dikwijls ook de meest verregaande vra-
gen. Bij de actienota's (AN x) vermelden we ondermeer de nota's over eventuele aanpassing van werk-
organisatie en over het trekken van grenzen. 

• AN 12 – Werkuren aanpassen aan individuele vragen.  
• AN 10 – Grenzen trekken bij werkorganisatie …  
• AN 9 - Grenzen trekken bij collegialiteit en …  
• AN 8 – Grenzen trekken bij taalgebruik op werkvloer. 
• AN 7 - Grenzen trekken (algemene bespreking). 

De business case voor redelijke tegemoetkomingen 
Vanuit bedrijfsmatig oogpunt zijn er enkele sterke en universele argumenten voor het invoeren (of uit-
breiden) van redelijke tegemoetkomingen (of aanpassingen).  

1. Mits er professioneel mee omgegaan wordt, dragen ze sterk bij tot een aantrekkelijkere en 
meer flexibele arbeidsorganisatie. Dat kan de organisatie, alle haar medewerkers en haar klan-
ten baten. 

2. Ook knelpuntenberoepen kan men er beter mee opvangen. Er kan nl. aangeworven worden uit 
een ruimere reserve. Deze aanpassingen bieden immers directe voordelen voor werknemers 
behorende tot groepen die men (tot voorheen) minder goed wist aan te spreken, waar onder 
minderheden. Sommige van deze groepen bevatten veel onderbenut potentieel. 

3. Redelijke tegemoetkomingen zijn ook zinvol bij informele toepassing. Ze komen daarbij tot 
stand via onderhandeling rond tussen (directe) collega's. De gedeelde belangen zijn daarbij de 
driver. De organisatie geniet mee van de baten door een vlottere werkorganisatie. 

4. Indirect kunnen deze tegemoetkomingen ook bijdragen tot een beter imago van uw organisatie 
en tot een sterkere binding van kritische medewerkers (minder ongewenst verloop). 

5. Redelijke tegemoetkomingen zijn met name voor gehandicapten ook een wettelijke noodzaak. 

                                                   
1 We verwijzen hier o.m. naar het bekende Rapport Bouchard-Taylor, opgevraagd op  

http://www.accommodements.qc.ca/communiques/2008-05-22a-en.html. 

http://akilian.files.wordpress.com/2009/10/an-12-werkregelingen-aanpassen.pdf
http://akilian.files.wordpress.com/2009/10/an-10-grenzen-trekken-bij-werkorganisatie-en-afwezigheden.pdf
http://akilian.files.wordpress.com/2009/10/an-9-grenzen-trekken-bij-collegialiteit-en-seculiere-arbeidsorganisatie.pdf
http://akilian.files.wordpress.com/2009/10/an-8-grenzen-trekken-bij-taalgebruik-op-werkvloer.pdf
http://akilian.files.wordpress.com/2009/10/an-7-grenzen-trekken-hoe-en-waarom.pdf
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Definities 
Redelijke tegemoetkomingen (of aanpassingen) slaan op een versoepeling van algemene normen (re-
gels, procedures, ...) waardoor leden van culturele, religieuze en etnische minderheden kunnen leven 
en werken met zoveel mogelijk respect voor hun geloof, gebruiken en overtuigingen. Deze aanpassin-
gen lijken aangewezen, of mogelijk zelfs noodzakelijk, voor een evenredige deelname van deze groe-
pen aan de arbeid. 
 
Het doel is echter manifest geen zodanig verregaande versoepeling dat er in geen enkele mate afbreuk 
gedaan wordt aan geloof, gebruiken en/of overtuigingen! Er zijn nu eenmaal bepaalde overtuigingen, 
gebruiken en geloofsuitingen die strijdig zijn met fundamentele vrijheden en regels van onze seculiere, 
democratische rechtsorde2. De tegemoetkomingen moeten dus ook grenzen kennen. 
Ze kunnen dus nooit zover gaan dat er fundamentele inbreuken op universele mensenrechten gedoogd 
of toegelaten zouden worden. Het gelijkheidsbeginsel, het vlot kunnen samenwerken met collega's van 
uiteenlopende kleur, afkomst en religie, of de gelijkheid van man en vrouw, van mensen van allerlei 
ras of kleur, en van gelovigen en ongelovigen kunnen en mogen dus niet aangetast worden door rede-
lijke tegemoetkomingen.   

