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Halvebaanbeterdangeenbaan?
Deeltijdontslag,
veelal indevorm
van flinkwaturen
inleverenopbasis
van ‘gedwongen
vrijwilligheid’,
bestaatofficieel
niet. Tochkomt
het steedsvaker
voor.
Van onze verslaggeefster
Annette Wiesman

amsterdamDeeltijdontslagbestaat
niet, toch komthet geregeld voor dat
werknemers ‘voor de helft’ worden
ontslagen.Tweeorganisatieskinderop-
vang pasten het afgelopen jaar deze
methode toe. Bussenbouwer VDLwas
erineenvergevorderdstadiummeeen
een aantal kleine ondernemingen re-
gelt deeltijdontslag zelf, zonder be-
moeienisvanuitkeringsinstantieUWV.

Dat blijkt uit een rondgang van de
Volkskrant langs juristenenvakbonds-
bestuurders.Vakbondenwillenerniet
aanenookhetUWVmoeterweinigvan
hebben. De uitkeringsinstantie heeft
geengegevensoverhetaantalwerkne-
mers dat deeltijdontslag krijgt. Offici-
eelbestaathet fenomeenniet.
December vorig jaar kreeg de Am-

sterdamse kinderopvangorganisatie
IJsterkvanhetUWVtoestemmingtien-
tallenmedewerkers in denaschoolse
opvang deeltijdontslag te verlenen.
Volledig ontslag,waarbij per leeftijds-
groepdewerknemersmethet kortste
dienstverbandzoudenmoetenopstap-
pen, zou tot ingrijpende personeels-
verschuivingen leiden, redeneerdede
werkgever.Dekwaliteitsnormdiestelt
dateraltijdtweevastegezichtenopde
groepmoeten zijn, zou in gevaar ko-
men. Het regionale UWV-kantoor
stondafwijzendtegenoverhetdeeltijd-
ontslag,maar liet zichovertuigen van
de‘onvermijdelijkheid’ervan–eenont-
snappingsclausulediekanwordenge-
bruiktalshetbedrijfsbelang inhetge-
ding is.

Een andere kinderopvangorganisa-
tieindeRandstadkreeginaprilvanhet
UWVeenvergunningvoordeeltijdont-
slag van tientallenmedewerkers. ‘Het
regiokantoorgingakkoordomdathet
niet anders kon’, zegt Charlotte Koop-
manvanDeKoningVergouwenAdvo-
cateninAmsterdam,diedeorganisatie
bijstond.Oplandelijkniveaumoethet
UWV er niets van hebben, beaamt ze,
‘maar op regionaal niveau weten ze
water leeft’.
Koopman signaleert een kanteling

indehoudingbijUWV-kantoren inde
regio. ‘Zemoetenwel.Vooral indekin-
deropvang heb je soms geen alterna-
tief. Vaak zijn er al ontslagengevallen
ophethoofdkantoor enbij de groeps-
hulpen,daarnakomendeleidstersaan
debeurt.Als jeteveelvestigingensluit,
ontstaat er een stoelendans. Ouders
willen de favoriete leidsters van hun
kindnietmissen. Voor je hetweet ver-
trekkenerdannogmeerklanten.’
Er isnogeenandereroutenaardeel-

tijdontslag, die vanwege de onvoor-
spelbare houding vanhetUWVpopu-
lairderis.Aanindividuelewerknemers
wordt dan gevraagd in te stemmen
met een vaststellingsovereenkomst
met minder uren. Dit komt op vrij
groteschaalvoor, zegtHansWijers,bij
deAbvakabobestuurdervoordesecto-

ren welzijn, kinderopvang en jeugd-
zorg. ‘Hetgebeurtvaakopbasisvange-
dwongenvrijwilligheid’, zegthij.Werk-
nemers werken soms liever een paar
uurminderdandatzehetrisico lopen
hunbaanteverliezen.’HetUWVwordt
er volgens Wijers buiten gehouden.
‘Als iedereenmetwederwijdsgoedvin-
den een paar uur inlevert, kraait er
geen haan naar en blijft het volledig
buitendestatistieken.’
Jacqueline Lauwen van Bernhaege

advocaten in het Brabantse Veghel
heeft de laatste anderhalf jaar zeven

keer geholpen bij informeel deeltijd-
ontslagbij bouwbedrijven,meubelfa-
briekenenarchitectenbureaus. ‘Vooral
bij kleinere organisaties wordt deze
vorm van deeltijdontslag gezien als
eengoedeoplossing’, zegt Lauwen.
Elise van Pelt vanKnegtmans Advo-

caten in het Brabantse Westerhoven
heefthetafgelopenjaareenstukof zes
bedrijvenmet dezelfde strategie ter-
zijde gestaan. Daarbij ginghet vooral
ombedrijven indebouwmetwerkne-
mersmetspecifiekevaardigheden.Het
is een tijdelijke oplossing, benadrukt

VanPelt. ‘Alsdezakenweeraantrekken,
krijgendewerknemershunvolledige
contractterug.Zohoevenzestraksniet
opnieuwopgeleid teworden.’ Dwang
werktvolgensVanPeltalleenmaarde-
motiverend. ‘Eengoedeuitleg scheelt
veel. Als zewetendat vande tiencolle-
ga’sdrieof viermoetenverdwijnenter-
wijl iedereengespaardblijft als zewat
inleveren, krijgthet eengezicht.’

