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Een goede combinatie tussen arbeid, gezin en vrije tijd is niet altijd evident. De hoge 

werkdruk, de vraag naar steeds meer flexibiliteit, het enorme aanbod aan vrije tijdsbesteding, 

je rol als ouder, samenwonende, verzorgende, … maak t de combinatie vaak erg moeilijk. 

 

Werkdruk en werkstress hebben niet alleen een invloed op de werknemer zelf, maar hebben 

ook een impact op de beperkingen en mogelijkheden van de andere gezinsleden. Of op de 

engagementen in het maatschappelijk leven. En dus op de samenleving in haar geheel. 

 

Wie stappen wil zetten (werknemers én bedrijven) om de balans tussen werk en privé te 

verbeteren, krijgt te maken met een wirwar van maatregelen: systemen van tijdskrediet, 

loopbaanvermindering, allerlei verloven, … 

 

Deze checklist kan je gebruiken om na te gaan wat er in jouw bedrijf al gebeurt om de balans 

meer in evenwicht te brengen of te houden.  Je kan een score op 45 berekenen, ofwel voor elk 

onderdeel een aparte score berekenen. Zo zie je makkelijk waar er nog werk aan de winkel is. 

 

Wie met deze checklist aan de slag wil in zijn/haar bedrijf neemt best volgende zaken bij de 

hand: het arbeidsregelement van je bedrijf, sectorale CAO’s, een computer om de wetgeving 

op te zoeken, een rekenmachine op je score te berekenen. 

 

Score: tel het aantal ‘ja’ antwoorden op. Laat de ‘niet van toepassing’ (NVT) vragen buiten 

beschouwing. Bereken ook de scores per thema. Hoe hoger de score, hoe beter!  

 
 
 
 
 
 
 
Geïnspireerd op de checklist Vind je evenwicht. Arbeid, gezin & vrije tijd van het Vlaams 
ABVV. www.Vlaamsabvv.be/publicaties  
 
 
 

http://www.vlaamsabvv.be/publicaties
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1 .  A r b e id s d u u r  

1. In mijn bedrijf geldt een systeem van collectieve 

arbeidsduurvermindering of de invoering van de vier 

dagenweek.  

 ja 

 nee 

 
Het gaat hier om collectieve afspraken op CAO niveau of sectoraal 
niveau.  

2. In mijn bedrijf hanteert men een systeem van glijdende 

werkuren. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Je kan vroeger/later beginnen of stoppen binnen bepaalde marges. De 
grenzen zijn duidelijk opgenomen in het arbeidsreglement. Niet in elk 
bedrijf kan dit door de aard van het werk. 

 

3. In mijn bedrijf is er een mensvriendelijk beleid 

betreffende werkuren en pauzemomenten. 

 ja 

 nee 

 
Ook binnen meer vaste werktijdregelingen is een beleid op maat van de 
mensen mogelijk: het ruilen van ploegen en uurroosters, kortere 
werkweken in functie van verlof, soepele pauzes, het toestaan van 
afwijkingen in individuele (nood)situaties. Het bedrijf kan bv. rekening 
houden met de schooluren, engagement, hobby, het volgen van een 
opleiding, enzovoort. z 

 

4. In mijn bedrijf bestaat de mogelijkheid voor alle 

werknemers om vrijwillig deeltijds te kunnen werken. 

 ja 

 nee 

 
Voor sommige mensen is dit een oplossing, ook al betekent dit 
loonverlies. Soms behouden mensen hun rechten (pensioen, 
brugpensioen, werkloosheid). Belangrijk is echter dat het moet gaan om 
een vrije keuze. 

 

5. In mijn bedrijf wordt er bij ploegenwerk zoveel mogelijk 

naar gestreefd onvoorziene wijzigingen in de 

uurroosters te vermijden. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Onvoorziene wijzigingen in het uurrooster zorgen voor extra stress en 
kunnen gemaakte afspraken in het privéleven bemoeilijken. Moet men het 
uurrooster toch veranderen dan moet men de verwittigingstermijnen 
respecteren. 