Adviezen voor gebruik 

Juridische aspecten 
Anno 2011 zijn redelijke tegemoetkomingen in België voorgeschreven voor gehandicapte werkne-
mers, en in Vlaanderen ook voor iets ruimere groepen (de zgn kansengroepen).  

Er bestaat daarover echter bijna nog geen enkele  jurisprudentie. De vraag naar wat 'redelijk' is, ligt 
daarom nog quasi volledig open. 

De verderop weergegeven voorbeelden steunen daarom eerder op de praxis, en in beperkte mate op 
wat andere landen die iets verder staan ons kunnen leren. Voor sommige specifieke cases bestaat er 
nochtans wel enige jurisprudentie. Maar die wil al wel eens verschillen van de suggesties van vele pro-
tagonisten in het maatschappelijke debat ter zake. 

Aangaande de hoofddoek op de werkvloer stellen velen dat verboden niet zouden kunnen, dat deze 
tegenstrijdig zouden zijn met de grondwet en of het EVRM. De expliciete uitspraken van het Hof voor 
de Rechten van de Mens zeggen nochtans het tegenovergestelde: verboden zijn wel mogelijk!  

Het zal daarbij elke professionele manager duidelijk zijn dat ideologie hier al eens in aanvaring komt 
met de principes van de democratische rechtsorde. Verderop geven we ook voorbeelden van hoe die 
uiterst gevoelige vragen ontweken en/of ontmijnd kunnen worden. 

Een operationele aanpak  
Redelijke tegemoetkomingen bestaan -bewust of onbewust-  nu al in vele bedrijven en organisaties. In 
veruit de meeste gevallen kwamen deze of informele wijze tot stand, steunend op wederzijds respect, 
pragmatisme, gezond verstand en overleg en het zoeken naar wederzijdse voordelen. Typisch gaat dat 
gepaard met een overleg waaraan iedereen meewerkt aan het vinden van een praktische oplossing voor 
een probleem dat in de juiste context gezien moet worden.  
                                                   
2 Hiermee definiëren we dit fundamenteel anders dan sommige academici. Cfr. het rapport 'Culturele diversi-

teit op de werkvloer. Praktijken van redelijke aanpassing in België.', o.l.v. Dr. Ilke Adam (Institute for Euro-
pean Studies – Migration and Diversity Cluster VUB) en Prof. Dr. Andrea Rea (METICES–GERME – 
ULB), 2010, p. 5., en het Eindverslag v/d Rondetafels voor Interculturaliteit. Ook ideologisch  en religieus 
geïnspireerde auteurs leggen al eens een andere klemtoon. 
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Een professionele aanpak steunt daarom op: 

• Een ruimer diversiteitsbeleid met daarin o.m. wederzijds respect en het maximaal valoriseren 
van het potentieel van elke medewerker (en elke kandidaat) als  basiswaarden. 

• Een degelijk inzicht in welke mate van flexibiliteit in de arbeidsorganisatie men globaal best 
nastreeft, zonder dat dit uitloopt op onredelijke kosten wegens 'teveel') of verlies aan kansen 
(wegens 'te weinig'). 

• Maximaal vertalen (en beantwoorden) van de vragen van één specifieke groep in regels die 
voor alle werknemers kunnen baten. 

• Vermijd ten stelligste een ideologische of dogmatische benadering. 
 
Bij wijze van verduidelijking geven we ook de criteria mee waaraan de wettelijk voorgeschreven rede-
lijke aanpassingen voor gehandicapten moeten voldoen3: 

1. Doeltreffendheid: Redelijke aanpassingen moeten doeltreffend zijn. Ze moeten de persoon 
met een handicap effectief in staat stellen om aan een activiteit deel te nemen. Indien een aan-
passing nauwelijks enige concrete verbetering biedt, dan laat men het beter. 

2. Evenwaardigheid: Personen met een handicap moeten op evenwaardige wijze kunnen deel-
nemen aan de werking (vergaderingen,  ...) en gebruik maken van de faciliteiten (toegang tot 
gebouwen, ...) en de dienstverleningen van het bedrijf (maaltijden in de kantine, ...). 

