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& THUISWERKEN |
INGE.



VACCINATIEPLICHT | INGE.

▪ Is het mogelijk? Nee. 

▪ Waarom dan zoveel discussie?

▪ Grondrechten, privacyrechten en 

gegevensbeschermingsrecht 



VACCINATIEPLICHT | INGE.

▪ Wat als u toestemming heeft van werknemers? 

▪ Verhouding met zorgplicht

▪ Wat mag u wél? 



THUISWERKEN | INGE.

▪ Werknemers thuis monitoren 

▪ Inbreuk op privacy

▪ Zoals bij elke verwerking: grondslag nodig 

▪ Gerechtvaardigd belang

▪ Informeren 

▪ Rol OR 



THUISWERKEN | INGE.

▪ Tip: thuiswerkbeleid opstellen

▪ Afspraken over thuiswerken, óók over 

gegevensbescherming

▪ O.a. beveiliging, datalekken, instructie AVG, monitoren 

werknemers

▪ Rol OR



ONDERNEMINGSRAAD & 
WIJZIGING 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
| FONS.



ONDERNEMINGSRAAD | FONS.

▪ Een ‘’heikel’ onderwerp

▪ OR speelt vaak wel een belangrijke rol bij een wijziging 

van arbeidsvoorwaarden.

▪ Welke arbeidsvoorwaarden?



ONDERNEMINGSRAAD | FONS.

▪ Ook m.b.t. thuiswerken een rol voor de OR weggelegd?

▪ Advies- en instemmingsrecht.



WIJZIGING 
ARBEIDSVOORWAARDEN | FONS.

▪ Uitgangspunt: in gezamenlijk overleg

▪ Onder voorwaarden eenzijdig mogelijk

▪ Eenzijdig wijzigingsbeding:

- schriftelijk

- zwaarwichtig bedrijfsbelang

- instemming OR verkregen?



WIJZIGING 
ARBEIDSVOORWAARDEN | FONS.

Praktijksituaties

➢ Werknemer wordt na 25 jaar in ploegen(nacht) dienst te hebben 

gewerkt (niet in aov overeengekomen), wegens veelvuldig 

verzuim, van ploegendienst overgeplaatst naar de dagdienst. 

• Rol voor de OR? Zo niet, waar zit de rol

van de OR eventueel dan? 

• Wijziging mogelijk?   



WIJZIGING 
ARBEIDSVOORWAARDEN | FONS.

Antwoord

❖ Is het een arbeidsvoorwaarde? Vanwege tijdsverloop waarschijnlijk wel.

❖ Het betreft een individuele arbeidsvoorwaarde en daarbij wordt de OR 

niet betrokken. 

❖ In personeelsreglement kan afbouwregeling zijn uitgewerkt. Indien met 

de OR overeengekomen, dan is het in beginsel een redelijke regeling. 

❖ Afhankelijk van de vraag of de wg aannemelijk kan 

maken dat door het verzuim organisatorische problemen ontstaan, het 

belang van de werknemer, de inhoud van de afbouwregeling.



WIJZIGING 
ARBEIDSVOORWAARDEN | FONS.

Vervolg praktijksituaties

➢ Opschorting reiskostenvergoeding vanwege thuiswerken.

• Rol voor de OR?

Antwoord

❖ De reiskostenvergoeding is een zuivere kosten-

vergoeding die niet in artikel 27 WOR wordt genoemd en kan vervallen bij langere 

afwezigheid.

➢ Vanwege de impact van de Corona crisis schrappen van vakantiegeld of van een 

bonus.

• Rol voor de OR? Haalbaar? 

• Zo niet, andere oplossing?



WIJZIGING 
ARBEIDSVOORWAARDEN | FONS.

Vervolg praktijksituaties

➢ Vanwege de impact van de Corona crisis schrappen van 

vakantiegeld of van een bonus of 13e maand.

• Rol voor de OR? Haalbaar? 

• Zo niet, andere oplossing?



WIJZIGING 
ARBEIDSVOORWAARDEN | FONS.

Antwoord

❖ Vakantiegeld betreft een primaire arbeidsvoorwaarde dus in 

principe niet, bonus en 13e maand secundaire 

arbeidsvoorwaarden, waarvoor de OR instemmingsrecht heeft. 

❖ Waarschijnlijk niet haalbaar, als je kijkt naar 

de rechtspraak. Grijpt te hard in bij de werknemer 

(zeker wanneer terugkerend karakter heeft de werknemer er zijn 

behoefte op afgestemd).

❖ Anders is het als het tijdelijk wordt opgeschort.



ZIEKE WERKNEMER 
| BABET.



ZIEKE WERKNEMER | BABET.

Bespreking 7 meest gestelde vragen op dit moment

1. Ziekmelding

2. Schaduwen

3. Arbeidsconflict

4. Vaststellingsovereenkomst

5. Re-integratie

6. Coronaklachten

7. Privacy



ZIEKE WERKNEMER | BABET.

Stel u bent het oneens met een ziekmelding, wat doet 

u dan?

▪ Ziek registreren

▪ Bedrijfsarts/Arbo-arts

▪ Risico werkgever

▪ Spoedconsult

▪ Bedrijfsarts brengt advies uit

▪ Evt. deskundigenoordeel



ZIEKE WERKNEMER | BABET.

Wat mag wel en niet vragen bij een ziekmelding?

▪ Wel = gegevens om contact te leggen

▪ Niet = medische informatie/oorzaak van de ziekte



ZIEKE WERKNEMER | BABET.

Wat doet u als sprake is van een arbeidsconflict?

▪ Bedrijfsarts/arbo-arts 

▪ STECR werkwijzer arbeidsconflicten

▪ NVAB richtlijn ‘conflicten in de werksituatie’

▪ Maak het bespreekbaar

▪ Professionele bemiddeling voor ziekmelding

▪ Mediation

▪ Vaststellingsovereenkomst



ZIEKE WERKNEMER | BABET.

Wat doet u als een werknemer niet meewerkt aan re-

integratie?

▪ Waarschuwen 

▪ In gesprek

▪ Loon opschorten of loonstoppen

▪ Verschil tussen die 2



ZIEKE WERKNEMER | BABET.

Mag u een zieke werknemer schaduwen?

▪ Vergaand middel; forse inbreuk priveleven

▪ Alleen bij gegronde redenen

▪ Verdenkingen van ernstige verdenking van ernstige 

overtreding

▪ Proportioneel & noodzakelijk

▪ Eerst altijd zelf in gesprek met werknemer

▪ Alternatief = deskundigenoordeel



ZIEKE WERKNEMER | BABET.

Kan u een vso overeenkomen?

▪ Bedrijfsarts oordeel

▪ Langere opzegtermijn aanbieden

▪ Exit mediation

▪ Evt. benadelingshandeling wn



ZIEKE WERKNEMER | BABET.

Wn (dreigt) met ziekmelding Corona-

gerelateerde klachten, wat te doen?

▪ Bedrijfsarts inschakelen

▪ Coronabeleid

▪ Verantwoordelijkheidsgevoel individuele 

werknemers.
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