 

6. In mijn bedrijf gaat men soepel om met gebeurlijke 

vertragingen in het woonwerk verkeer. 

 ja 

 nee 

 
Dat kan bijvoorbeeld door rekening te houden met trein- en 
busvertragingen waarbij deze niet in mindering gebracht worden van de 
arbeidstijd. 

 

7. In mijn bedrijf vinden bedrijfsopleidingen plaats tijdens 

de werkuren. 

 ja 

 nee 

 
 

 

8. In mijn bedrijf wordt het recht op 

zwangerschapsonderzoeken tijdens de werkuren 

gerespecteerd. 

 ja 

 nee 

 
Een zwangere werkneemster heeft het recht om tijdens haar werk afwezig 
te zijn voor geneeskundig onderzoek, indien dit niet buiten de arbeidsuren 
kan plaatsvinden.  Tijdens de afwezigheid wordt het loon behouden als de 
werkneemster haar werkgever op voorhand op de hoogte bracht. Er is een 
medisch attest nodig. 
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9. In mijn bedrijf wordt het recht op borstvoedingspauzes 

gerespecteerd en wordt daartoe in de nodige 

infrastructuur voorzien. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Alle werkneemsters uit de privésector en contractuelen in de openbare 
sector hebben recht op borstvoedingspauzes tot 7 of 9 maanden na de 
geboorte. Dat kan in een crèche dichtbij het bedrijf, in een bedrijfscrèche 
of op het werk in een daarvoor bestemd lokaal. Voor deze pauzes wordt 
82% van het niet-geplafonneerde bruto uurloon toegekend. 

 

10. In mijn bedrijf wordt het presteren van overwerk tijdig 

aangekondigd of gevraagd. 

 ja 

 nee 

 
Onverwacht overuren maken zorgt meestal voor meer stress en een 
moeilijke arbeid - gezin combinatie.   

11. In mijn bedrijf wordt bij flexibele en variabele 

uurregelingen de wettelijke aankondigingsprocedure 

nageleefd. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
In dit systeem worden overschrijdingen van de arbeidsduur niet als 
overuren beschouwd. De aanpassing van het uurrooster moet wel tijdig 
aan de werknemer aangekondigd worden. 

 

12. In mijn bedrijf bestaat er een duidelijke regeling over 

het recupereren van overuren. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Het recupereren van overuren is het principe. Er zijn wel uitzonderingen. 
Belangrijk is dat er duidelijke afspraken zijn.  

 

Score: aantal ja antwoorden ten opzichte van 12 vragen - aantal vragen NVT = ……/…... 

 

2 .  V e r l o f  

13. In mijn bedrijf hebben de werknemers meer 

verlofdagen dan wettelijk voorzien. 

 ja 

 nee 

 
Het minimum jaarlijks verlof is 20 dagen. Dat kan via sociaal overleg 
uitgebreid worden. Hoe meer dagen je verlof heb, hoe makkelijk je ze 
doorheen het jaar kan inzetten voor privédoeleinden. Men kan via een 
CAO beslissen om collectieve arbeidsduurvermindering om te zetten in 
extra verlofdagen (ADV-dagen). 

 

14. In mijn bedrijf mogen verlofdagen vrij worden 

opgenomen. Er zijn weinig beperkingen. 

 ja 

 nee 

 
Beperkingen kunnen zijn: maximum aantal weken, maximum aantal 
werknemers per dag, collectief verlof, beperkingen gekoppeld aan 
schoolverlof of woensdagnamiddag, enzovoort. Collectief verlof wordt 
vastgelegd via het paritair (sub)comité, de ondernemingsraad, de 
syndicale afvaardiging of in akkoord tussen werkgever en werknemer. 