3. Zelfstandigheid: Aanpassingen die ervoor zorgen dat de persoon met een handicap in staat 
gesteld wordt om zonder hulp van derden te participeren, verdienen de voorkeur. 

Ideologische bananenschillen 
Ideologie en geheime agenda's verstoren een correct beleid voor deze tegemoetkomingen. Personen en 
verenigingen die een strikte scheiding van kerk en staat voorstaan verbergen al eens een niet meer 
verwaarloosbare dosis onverdraagzaamheid, xenofobie en racisme. Tegelijk stellen aanhangers van het 
multiculturalisme eisen waarbij of fundamentele mensenrechten moeten wijken, of waarbij de kosten 
voor de werkgevers tot onredelijke hoogte kunnen oplopen. 
 
In dit debat staat de 'multiculturalistische school' regelrecht tegenover een 'interculturalistische school'. 
De eersten staan op totale gelijkberechtiging voor alle culturen, daar waar laatsten zowat alle culturen 
waarderen, integratie van immigranten en hun nakomelingen voorstaan maar ook een grens trekken bij 
het respecteren van de universele mensenrechten. De eersten aanvaarden geen of weinig beperkingen 
op bepaalde culturele gebruiken of uitingen, vergeleken met de tweede groep. Wijlen Susan Moller 
Okin vroeg zich terecht af ‘Is multiculturalism bad for women?’. 
 
In dezelfde pragmatische lijn maken we geen groot onderscheid tussen religieus gemotiveerde vragen, 
en andere. Verlengd zomerverlof om familie in landen van herkomst te bezoeken behoort tot de twee-
de categorie. Aangepaste werkuren om te kunnen bidden tot de eerste. Vele vragen die religieus gemo-
tiveerd lijken, zijn dat echter niet. 
Om diverse redenen menen sommigen dat religieus gemotiveerde vragen sneller ingewilligd zouden 
moeten worden dan andere. Dat is echter niet zo evident, mede omdat de religieuze beleving in se een 
private aangelegenheid is. Die hoort dan ook eerder thuis buiten de werkuren.  

                                                   
3 Wegwijs in … de redelijke aanpassingen ten behoeve van personen met een handicap op het werk', 2005, is 

eveneens raadpleegbaar op de website van de FOD http://www.meta.fgov.be. 
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Voorwaarden voor redelijke tegemoetkomingen 
Op basis van voorgaande bespreking begrijpt men snel een aantal praktische voorwaarden die in een 
professioneel bestuurde organisatie opgelegd moeten worden aan die tegemoetkomingen: 

• Geen inbreuken op fundamentele vrijheden (universele mensenrechten). 
• Geen aantasting van de gelijke werklast van werknemers in gelijke functies en diensten. 
• Geen onredelijk hoge kosten. 

 
Deze laatste voorwaarde komt zelden voor in officiële beleidsnota's en wetenschappelijk onderzoek. 
Het lijkt ons echter een even cruciale voorwaarde als de eerste.  
Concreet is een aanpassing van kantinemenu’s meestal mogelijk zonder merkbare extra kosten. Doch 
inrichting van allerlei speciale sanitaire of gebedsruimten kan disproportioneel veel kosten. Dat geldt 
vooral in kleinere organisaties - wat de meest voorkomende zijn. 

Voorbeelden 
De mogelijke vragen naar redelijke tegemoetkomingen zijn eindeloos. Recent onderzoek boog zich 
over de reeds bestaande praktijken op de werkvloer4. We echter moesten evenwel vaststellen dat de 
complexiteit van de vraag nog groter is dan wat deze onderzoeken rapporteren suggererer. Met name 
enkele problematische situaties worden bijna steeds genegeerd en gemeden. 

Extra verlof om religieuze redenen 
1. vraag om verlof omwille van een religieuze feestdag (wordt meestal voorwaardelijk toege-

kend, mits haalbaar wat soms werk-op-beurtrol inhoudt). 
2. vraag om aanpassing van de motieven voor het omstandigheidsverlof aan minderheidsreligies 
3. uitzonderlijke situaties van verlof om religieuze redenen 

 
Er bestaat een consensus dat betaald verlof kunnen nemen geen aanleiding mag geven tot meer verlof 
voor de ene werknemer dan voor anderen, noch tot hogere verloning voor de enen (doordat zij bij-
voorbeeld wel zouden werken op een andere verlofdag). Een compensatiedag voor een extra verlofdag 
kan dus geen aanleiding geven tot de gebruikelijke zaterdag of zondagtoeslagen. 
 
