
Het Nieuwe Werken

Wet flexibel werken

Wet flexibel werken
begrippen

� arbeidsduur

‒ aantal overeengekomen uren waaruit werkweek of anderszins 
overeengekomen werkperiode van werknemer bestaat

� werktijd

‒ overeengekomen tijdstippen op werkdag of anderszins 
overeengekomen tijdvak waarop werknemer werkzaam is

� arbeidsplaats

‒ iedere overeengekomen plaats die in verband met verrichten van 
arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt door werknemer

Doelgroep

� arbeidsovereenkomst

� publiekrechtelijke aanstelling



Tijdelijk / Structureel

� al dan niet wisselende perioden

‒ met al dan niet verschillende omvang

Verzoek

� recht om verzoek te doen

‒ betekent niet dat werkgever te allen tijde verplicht is daaraan gehoor te 
geven

Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 1

� ten minste 2 maanden vóór beoogde tijdstip van ingang van 
aanpassing aanvragen (behoudens onvoorziene omstandigheden)

‒ schriftelijk onder opgave van tijdstip van ingang

� gewenste omvang van aanpassing van arbeidsduur 

� gewenste arbeidsplaats 

� gewenste spreiding werktijd

� werkgever pleegt overleg met werknemer over diens verzoek



Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 2

� opnieuw verzoek indienen 

‒ 1 jaar nadat werkgever verzoek om aanpassing van arbeidsduur / 
arbeidsplaats / werktijd heeft ingewilligd of afgewezen

� behoudens onvoorziene omstandigheden

Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 3

� minimaal 26 weken werken bij dezelfde werkgever op moment dat 
arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd wordt aangepast (art. 2, lid 1 
Wfw)

‒ behoudens onvoorziene omstandigheden

� perioden die elkaar opvolgen met onderbreking < 3 maanden 
samentellen

‒ onderbreking telt niet mee

‒ opvolgend werkgeverschap

Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 4

� uiterlijk 1 maand voor gewenste tijdstip aanpassing beslissen

‒ anders verzoek automatisch ingewilligd (art. 2, lid 11 Wfw)

� sprake van onvoorziene omstandigheden

‒ beslist werkgever binnen 5 werkdagen op verzoek van de werknemer



Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 5

� niet inwilligen / spreiding van uren, aanpassing arbeidsplaats of 
werktijd vaststellen in afwijking van wensen werknemer

‒ schriftelijke opgave van redenen

� bevoegd beslissing te herzien (art. 2, lid 13 Wfw)

‒ opgekomen belangen ten aanzien van arbeidsplaats 

‒ opgekomen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen ten aanzien van 
arbeidstijd

Aanpassen arbeidsduur / werktijd 1

� werkgever willigt verzoek in

‒ tijdstip van ingang / omvang van aanpassing

� tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen 
verzetten

Aanpassen arbeidsduur / werktijd 2

� spreiding uren vast overeenkomstig wensen werknemer

‒ werkgever kan gewenste spreiding van uren wijzigen, indien hij daarbij 
zodanig belang heeft dat wens van werknemer daarvoor naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken



Aanpassen arbeidsplaats
art. 2 lid 6 Wfw

� werkgever overweegt verzoek 

‒ pleegt overleg met werknemer indien hij verzoek, schriftelijk 
gemotiveerd, afwijst

Vergelijking

Wet aanpassing arbeidsduur

� wettelijk recht verzoek aanpassing 
arbeidsduur

� 1 jaar in dienst zijn

� aanpassing moet structureel zijn

� 1 keer per 2 jaar

� 4 maanden van tevoren

Wet flexibel werken

� wettelijk recht verzoek aanpassing 
arbeidsduur / werktijd / arbeidsplaats 

� 26 weken in dienst zijn

� aanpassing mag tijdelijk zijn 

� 1 keer per jaar

� 2 maanden van tevoren

Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang 1

� vermindering arbeidsduur (art. 2, lid 9 Wfw)

‒ herbezetting van vrijgekomen uren

‒ veiligheid

‒ roostertechnische aard

� vermeerdering arbeidsduur (art. 2, lid 10 Wfw)

‒ financiële of organisatorische aard

‒ niet voorhanden zijn van voldoende werk

‒ vastgestelde formatieruimte / personeelsbegroting ontoereikend 



Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang 2

� aanpassing van werktijd (art. 2 lid 11 Wfw)

‒ veiligheid

‒ roostertechnische aard

‒ financiële of organisatorische aard

Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang 3

� aanpassing arbeidsplaats

‒ wet bepaald niet in welke gevallen werkgever verzoek tot ‘thuiswerken’ 
kan afwijzen