 

15. In mijn bedrijf wordt rekening gehouden met de 

privésituatie om verlof toe te kennen. 

 ja 

 nee 

 
Bijvoorbeeld door rekening te houden met de schoolvakanties, of mensen 
die net buiten de vakanties op verlof willen, of met examenperiodes , of 
met piekperiodes voor werknemers die een (politiek) engagement 
hebben… 

 

16. In mijn bedrijf kunnen werknemers gemakkelijk gebruik 

maken van het familiaal verlof of klein verlet. 

 ja 

 nee 

 
Werknemers hebben recht op 10 dagen familiaal verlof. De drempel 
verhoogd als men dit verlof telkens individueel moet aanvragen of 
persoonlijk moet gaan verantwoorden. 
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17. In mijn bedrijf worden een aantal dagen familiaal verlof 
betaald door de werkgever. 

 ja 

 nee 

 
Familiaal verlof is een recht, maar meestal onbetaald. Via sociaal overleg 
kan men besluiten om toch een aantal dagen uit te betalen;  

18. In mijn bedrijf kunnen werknemers verlof zonder 

wedde opnemen. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
De werkgever bepaalt of dit verlof wordt toegekend. De voorwaarden zijn 
bespreekbaar en soms vastgelegd in een CAO of arbeidsreglement. Er 
wordt voor deze dagen geen loon of uitkering uitbetaald wat gevolgen 
heeft voor de werkloosheids- ziekte- en invaliditeitsverzekering en de 
berekening van de pensioenen. 

 

 

Score: aantal ja antwoorden ten opzichte van 6 vragen - aantal vragen NVT = ……/…... 

 

3 .  S p e c i f i e k e  v e r l o ven  

19. In mijn bedrijf wordt het recht op betaald educatief 

verlof (BEV) gerespecteerd. 

 ja 

 nee 

 
Elke werknemer in de privésector heeft recht op BEV. Hij/zij moet 
minstens 4/5 werken of 1/3 op basis van variabel uurrooster of minstens 
½ en minder dan 4/5 met een vast uurrooster en dit alleen voor tijdens de 
normale arbeidsuren gevolgde beroepsopleidingen. BEV kan opgenomen 
worden voor een erkende opleiding en men moet bepaalde attesten 
afleveren. Het aantal uren is beperkt evenals het recht op loonbehoud. 

 

20. In mijn bedrijf wordt het recht op politiek verlof 

gerespecteerd. 

 ja 

 nee 

 
Werknemers in de privésector hebben recht op politiek verlof voor 
bepaalde mandaten. Voor werknemers uit de publieke sector geldt een 
aparte regeling. 

 

21. In mijn bedrijf wordt het recht op moederschapsverlof 

gerespecteerd; 

 ja 

 nee 

 
Vrouwen hebben recht op 15 weken moederschapsverlof. Daarvan moet 
men minstens 1 week verplicht opnemen voor de vermoedelijke 
bevallingsdatum en minsten 9 weken na de bevalling. Tijdens deze 
periode van 10 weken mag men geen arbeid verrichten. De resterende 5 
weken mag men vrij kiezen voor of na de bevalling. De werkgever is 
verplicht om de werkneemster nadien in dezelfde functie tewerk te stellen. 

 

22. In mijn bedrijf wordt het recht op vaderschapsverlof 

gerespecteerd. 

 ja 

 nee 

 
Vaders hebben recht op 10 dagen vaderschapsverlof op te nemen binnen 
de 30 dagen vanaf de dag van de bevalling. De eerste 3 kalenderdagen 
wordt het loon betaald door de werkgever. De laatste 7 dagen wordt 82% 
van het geplafonneerd loon door het ziekenfonds uitgekeerd. 

 

23. In mijn bedrijf wordt het recht op adoptieverlof 

gerespecteerd. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
 
Beide ouders (privésector of contractueel bij de overheid) hebben recht op 
maximum 6 weken adoptieverlof voor een kind jonger dan 3 jaar bij 
aankomst en maximum 4 weken voor een kind ouder dan 3 jaar. (voor 
gehandicapte kinderen verdubbeld de periode). Het adoptieverlof moet 
aanvangen binnen de 2 maanden na de inschrijving in het 
bevolkingsregister. Voor de eerste 3 dagen krijg je loon, daarna 82% van 
het geplafonneerde brutoloon. 
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24. In mijn bedrijf kan men onder één of andere vorm 

borstvoedingsverlof aanvragen? 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Regelingen hiervoor worden vastgelegd in de CAO en dit verlof is in 
principe onbetaald. Men kan ook gebruik maken van ouderschapsverlof of 
tijdskrediet om borstvoeding te geven. De arbeidsgeneesheer kan 
beschermingsmaatregelen opleggen ter bescherming van de zuigeling. Bij 
loonverlies betaalt het ziekenfonds een uitkering uit, max tot 5 maanden 
na de bevalling. 