Deeltijdontslagvertoontenigegelij-
kenismetdedeeltijd-wwwaarmeebe-
drijven na de crisis van 2008 door de
overheid werden geholpen. Anders
danbijdietijdelijkemaatregelbiedtde
werkgeverbij deeltijdontslagmeestal
geengaranties vooreen terugkeer.

Werknemers staandus voor eendi-
lemma.Wat is te verkiezen: de kans je
baanteverliezenof preventief instem-
menmeturenverlies, in principe aan-
gevuldmeteenuitkering?

Werknemers hebben pas recht op
eenuitkering als zemeer dan vijf uur
of meerdandehelft vanhuncontract
kwijtraken. Insectorenwaardebanen
inraptempoverdwijnen,kiezenwerk-
nemers vaak eieren voor hungeld. Er
zijn in de kinderopvang gevallen be-
kend van teams die spontaan aanbo-
dengezamenlijkuren in te leveren.

De vakbonden zijn kritisch. ‘Met
kleine contracten komt de economi-
schezelfstandigheidvanwerknemers
ingevaar’, zegt IlsevanderWeidenvan
Abvakabo. ‘Het isveelmoeilijker iets te
vinden naast je deeltijdbaan dan om
aan een volledig nieuwe baan te ko-
men.’ En als na deeltijdontslag toch
weer een reorganisatie volgt, kan dat
voorwie korter is gaanwerken een la-
gereWW-uitkeringbetekenen.

Fabriekshal van VDL in Eindhoven. Bij het bedrijf wilde 80 procent van de 600 werknemers wel instemmen met deeltijdontslag. Foto Novum

Toen VDL Bus vorig jaar moest re-
organiseren, bleek liefst 80 pro-
cent van de zeshonderd werkne-
mers bereid een vaststellingsover-
eenkomst te tekenen voor deel-
tijdontslag. Uiteindelijk werd die
operatie afgeblazen omdat VDL de
werknemers elders aan het werk
kon zetten. Opmerkelijk genoeg
stond het UWV positief tegenover
de plannen.
Deeltijdontslag is in de regio Eind-
hoven geen vies woord, mits het
gebruikt wordt als tijdelijke maat-
regel, met garanties voor baanbe-
houd en salariscompensatie. Deze
coulance heeft te maken met een
deeltijd-gedoogpraktijk die de
laatste jaren in de regio Eindhoven
gegroeid is, legt Ron van Baden,
bestuurder van FNV Bondgenoten,
uit. ‘De maakeconomie in onze re-
gio is afhankelijk van wereldwijde
schommelingen.VDL kampte met
tegenvallende resultaten, maar
wilde wel een speler blijven.We
hebben toen samen gezocht naar
een regeling die zo veel mogelijk
op de oude deeltijdregeling zou lij-
ken, waarbij het contract overeind
bleef.’
Het liefst had FNV Bondgenoten
alles collectief dichtgespijkerd,
maar bij deeltijdontslag kan de
bond niet in de individuele rechten
van werknemers treden.‘Daardoor
bleef het een persoonlijke afwe-
ging.’

Gedogen in Eindhoven

In september werden tijdens
een bijeenkomst zestien me-
dewerkers naar voren geroe-

pen om een deeltijdontslagover-
eenkomst in ontvangst te nemen;
ik was daar één van. De directeur
zei dat wij vrijwillig de helft minder
moesten gaan werken om de rest
te ontzien. Het was onduidelijk
waarom wij hiervoor waren uitge-
kozen. In het contract stond dat de
uitkering tot 92,5 procent zou wor-
den aangevuld, maar er stond niks
over wat er zou gebeuren na het
opsouperen van het WW-recht.
Collega’s die niet zoveel hebben
opgebouwd, krijgen daarvoor geen

compensatie. De directeur weigert
de vakbond inzage te geven in de
cijfers.We hebben alle zestien ge-
weigerd. Eentje twijfelde, maar wij
vroegen hem: waarom zou je het
doen? Als je tekent draag je zelf
het risico, niet je werkgever. Bij het
Juridisch Loket en het UWV zeiden
ze ook: niet tekenen, je zou wel gek
zijn. Gelukkig hebben we van onze
collega’s positieve reacties gekre-
gen. Op de dag des oordeels heb-
ben we elk uur gemaild dat we
geen gebruik wensten te maken
van het aanbod. Daarop heeft Nij-
hof een memo rondgestuurd
waarin stond dat wij schuldig wa-
ren aan wat komen ging. Onlangs
hebben zes collega’s hun
ontslag aangezegd gekre-
gen.’ (De naam‘Arno’ is een
pseudoniem.)

‘Niet tekenen, je zou wel gek zijn’

arno werkt langer dan vijf

jaar als verkoper bij nijhof

bouw en woonwaren


