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Praten over deeltijdwerk 

 

Stap 1: verken het terrein 

Hoe staat je werkgever tegenover deeltijd? Hoe hebben collega’s het geregeld? Welke 

invloed heeft het op je toekomstperspectieven en carrièrekansen binnen het bedrijf? Hoe 

kijkt men binnen de organisatie aan tegen dergelijke keuzes? Als het binnen je organisatie 

ongebruikelijk of ongewenst is dat werknemers hun functie in deeltijd vervullen, hoeft dit 

geen reden te zijn het niet te proberen. Vergeet niet dat werknemers een wettelijk recht 

hebben op deeltijdwerk. 

 

Stap 2: een goede inhoudelijke voorbereiding 

Een gesprek over minder werken vergt zoals iedere onderhandeling een goede 

voorbereiding. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van je wettelijke rechten en plichten. Je kunt de financiële en praktische 

consequenties van je wensen, zowel voor jezelf als voor de werkgever, op papier zetten. 

Bepaal hoeveel uren je wilt werken en denk na over manieren om de opengevallen uren in te 

vullen. Is het noodzakelijk dat er een extra kracht in dienst wordt genomen? Zijn er 

mogelijkheden voor een duobaan? Zijn er collega’s die een aantal taken op zich kunnen 

nemen? Hoe meer ‘weerwoord’ je verzamelt op mogelijke tegenargumenten van je 

werkgever, hoe groter je kans van slagen. 

 

Stap 3: plan het gesprek 

Wees zorgvuldig in het plannen van het gesprek over je wens in deeltijd te werken. Een 

manager die midden in begrotingsperikelen of een ingrijpende reorganisatie zit, zal minder 

tijd en geduld hebben voor jouw wensen en argumenten. Kondig van tevoren aan waar je 

over wilt praten. Aan de ene kant krijgt je manager zo de gelegenheid tegenargumenten te 

verzamelen, aan de andere kant krijgt hij geen kans zijn reactie uit te stellen. 

Als je minder wilt gaan werken na de geboorte van een kind, bespreek dit dan ruim voor de 

bevallingsdatum. Op die manier kan je vervanging tijdens je zwangerschaps- en 

bevallingsverlof wellicht gecombineerd worden met een structurele oplossing. 

 

Stap 4: geef niet te makkelijk op 

Werkgevers hebben vaak een scala aan tegenargumenten. Geef echter niet te snel op, het 

gaat om jouw wettelijk recht. Je werkgever moet zwaarwegende argumenten hebben om 
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jouw verzoek te kunnen weigeren. Een andere valkuil is dat je hetzelfde werk blijft doen in 

minder tijd en tegen een lager salaris. Maak daarom duidelijke afspraken over een nieuwe 

verdeling van de taken en verantwoordelijkheden als je minder gaar werken. 

 

Stap 5: zet de afspraken op papier 

Het is belangrijk om de afspraken en toezeggingen zo snel mogelijk zwart op wit te krijgen. 

Wacht je werkgever hier naar jouw mening te lang mee, maak dan zelf een memo waarin je 

exact vermeldt wat de afspraken zijn en stuur een kopie ter kennisgeving aan je manager en 

aan de afdeling personeelszaken. 
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