 

25. In mijn bedrijf wordt het recht op jeugdvakantie 

gerespecteerd. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Wie jonger is dan 25 jaar en tijdens het jaar waarin hij/zij is afgestudeerd 
minstens 1 maand werkt, kan het daarop volgende jaar jeugdvakantie 
nemen ter aanvulling van het onvolledig recht op vakantie. Voor die dagen 
krijgt men een uitkering van 65% van het geplafonneerd loon.  

 

26. In mijn bedrijf wordt het recht op seniorvakantie 

gerespecteerd. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
50-plussers die na een werkloze periode het werk terug hervatten en in 
dat vakantiejaar geen recht hebben op een volledige 4 weken vakantie, 
hebben recht op seniorvakantiedagen waarvoor ze een uitkering krijgen 
van uit de werkloosheidsverzekering. 

 

 

Score: aantal ja antwoorden ten opzichte van 8 vragen - aantal vragen NVT = ……/…... 

 

4 .  Z o r g k r e d i e t  ( t h e ma t i s c h e  v e r l o v en  t i j d s k r e d i e t )  

27. In mijn bedrijf wordt het recht op ouderschapsverlof 

gerespecteerd. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Beide ouders in de privésector kunnen hun loopbaan onderbreken (3 
maanden voltijds, 6 maanden deeltijd of 15 maanden één vijfde) en dit per 
kind tot de leeftijd van 6 jaar. Dit recht is onafhankelijk van het statuut van 
de relatie en kan in aparte delen opgenomen worden. 

 

28. In mijn bedrijf wordt het recht op tijdskrediet voor de 

verzorging van zwaar zieke familieleden 

gerespecteerd. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Elke werknemer kan voor de verzorging van een persoon die inwoont of 
een bloed- of aanverwant in de tweede graad, zijn/haar loopbaan 
onderbreken (12 maanden voltijds of 24 maanden halftijds of 1/5 
onderbreking). Men kan dit verschillende keren aanvragen maar telkens 
voor een ander persoon. Hiervoor is een medisch attest vereist. 

 

 

29. In mijn bedrijf wordt het recht op tijdskrediet voor 

palliatieve zorg gerespecteerd. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Werknemers die medische, sociale, administratieve of psychologische 
bijstand verlenen en verzorging geven aan personen in een terminale fase 
van een ongeneeslijke ziekte, hebben recht op 1 maand palliatief verlof. 
Hiervoor is een medisch attest vereist. 
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Score: aantal ja antwoorden ten opzichte van 3 vragen - aantal vragen NVT = ……/…... 

 

5 .  T i j d s k r e d i e t  ( p r i v é )  e n  l o o pb a a n o nd er b r e k i ng  

( o v e r h e id  en  o n d er w i j s )  

30. In mijn bedrijf is het recht op tijdskrediet of 

loopbaanonderbreking ruimer dan het wettelijk 

minimum van één jaar. 

 ja 

 nee 

 
Tijdskrediet is een recht voor alle werknemers die in de laatste 15 
maanden, één jaar voor dezelfde werkgever werkten. Dit tijdskrediet duurt 
één jaar met uitkeringen, dat men gedurende heel de loopbaan kan 
opnemen zonder motief. Dit tijdskrediet is verlengbaar tot 5 jaar met 
motief (opvoeding kinderen – 8 jaar, zorg zieke familieleden, palliatieve 
zorg, zorg voor een kind met handicap, opleiding. Sectoraal of op niveau 
van het bedrijf kunnen afspraken gemaakt worden over de uitbreiding van 
de wettelijke duur. Men behoudt de volledige sociale rechten tijdens de 
eerste 3 jaar tijdskrediet. 