Bij de pragmatische oplissingen voor complicaties die voortvloeien uit  de noodzakelijke continuïteit 
van de dienst vermelden we: beurtrolregelingen, het kunnen omwisselen van werkdagen tussen werk-
nemers,  

Bidden tijdens pauzes 
Er bestaat een redelijke consensus dat het eventuele bidden moet gebeuren tijdens de pauzes, en dat 
bidden de voortzetting van de dienst niet mogen hinderen. Bidpauzes moeten dus in functie van het 
werk bepaald worden. Dezelfde flexibiliteit inzake gebruik van pauzes moet uiteraard voor alle werk-
nemers gelden. De pauzes zijn ook meestal beperkt tot het wettelijke minimum (10 minuten in voor-
middag en 10 min. in de namiddag). 

Sociale omgangsvormen: handdruk e.a. 
Sommige streng-gelovigen (joden, moslims, ...) weigeren collega's, klanten, mandatarissen of ver-
trouwenspersonen van de andere sekse een hand (of gebeurlijk een kus) te geven in omstandigheden 
waarin dat gebruikelijk is.  

                                                   
4 Zie o.m. het eerder vermelde onderzoek van Ilke Adam en Andrea Rea. 



  p. 5 / 9 
 
 

 

 

Dit document en de erin vervatte informatie is eigendom van Akilian n.v.. Het werd deels ontwikkeld op 
basis van het GeHRMs project (2006-2008), uitgevoerd met steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc. 

Dit document mag niet gekopieerd worden, noch geheel, noch deels en dat ongeacht de wijze waarop. 

 

 

Een handdruk weigeren is een opvallende vorm van afwijzing van het seculiere, pluralistische karakter 
van onze samenleving en arbeidsomstandigheden. De handdruk is een universeel gebaar van vertrou-
wen en respect. Het wordt gebruikt ongeacht stand, rang of sekse. Het lijkt, wereldwijd gesproken, een 
soort 'universeel minimum. In vele culturen gaan de beleefdheidsvormen iets verder in de 'nabijheid', 
denk aan kussen of aan de accolade.  
Wie de handdruk in onze Vlaamse samenleving afwijst zet zich in zeker opzicht buiten de samenle-
ving. Die sluit zich in sociaal opzicht op in een soort getto. Bij de motieven voor die afwijzing merken 
we ook een verregaand onwil om andere collega's te respecteren.  
 
Veel werkgevers lijken een pragmatische benadering te volgen. Er zijn inderdaad andere omgangs-
vormen die algemeen als beleefd en respectvol beschouwd worden (een beleefde hoofdknik, correcte 
aanspreking, ..;). Maar dat pragmatisme is misschien echter enkel houdbaar op korte termijn. Het zet 
de deur immers open voor een toenemende sociale segregatie, ook op de werkvloer. Het verbergt 
daarnaast ook een toenemend extremisme onder sommige stromingen binnen bepaalde religieuze 
groepen.. 

Weigeren van hulp door mensen van het andere geslacht 
Sommige streng-gelovigen van verschillende religies weigeren al eens zorgen door medici van de an-
dere sekse, of bediening door ambtenaren van de andere sekse.  
Quasi iedereen oordeelt dat in alle gevallen waarin de vrije keuze van de zorgverstrekker geldt, deze 
ook benut kan worden inzake de keuze voor zorgverstrekker van de sekse van eigen keuze. En even 
algemeen geldt dat dit niet kan in urgente omstandigheden.  
 
De variante op deze situatie is enkel een professionele dienst te willen leveren aan personen van het-
zelfde geslacht. Er bestaat een grote consensus (onder leidinggevenden, HR professionals, vakbonds-
afgevaardigden, diversiteitsconsulenten e.a.)  dat zo'n discriminatorisch handelen onaanvaardbaar is. 

