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WETTEN EN REGELS

Het begon als reactie op werkgevers die 

ondanks een dwingend thuiswerkadvies 

werknemers tijdens de coronapandemie 

naar kantoor lieten komen: het wetsvoorstel 

Werken waar je wilt. De indieners schrijven de 

Tweede Kamer: “Iedere inspanning die kan wor-

den verricht om de verspreiding van het coronavi-

rus tegen te gaan, hoe groot of klein ook, wordt 

door de initiatiefnemers waardevol geacht.”  

Onlangs is dit wetsvoorstel door de Tweede 

Kamer aangenomen. Gaat ook de Eerste Kamer 

akkoord, dan wordt het recht op “werken waar je 

wilt” verstevigd. Helemaal nieuw is dit recht 

namelijk niet. De huidige Wet flexibel werken 

bepaalt al dat werknemers om aanpassing van 

hun arbeidsplaats mogen verzoeken. Voor werk-

gevers is het nu nog relatief eenvoudig om dat 

verzoek naast zich neer te leggen: zij zijn enkel 

verplicht het verzoek in overweging te nemen, 

maar mogen het op elke grond afwijzen.  

Afwijzen moeilijker

Dit specifieke punt wordt in het wetsvoorstel 

aangepakt. In eerste instantie wilde de Tweede 

Kamer zelfs dat afwijzing van het verzoek tot 

wijziging van de arbeidsplaats alleen mogelijk zou 

zijn op grond van zwaarwegende bedrijfs- of 

dienstbelangen. Na een kritisch advies van de 

Sociaal Economische Raad is dit zodanig afge-

zwakt dat werkgevers een verzoek om wijziging 

van de arbeidsplaats moeten toetsen op basis van 

de maatstaf van redelijkheid en billijkheid.  
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WET WERKEN WAAR JE WILT

Steviger rechten voor de 
werknemer

Er wordt dus alsnog gekozen voor een andere 

maatstaf voor afwijzing van het verzoek, waarbij 

óók de belangen van de werknemer moeten 

worden meegewogen. Daarmee hopen SER en 

wetgever de balans te borgen die het wetsvoor-

stel beoogt tussen de zeggenschap van de 

werknemer over zijn arbeidsplaats om de kansen 

van hybride werken te benutten, en de mogelijk-

heid van de werkgever tot maatwerk om de 

kansen van hybride werken in te vullen op een 

wijze die past bij het werk binnen zijn organisatie.  

De afweging is in de eerste plaats aan de werkge-

ver, die alle “omstandigheden van het geval” 

moet betrekken. Werkgevers zullen werknemers 

dus goed moeten bevragen naar hun belangen. 

Elementen die volgens de wetgever aan de zijde 

van de werkgever een rol kunnen spelen, zijn het 

behoud van sociale cohesie op de werkvloer, 

samenwerking binnen teams en zware adminis-

tratieve of financiële werkgeverslasten. Wat 

betreft die lasten is het interessant dat gelijktijdig 

een motie is aangenomen om te onderzoeken hoe 

thuiswerken financieel nog aantrekkelijker kan 

worden gemaakt. De Eerste Kamer buigt zich na 

de zomer over het wetsvoorstel. Wanneer het 

onderzoek naar het voordeliger maken van het 

thuiswerken start, is nog niet bekend.  
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