� werkgever moet verzoek serieus overwegen en hierover in overleg gaan 
met werknemer

9 uur werken per dag

� werknemer werkt 36 uur per week (vrijdagmiddag vrij)

‒ dient verzoek in voor 4x9

� alleen op gegronde reden afwijzen

‒ openingstijden organisatie

‒ functie

‒ …

� leg in personeelsreglement vast welke werkzaamheden niet in 
aanmerking komen voor afwijkende indeling in werktijden



Aanpassen arbeidsduur/arbeidsplaats/werktijd 
let op 1

� cao / OR / pvt (5/8 dwingend recht)

‒ geen afwijking mogelijk over recht om minder te gaan werken 

‒ wel ten aanzien van vermeerdering van arbeidsduur / arbeidsplaats / 
werktijd 

� art. 2, lid 15 Wfw

Aanpassen arbeidsduur/arbeidsplaats/werktijd 
let op 2

� verandering in uren in eigen functie

� verzoek om meer uren te werken indienen tijdens ziekte

‒ arbeidsduur wordt aangepast na herstel

� werkgever kan arbeidsverhouding van werknemer niet beëindigen 
wegens omstandigheid dat werknemer om aanpassing van 
arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd heeft verzocht

Aanpassen arbeidsduur/arbeidsplaats/werktijd 
let op 3

� bedrijven met < 10 werknemers

‒ wet niet van toepassing 

‒ werkgever moet eigen regeling maken voor aanpassing van arbeidsduur



Vijf opvattingen / misvattingen over Het Nieuwe Werken - 1 

� Het Nieuwe Werken is thuiswerken

‒ Het Nieuwe Werken is geen thuiswerken, maar werken waar en 
wanneer en hoe de werknemer het wenst

‒ er is geen manager die zijn medewerkers opdracht geeft om thuis te 
werken 

‒ manager zal wel eigen initiatief meer stimuleren bij Het Nieuwe Werken

Vijf opvattingen / misvattingen over Het Nieuwe Werken - 2 

� Het Nieuwe Werken is vrijheid, blijheid

‒ voordeel van Het Nieuwe Werken is dat er meer individuele vrijheid is

‒ dit betekent niet dat de werknemer maar wat doet

‒ sterker nog, door maatwerk zal iedere arbeidskracht taakgericht 
worden aangestuurd

‒ werknemer heeft vrijheid wanneer en in welke volgorde hij de taken 
uitvoert

‒ achteraf wordt werknemer afgerekend op behaalde resultaten

‒ tegenover vrijheid staat dus een grote verantwoordelijkheid

Vijf opvattingen / misvattingen over Het Nieuwe Werken - 3 

� doel van Het Nieuwe Werken is bezuinigen

‒ positieve bijwerking van Het Nieuwe Werken is dat het geld bespaart, 
maar is geen doel op zich

‒ door kantoorpanden op slimmere manier in te richten, kantoortuinen in 
plaats van werkkamers, bespaart een bedrijf enorm veel geld

‒ bezettingsgraad van ouderwetse kantoren is schrikbarend laag

� kan dus veel geld worden bespaard door Het Nieuwe Werken toe te 
passen, maar er zullen niet veel bedrijven zijn die HNW als doel zullen 
inzetten

‒ Het Nieuwe Werken betekent voor bedrijven grote cultuuromslag

� zowel personeel als management moeten anders gaan functioneren



Vijf opvattingen / misvattingen over Het Nieuwe Werken - 4 

� door Het Nieuwe Werken moet de medewerker altijd beschikbaar zijn

‒ Het Nieuwe Werken zorgt ervoor dat privé en werk door elkaar heen 
gaan lopen

‒ is aan werknemer om grenzen te stellen

‒ veelal wordt het opgelost door alleen voor specifieke klussen thuis te 
werken

‒ is niet de bedoeling dat werknemer 24/7 beschikbaar is

‒ werkgever en werknemer behoren met elkaar in dialoog te gaan en 
afspraken te maken

Vijf opvattingen / misvattingen over Het Nieuwe Werken - 5

� negatieve bijwerkingen, zoals verzakelijking, solistisch gedrag en 
verlies van sociale contacten

‒ werknemers worden zelfstandiger en zullen als het ware als 
ondernemers te werk gaan

‒ gevolg is dat iedereen zakelijker zal opstellen

‒ wordt anders op werkvloer, want medewerkers zullen veel meer 
beoordeeld worden om wat ze presteren

‒ bij HNW wordt er gericht aangestuurd op resultaten
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