 

31. In mijn bedrijf wordt het recht op tijdskrediet of 

loopbaanonderbreking gerespecteerd. 

 ja 

 nee 

 
Voor het opnemen van tijdskrediet zijn er beperkingen in bedrijven met 
minder dan 10 werknemers. Vaak zijn er ook beperkingen in diensten 
waar al 5% tijdskrediet opneemt. De werkgever kan de aanvang van het 
tijdskrediet uitstellen wegens ernstige interne of externe redenen.  

 

32. In mijn bedrijf kunnen ook kaderleden en 

vertrouwenspersoneel gemakkelijk tijdskrediet of 

loonbaanonderbreking opnemen? 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Op een ondernemingsraad kan men de ‘ernstige interne of externe 
redenen’ verduidelijken. De ingangsdatum kan max. 6 maanden uitgesteld 
worden. Voor 55-plussers met een sleutelfunctie kan dit 12 maanden 
uitgesteld worden, indien de werkgever argumenteert waarom die persoon 
onmisbaar is. 

 

33.  In mijn bedrijf wordt de voorkeursregeling (méér dan 

5% van het personeel wil tijdskrediet opnemen) 

besproken via sociaal overleg. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
55-plussers worden niet meegerekend voor de 5% regeling, hun 
tijdskrediet is ook een recht. 
Om de 5% regeling op te vangen kan het bedrijf een voorkeursregeling 
afspreken. Per bedrijf of sector kan men ook beslissen om de 5% regeling 
te verruimen of om positief te reageren op elke vraag. 

 

34. In mijn bedrijf wordt vervanging voorzien voor de 

werknemer die gebruik maakt van tijdskrediet of 

loopbaanonderbreking. 

 ja 

 nee 

 
Er is geen vervangingsplicht. Niet voorzien in vervanging kan een 
negatieve invloed hebben op de werkdruk voor de collega’s of voor de 
werknemer die kiest voor een deeltijds systeem. Via sociaal overleg kan 
men proberen een vervangingsprocedure af te spreken (ook bij 
zwangerschapsverlof en/of aansluitend zorg- of tijdskrediet). 

 

35. In mijn bedrijf worden er duidelijke afspraken gemaakt 

over de functie-inhoud bij herintreding na tijdskrediet 

of loopbaanonderbreking. 

 ja 

 nee 

 
De werkgever is verplicht werk te garanderen bij herintrede, maar niet 
noodzakelijk in dezelfde functie. (wel bij moederschapsverlof en 
zorgkrediet). Maak op voorhand duidelijk afspraken hierover. 
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36. In mijn bedrijf hebben werknemers recht op de 

Vlaamse aanmoedigingspremies. 

 ja 

 nee 

 
Voor enkele vormen van tijd- en zorgkrediet bestaan er bijkomende 
Vlaamse aanmoedigingspremies (verlenen van zorg, volgen van een 
opleiding). Werknemers die goed geïnformeerd zijn kunnen ook bewuste 
keuzes maken. Hierover kunnen ook afspraken bestaan op sectoraal- en 
op bedrijfsniveau. 

 

 

Score: aantal ja antwoorden ten opzichte van 7 vragen - aantal vragen NVT = ……/…... 

 

6 .  A n d e r e / b e d r i j f s c u l t u u r  

37. In mijn bedrijf is er ruimte voor vragen van werknemers 

i.v.m. ondersteunende diensten. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Een was- of strijkdienst, sportfaciliteiten of een boodschappendienst zijn 
de bevoegdheid van de ondernemingsraad. Maar zulke zaken kunnen ook 
met meerdere bedrijven vorm gegeven worden. Zo kunnen bedrijven uit 
minder sterke sectoren deze service ook aanbieden. 
Kinderopvangdiensten moeten wel opengesteld worden voor andere 
personen dan enkel werknemers van het eigen bedrijf. 

 

38. Indien realistisch, wordt de mogelijkheid tot een 

bedrijfsrestaurant bekeken? 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Voor voltijdse werknemers kan dit betekenen dat ze zo ’s avonds meer tijd 
vrij hebben om andere dingen te doen.  

39. In mijn bedrijf is het thema thuiswerk/telewerk 

bespreekbaar? 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Thuiswerk of telewerk kan in sommige gevallen een oplossing bieden voor 
een problematische combinatie werk – privé. Uiteraard spelen factoren 
zoals aard van het werk, pendelafstand, infrastructuur, … een rol. Een 
duidelijk afsprakenkader is belangrijk. 