Weigeren te werken onder een vrouwelijke overste 
Deze vragen komen voor in enkele typische soorten situaties: diensten of afdelingen met historisch 
enkel mannen en een sterke machocultuur (zoals een mechanisme werkplaats, of de bouw), streng-
gelovigen van bepaalde religies en mensen uit zeer sterke machoculturen (of een combinatie van 
meerdere van deze factoren)h. In beide situaties is deze weigering in moreel opzicht strikt onaan-
vaardbaar, maar soms primeert een economische logica. In dit laatste geval probeert men de proble-
men te omzeilen door overplaatsing van één of beide werknemers in de betwiste situatie. 
In de eerste gevallen blijken zulke weigeringen vrij algemeen het veld te ruimen bij een professioneel 
HRM beleid en gebruik van bepaalde klassieke technieken uit diversiteitsbeleid: sterke rolmodellen, 
gepaste introductie, strikt opvolgen van respect voor geldende regels, ... 
De tweede situatie geraakt eveneens geregeld opgelost middels persoonlijke gesprekken waarbij men 
benadrukt dat het gezag van een vrouwelijke chef niet ter discussie staat, en dat de werknemer met de 
afwijkende normen Deze situatie is soms merkelijk lastiger, en af en toe niet op redelijke basis oplos-
baar. De toenemende radicalisering van bepaalde stromingen onder de moslims is daar waarschijnlijk 
één van de hoofdoorzaken van. Soms zal de samenwerking met de hardnekkig afwijzende medewerker 
stopgezet moeten worden. 

Aanpassing van collectief aangeboden voeding 
Men vraagt typisch om het aanbod in kantines en cafetaria te verruimen om rekening te houden met 
religieuze voorschriften (halal, koosjer, ...). Organisatorisch ligt dit sterk in de lijn van de vraag naar 
aanpassing om gezondheidsredenen of dieet. 
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In praktijk blijkt de overgrote meerderheid van de ondernemingen waar deze vragen gesteld worden er 
positief op te reageren, zolang dat zonder meerkost kan gebeuren. Een tussenoplossing, zinvol waar 
keuzemogelijkheden door de omstandigheden beperkter zijn, is het vermijden van bepaald ingrediën-
ten in het 'enige' mogelijke aanbod. 
Bij recepties en andere (al dan niet) occasionele gelegenheden is het een zaak van elementaire be-
leefdheid om niet enkel alcoholische dranken aan te bieden. Zo stelt men al eens: “We doen wel een 
inspanning voor vegetariërs, waarom dan niet voor moslims?”. 

Aanpassing van taken om religieuze redenen 
Dit heeft meerdere vormen, waaronder het weigeren een dienst te leveren aan personen van de andere 
sekse (zie hierboven), of weigeren te werken met alcohol, varkensvlees of andere voeding die verbo-
den is voor streng gelovigen moslims en joden.  
Er lijkt een consensus te groeien dat elke gelovige perfect vrij moet zijn in de persoonlijke gebruiks-
keuzen, maar dat tegelijk net zo goed men geen weigering kan aanvoeren voor taken die typisch sa-
mengaan met de functie waarvoor men zelf koos. Kelners die gaan werken in een restaurant met bij-
voorbeeld een Franse keuken, maar die weigeren om er wijn of varkensvlees of te serveren, dat kan 
enkel als zwaar egocentrische nonsens en kwezelachtig gedrag beschouwd worden.  
Er zit ook een stuitende hypocrisie in het gaan werken in een bedrijf waarvan men dan een vast onder-
deel van haar service selectief wil kunnen afwijzen. Er zijn genoeg voedingsverwerkende bedrijven, 
restaurants e.a. die zich tot richten op een publiek dat koosjer of halal verkiest, opdat de strenge aan-
hangers daarvan voldoende professionele mogelijkheden blijven hebben. 

Aanpassing van gebruikte taal (talen) 
In organisaties of afdelingen ervan met redelijk grote groepen anderstalige minderheden hoort men 
geregeld de vraag naar het mogen gebruiken van een andere taal dan de omgangstaal (met name de 
taal van de dominante groep onder de minderheden) in zowel de professionele communicatie, als tij-
dens de pauzes.  
In vele gevallen zal dat echter leiden tot tragere inburgering en taalverwerving voor de meeste leden 
van die groep en tot een bemoeilijken van de communicatie op de werkvloer. Mede daarom zal deze 
gevraagde aanpassing niet voldoen aan het criterium van doeltreffendheid. Enkel bij knelpunten op de 
arbeidsmarkt, of in bepaalde overgangssituaties lijkt dat wel verantwoord. Dan zal wel meestal een 
gepast en evenredig taalbeleid moeten ontwikkeld worden. 
 
