Protocol voor aanpassing werk(tijden)
Dit protocol hoort initieel bij artikel 5.4.4 van de cao voor de kunststof- en rubberindustrie maar is geschikt als
leidraad in diverse situaties waarbij er een wens is om werk en werktijden te wijzigen.

STAP 4
Indien een voor alle betrokkene passende oplossing,
inclusief passende financiële afspraken wordt gevonden

Passende oplossing
Waarbij kan worden afgeweken van de artikelen
5.1.7 en 5.4.3 en 5.4.4.

STAP 1
Werkgever en|of werknemer
signaleren de behoefte om
anders | minder | aangepast
te gaan werken

STAP 3

STAP 2
Werkgever en werknemer
starten gesprek hierover
– allereerst met het
onderzoeken van de
onderliggende behoeftes

Wat is daadwerkelijk het probleem?
Waaraan is echt behoefte?

Aandachtspunten
voor de geëmancipeerde
werkgever en werknemer
-

Elkaar serieus nemen
Respectvol en evenwichtig
Open en eerlijk
Oplossingsgericht, ruimte voor ideeën
Samen met eigen verantwoordelijkheid
Zelfstandig
Veiligheid en vertrouwen

STAP 5

Werkgever en werknemer
inventariseren mogelijke oplossingen

Denk hierbij bijvoorbeeld aan
- Dagdienst functie
- Ander werk elders in
bedrijf/concern
- Roosters aanpassen/
wijzigen
- Dagdienstvenster
verruimen
- Duo-baan/ trio-baan
- Part-time werk
- Inhoud werk aanpassen,
aanvangstijd werk
aanpassen
- Inzetten
uitzendkrachten en
flexpool
- Demotie, ander werk
in een lager betaalde
functiegroep

- Communicatie,
gezien worden, stijl
van leiderschap en
aansturing
- Andere manieren van
meer zeggenschap over
eigen werk en indeling
van werk
- Helpen bij oplossingen
in thuissituatie (oppas,
mantelzorg, conditie)
- Thuiswerk
- Zelfroosteren
- Omscholing

Indien in goed overleg geen passende oplossing binnen
het bedrijf wordt gevonden

Werknemer en werkgever zien geen
passende oplossing binnen het bedrijf en
beraden zich samen hoe verder te gaan
(bijvoorbeeld een outplacement-traject of
omscholing)
Inspanningsverplichting met afspraken
over tijd en budget

STAP 6
Indien geen oplossing wordt gevonden en werknemer
en/of werkgever zien nut in ondersteuning

Werknemer overlegt met externe procesbegeleider over begeleiding en mogelijke
acties – eventueel weer te starten met stap 2

Werknemer kan op elk moment besluiten om de huidige werksituatie te behouden zonder aanpassing van werk of werktijden
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