 

40. In mijn bedrijf worden mannen met familiezorg op 

evenveel begrip onthaald als vrouwen 

 ja 

 nee 

 
Voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen kan je terugvallen 
op een stevige wetgeving, maar ook de mentaliteit speelt een bepalende 
rol. 
 
 

 

41. In mijn bedrijf wordt er gewerkt aan het wegwerken 

van het ‘glazen plafond’ en de ‘glazen muren’ waarop 

vrouwen stoten. 

 ja 

 nee 

 
Om ervoor te zorgen dat vrouwen in- of doorstromen naar eerder 
‘mannelijke’ functies, afdelingen en ploegenstelsels kunnen concrete 
maatregelen genomen worden. Bijvoorbeeld: ploegenstelsels toetsen op 
hun gezinsvriendelijkheid, vrouwen aanzetten en ondersteunen bij het 
opnemen van ‘mannelijke functies’, ‘machocultuur’ in vraag stellen, …  
Vrouwen werken minder in beter betaalde functies, afdelingen of 
ploegenstelsels. Ze boten op een glazen plafond of glazen muur. Je ziet 
ze niet, maar ze zijn er wel en hebben een negatief effect op de 
loopbaanontwikkeling van vrouwen. 
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42. In mijn bedrijf is er aandacht voor de noden van 
specifieke groepen werknemers. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Soms kan het aangewezen zijn rekening te houden met de specifieke 
noden van bepaalde groepen: werknemers met een handicap (bijv. 
nierpatiënten die regelmatig in dialyse moeten), semiprofessionele 
sporters, … 

 

43. In mijn bedrijf wordt er rekening gehouden met 

specifieke culturele gebruiken of bepaalde 

levensvisies of geloof. 

 ja 

 nee 

 NVT 

 
Bijvoorbeeld vegetarische schotels in het bedrijfsrestaurant, verlofdagen 
in vastenperiodes of bij belangrijke rituele gebeurtenissen (offerfeest). Het 
uitgangspunt hierbij kan zijn om iedere werknemer zoveel mogel ijk te 
respecteren en tegemoet te komen aan de specifieke noden van elke 
cultuur, levensvisie of geloof (diversiteit). 

 

44. In mijn bedrijf wordt er, indien noodzakelijk, aangepast 

werk gegeven in geval van zwangerschap. 

 ja 

 nee 

 
Zwanger zijn is geen ziekte. Zwangere vrouwen mogen in principe, buiten 
een aantal uitzonderingen, geen overuren presteren. Ze kunnen niet 
verplicht worden om nachtarbeid te verrichten vanaf 8 weken voor de 
vermoedelijke bevallingsdatum of op geneeskundig advies in andere 
periodes. Werkgevers zijn verplicht een risico-evaluatie te maken en 
preventiemaatregelen inzake moederschapsbescherming en bescherming 
van het (on)geboren kind te voorzien in het globale preventieplan. 

 

45. In mijn bedrijf worden bepaalde groepen werknemers 

niet uitgesloten van bepaalde maatregelen. 

 ja 

 nee 

 
Bijvoorbeeld maatregelen enkel voor kaderpersoneel of het 
onderscheid/verschil tussen arbeiders en bedienden.  

 

Score: aantal ja antwoorden ten opzichte van 9 vragen - aantal vragen NVT = ……/…... 

 

Totaal score: aantal ja antwoorden ten opzichte van 45 vragen – aantal vragen NVT = …../….. 

 

Nuttige websites: 

www.nar.be   voor het opzoeken van nationale CAO’s 

www.werk.belgie.be  voor arbeidsreglementering en sectorale CAO’s 

www.just.fgov.be  voor wetten, decreten en KB’s 

www.rva.be   voor tijdskrediet, loopbaanonderbreking en uitkeringen 

www.vlaanderen.be  voor premies/subsidies ivm werken 

www.serv.be/werkbaarwerk voor meer informatie over werkbaar werk 

www.aclvb.be   voor informatie, brochures, weetwijzer, enzovoort 
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