Akilian ontwikkelde aparte actienota's met suggesties voor deze problematiek, waar onder: 

• 'Taalverwerving ondersteunen - voor werkgevers' ((Actienota 14)  
• 'Grenzen trekken bij taalgebruik op werkvloer' (AN. 8)   
• 'Grenzen trekken - Hoe en waarom?' (AN 7). 

Aangepaste kleding / hoofddoek 
Dit is één van de meest complexe en meest controversiële vragen. Ze was voor ons zodanig courant 
voorkomend, dat we er een meerjarig onderzoeksproject aan gewijd hebben5. Daaruit bleek dat de ar-
gumenten rond de hoofddoek raken aan vele vragen rond de integratie van de moslims.  
 
Op basis daarvan suggereren we dat een professioneel antwoord moet rekening houden met volgende 
criteria: 

• Globale voorkeur (op de meeste plaatsen) om een grote vrijheid te geven aan werknemers. 
                                                   
5 Dat onderzoek resulteerde in een rapport 'Islam, hoofddoek en democratie'. Dat gaat veel ruimer dan enkel de 

werkvloer, maar het levert wel nuttige en direct bruikbare inzichten en aanbevelingen op. 
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• De (wettelijk) opgelegde plicht voor de werkgever om zijn werknemers te behoeden voor poli-
tieke en religieuze propaganda op de werkvloer, evenals voor alle mogelijke vormen van pest-
gedrag. Dat slaat ook op sociale druk vanwege werknemers met een private agenda. 

• Pragmatische overwegingen zoals bij knelpuntberoepen. 
 
Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de (islamitische) hoofddoek niet enkel een zaak is 
van eigen keuze van de betrokken moslima's, maar ook op redelijk grote schaal, gevolg van sociale 
druk en dwang, dan wel culturele gebruiken, of een combinatie daarvan. Afhankelijk van de vraag, ziet 
een groot deel van de moslima's de hoofddoek als middel tegen onveiligheidsgevoel, opgelegd door 
dwang en druk (of geweld), of als een bescherming tegen mannen die agressief zijn tegenover alle 
niet-gesluierde vrouwen. Een duitse studie geeft percentages van 15 tot 43%. Andere recente studies 
bevestigen die orde van grootte.  
Recent onderzoek leerde voorts dat zelfs vele streng gelovige moslima's geen hoofddoek dragen.  

De hoofddoek is dus lang niet enkel een religieus symbool, noch enkel een 'veruiterlijking' zoals 
een bepaalde stroming het recent zo graag noemt- maar ook een cultureel gebruik, en een poli-
tiek symbool én tegelijk ook een instrument in de onderdrukking van bepaalde vrouwen.  

Elke HR verantwoordelijke is daarom verplicht rekening te houden met deze complexe beteke-
nis. Elk HR beleid dat slechts rekening houdt met één van die betekenissen, riskeert vroef of laat 
op grote problemen uit te draaien. 

De betekenis van de hoofddoek verschilt ook sterk van de ene tot de andere persoon. Er is dikwijls een 
sterke band met opvattingen van die moslims die hun geloof en het behoren tot de 'oemma', de ge-
meenschap van alle moslims belangrijker vinden dan het burgerschap van het (niet-islamitische) land 
waar ze verblijven. Dat hangt ook samen met een courante wens tot segregatie van zowel mannen en 
vrouwen, als in mindere mate van moslims en anderen. 
 
Dat streven naar segregatie staat ook haaks op het criterium van de evenwaardigheid (geldig voor de 
nu reeds wettelijk voorgeschreven aanpassingen voor personen met een handicap op het werk)!  De 
Belgische wet beschouwt dat streven naar segregatie de strictu sensu zelfs als georganiseerd racisme6. 
Verboden dus! Afgaande op deze ene invalshoek zou de hoofddoek zelfs evralgemeend moeten verbo-
den worden. Dat is natuurlijk niet het geval, en wel net omwille van die andere betekenissen. De HR 
verantwoordelijke moet wel onthouden dat elke duiding door moslims van de hoofddoek in de zin van 
een te respecteren segregatie wijst op een niet door de wet aanvaarde motivatie.  
De daarbij aansluitende vraag naar aparte werkruimtes voor mannen en vrouwen valt dus wel volledig 
buiten het wettelijk kader op redelijke aanpassingen. 
 
Die segregatiegezinde opvattingen worden meestal niet dikwijls expliciet verwoord op de werkplaats, 
maar er bestaan wel degelijk reële problemen, zoals moslims die zich ongemakkelijk voelen in een 
typische, seksegemengde arbeidsomgeving omwille van de samenwerking van mannen en vrouwen. 
En er zijn ook moslimmannen die weigeren te werken onder een vrouwelijke chef.. 
Ons eigen onderzoek7 toonde ook dat dat deze complexe betekenis en de meerdere problemen van 
openbare orde die direct of indirect veroorzaakt worden door de hoofddoek tot nu toe miskend werden 

                                                   
6  Artikel 22 van de antiracismewet definieert 'georganiseerd racisme' als “behoren tot een groep of vereniging 

die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie verkondigt”. Die segregatie is iets wat de voorstan-
ders van de hoofddoek in grote aantallen, zij het in wisselende mate, nastreven. 

7 'Islam, hoofddoek en democratie', beschikbaar op http://akilian.wordpress.com/.... . 
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in het officiële beleid van onze vele regeringen8! Die negeren eveneens het al lang bestaande verbod 
op politieke en religieuze propaganda op de werkvloer. 
Ons onderzoek leerde ook dat in praktijk inderdaad sociale druk wordt uitgeoefend door strenggelovi-
ge moslims op moslima's die geen hoofddoek willen dragen. Voorts vonden we nauwelijks bruikbare 
middelen tegen die druk (die men juridisch als pestgedrag beschouwt, wat illegaal is, maar dat in prak-
tijk tot nu toe nauwelijks vervolgbaar blijkt).  
Ons onderzoek leerde ook dat de meeste voorstanders van de hoofddoek grote onverdraagzaamheid 
tonen tegenover elk inhoudelijk debat over de problemen. 
 
Deze overwegingen pleiten eerder voor een sobere dress-code -zeker in publieks- en gezagsfuncties- 
en voor eventuele verboden op hoofddoeken. Ook zinvol zijn alternatieve soorten hoofdbedekking die 
niet kenmerkend is voor één religie en die zich inschrijft in de globale stijl van een onderneming (met 
uniformen en/of vermelding van de naam van de organisatie). Denk aan een sober kapje met het logo 
of de naam van het bedrijf. Anderzijds pleiten pragmatische overwegingen eerder voor een zo weinig 
restrictief mogelijk beleid, naar zo weinig mogelijk verboden. 
 
Deze overwegingen dwingen dus tot een grondige bezinning. Overleg met vertegenwoordigers van 
vakbonden en van relevante groepen werknemers is hierbij aangewezen. De werkgever moet een en 
ander, na een eventuele toelaten van de hoofddoek, blijven opvolgen of zien daarbij geen problemen 
opduiken. In geval van problemen, behoudt hij altijd het volste recht om een eerdere toelating in te 
trekken. Ook hier is extra overleg absoluut aangewezen. 

Andere vragen aangaande kleding 
Deze vragen komen veel minder voor, maar ze bestaan. Een Afrikaanse medewerker die in de zomer 
een lichte, traditionele kledij wil dragen. Of het dragen van henna op de handen.   
In praktijk blijken al deze vragen snel een zonder veel complicaties oplosbaar door beroep te doen op 
algemeen aanvaarde regels inzake hygiëne, neutraliteit en professionalisme van het imago van mede-
werkers in publieke functies e.d.Wanneer ‘andxere’ werknemers een probleem maken van ongewone 
kledij, dan moet gevraagd worden de aard van die bezwaren te verduidelijken. Gaat het over terechte, 
legitieme bezwaren? Is het soms eerder ‘onbekend is onbemind’? of zit er iets anders achter? Dat kan 
dan doorgaans snel uitgeklaard worden. 

Aanpassing van werkuren – al dan niet om religieuze redenen 
Hiervoor verwijzen we naar de actienota 'Werkuren aanpassen aan individuele vragen', beschikbaar op 
http://akilian.wordpress.com/producten/actienotasmaatregelen/. 

Let op!   Valkuilen en hinderpalen 
1. Goed willen doen is OK, maar pas op om daarmee afbreuk doen aan de correcte, professionele 

werking van een dienst of organisatie, of om in overtreding te geraken met de wet. 

                                                   
8 Buiten wat obligate vermeldingen dat druk en dwang niet aanvaard worden, bevatten de beleidsmaatregelen 

van (deel)regeringen in dit land en van het Eindrapport van de Rondetafels van de Interculturaliteit geen con-
crete en afdoende maatregelen tegen die redelijk grootschalige problemen. Hoogstens is wat sensibilisatie 
voorzien. Politici en andere verantwoordelijken blijken onwetend van het feit dat het Europees Hof van de 
rechten van de Mens meermaals selectieve en correct verantwoorde verboden heeft bevestigd. Illustratief is 
ook dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) de hoofddoek slechts enkel 
in de religieuze betekenis wil zien. Het spreekt daarbij over 'religieuze veruiterlijkingen', en meent dat deze 
alle moeten kunnen. Het zet de hoofddoek daarbij op eenzelfde lijn met alle andere bedoelde symbolen.  

http://akilian.wordpress.com/producten/actienotasmaatregelen/
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2. Redelijke tegemoetkomingen blijven aanpassingen waarvan bepaalde groepen direct zullen 
kunnen genieten. Het lijkt om meerdere redenen aangewezen dat ook een wederdienst ge-
vraagd kan worden. Dat geldt met name voor collega's onder elkaar -bijvoorbeeld bij  vragen 
om werkuren aan te passen- maar ook naar de werkgever toe. 

3. Eerbied voor elke persoon en zijn overtuigingen en/of geloof is een zinvol ethisch uitgangs-
punt, maar het blijkt wel moeilijker bruikbaar als 'beslissingscriterium'.  

4. Flexibiliteit inzake uurroosters om bijvoorbeeld rekening te houden met de Ramadan kan om 
de zoveel jaar bekeken moeten worden. De Ramadan verschuift immers elk jaar enkele weken. 
Een aangepaste uurregeling overeengekomen in een jaar waarin de Ramadan in de winter valt, 
kan wel eens of ontoereikend blijken wanneer die in de zomer valt; of, net véél duurder en las-
tiger uitvallen. Bij een Ramadan in de zomer duurt het vasten overdag namelijk enkele uren 
meer dan in de winter. 

5. Omwille van dat tegemoetkomende aspect, is ook het impact op langere termijn op de werk-
sfeer en de bedrijfscultuur belangrijk. Kan echt iedereen op één of andere manier voordeel ha-
len uit die aanpassingen? Worden geen 'verworven rechten' gecreëerd die op langere termijn- 
als bijvoorbeeld het aantal leden van een maatschappelijke minderheid fors zou toenemen en 
daardoor de kosten disproportioneel zouden oplopen. Ook andere schijnbare 'oplossingen- zo-
als het overplaatsen van vrouwelijke chef van een ploeg waarin sommige manenn haar gezag 
afwijzen- kan op lange termijn uitermate nadelig uitdraaien. 

6. Het religieuze motief wordt geregeld misbruikt voor vragen die ten gronde helemaal niets te 
maken hebben met de reële religieuze beleving van bepaalde werknemers. Een klassieker is 
vervroegd vrij vragen op vrijdag -zogenaamd om te gaan bidden- maar in realiteit om al eens 
de lastigste werkuren van de week te vermijden. 

7. Het officialiseren en formaliseren van bepaalde tegemoetkomingen (door opname in dienst-
nota's, arbeidsreglement e.a. formele documenten) vraagt meestal een merkelijk zwaardere en 
tragere overlegprocedure. Informele oplossingen -binnen een dienst of ploeg- genieten op de 
werkvloer dikwijls de voorkeur. Het nadeel (of risico) daarvan is wel een grotere subjectiviteit 
en willekeur.  

Ter afronding 
Dit is slechts een eerste bespreking. Ze moet de professionele manager of HRM verantwoordelijke 
toelaten dit thema met vertrouwen aan te snijden.   

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

 

Het Akilian team,  Leuven,  3 mei 2011 


