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Baas over eigen tijd: onbereikbaarheid 
als werknemersrecht 

TRA 2020/21
Workplace telepressure, technostress, combinatiestress … het schijnt dat wij werkenden 
daar anno 2020 allemaal onder gebukt gaan. Wij staan voortdurend ‘aan’. Dat wil zeggen: 
onze smartphones staan 24/7 aan en velen hebben dat ding ook 24/7 in de hand of in ieder 
geval binnen handbereik. Gevolg hiervan is dat wij, ook als we niet aan het werk zijn, voort
durend met emails, apps en telefoontjes van het werk geconfronteerd worden. Dat kan tot 
druk leiden die steeds snel te be ant woor den en voilà: voordat je het weet, ben je ook in je 
eigen tijd steeds bezig met het werk. Als we daarnaast zien dat burnout beroepsziekte 
nummer één is in Nederland en dat ruim een miljoen werknemers stressgerelateerde 
klachten heeft, dan is de tijd rijp voor een wettelijk recht op onbereikbaarheid. Zo is althans 
de gedachtegang achter het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet op het recht op onbereikbaarheid’ 
van het Ka mer lid Van Dijk. Tot nu toe hebben alleen de Fransen een dergelijk recht expliciet 
in de wet neergelegd (‘le droit à la déconnexion’, art. L224217 Code du Travail).

Het recht op onbereikbaarheid moet zijn beslag krijgen in de Arbeidsom stan dig he denwet. 
Aan de verplichting van de werkgever beleid te voeren ter voorkoming en beperking van 
psychosociale arbeidsbelasting (art. 3 lid 2), wordt toegevoegd:

“hierbij wordt in ieder geval invulling gegeven aan het recht van de werknemer om on
bereikbaar te zijn om arbeid te verrichten buiten werktijd”.

Daarnaast moet de werkgever in de RI&E vastleggen hoe de rusttijd (als bedoeld in de 
Ar beids tijd enwet) wordt gewaarborgd. Hiermee moet worden bereikt dat werkgevers 
“maat re gelen zullen nemen tegen de ri si co’s van de nadelige gevolgen, zoals stress en 
burnoutklachten, door het gevoel van continue bereikbaar te zijn” (MvT, p. 1).

Het voorstel oogt prettig eenvoudig en sympathiek. Ik vrees echter dat deze ‘oplossing’ in 
al haar eenvoud geen recht doet aan de complexiteit van het probleem. Het begint al met 
de analyse. Die laat slechts één kant van het verhaal zien. De smartphone als vijfde lede
maat leidt niet alleen tot continue bereikbaarheid buiten werktijd voor het werk, maar ook 
tot continue bereikbaarheid op het werk voor ‘thuis’. Ook dat laatste is stresserend. Werk 
en privé lopen in beide richtingen steeds meer door elkaar. Deze grensvervaging kan zeker 
een rol spelen bij de vaak met vermoeidheidsklachten samengaande psychische en emoti
onele uitputting die burnout wordt genoemd. Burnout heeft echter veel meer en vaak di
verse oorzaken. Zoals de WRR schrijft in zijn rapport ‘Het betere werk’ (2020, p. 63) produ
ceert elke samenleving haar eigen ziektes. “We leven in een ‘prestatiemaatschappij’, waar 
werk een belangrijke graadmeter is van het eigen succes en druk zijn is veranderd in een 
statussymbool. Vrije tijd wordt vooral gebruikt om nog meer te doen, zoals sporten of soci
ale media onderhouden, waardoor er weinig ruimte is om te herstellen van het werk. Het is 
druk op het werk, maar het is soms net zo druk thuis.”
Bovendien laat het rapport zien dat het verhaal veel groter is. Werknemers staan onder 
druk door een combinatie van technologisering, flexibilisering en intensivering van werk. 
Zie voor dat laatste bijvoorbeeld de actievoerende docenten van PO tot WO, die bijkans be
zwijken onder alle taken en stelselmatig overwerken. Zal ‘onbereikbaarheid’ als recht hun 
werkdruk verminderen? Reëlere onderwijslastnormen, minder protocollen en meer secre
tariële ondersteuning zetten waarschijnlijk meer zoden aan de dijk.
Laten we vervolgens kijken naar de inhoud. Werknemers krijgen “het recht onbereikbaar 
te zijn om arbeid te verrichten buiten werktijd”. Deze formulering is niet helder, nu rusttijd 
en ar beids tijd elkaar uitsluiten volgens de leer van het HvJ, en wekt de indruk dat hier een 
nieuw recht wordt toegevoegd aan de al bestaande werknemersrechten. Ten onrechte: de 
Ar beids tijd enwet regelt de maximumwerktijden en minimumrusttijden, de Arbeidsom
stan dig he denwet verplicht de werkgever al tot het voeren van een psychosocialearbeids
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belastingbeleid en hierbij geldt de norm van goed werkgeverschap – ook als het gaat om 
(on)bereikbaarheid van de werknemer. Het instrumentarium om de werknemer onge
stoord te laten genieten van zijn vrije tijd is dus al aanwezig in het arbeidsrecht. Als dat on
voldoende werkt in de praktijk, is het maar de vraag of nieuwe toevoegingen in de wet 
daarin verandering zullen brengen.

Een ander probleem is dat het wetsvoorstel suggereert dat er ‘een’ werktijd is. Het introdu
ceert een recht op onbereikbaarheid ‘buiten werktijd’ en noemt als mogelijke opties voor 
invulling daarvan het maken van afspraken met werknemers over de tijden waarop zij on
bereikbaar zijn of het uitzetten van de emailserver buiten werktijd. Het uitgangspunt dat 
werknemers op bepaalde, afgesproken tijden werken, is echter achterhaald. ‘Het nieuwe 
werken’ – werken waar (vaak thuis) en wanneer het de werknemer uitkomt – heeft een 
enorme vlucht genomen. Dit lijkt niet meer terug te draaien en ik vermoed dat de meeste 
werknemers dat ook helemaal niet willen. Zelf dagelijks je eigen werktijden bepalen is een 
belangrijke vorm van autonomie. Het WRRrapport zegt daarover (p. 64):

“Bescherming tegen gezondheidsklachten of een burnout wordt ook geboden door au
tonomie, het hebben van controle over wat je wanneer moet doen en op welke manier. 
Het is minder erg om het heel druk te hebben wanneer je zelf kunt bepalen wanneer en 
op welke wijze je je taken uitvoert.”

De combinatie van geringe autonomie en hoge werkeisen wordt zelfs aangemerkt als “gif
tige combinatie voor hoge werkstress en uitval” (p. 66). Het wetsvoorstel kan zelfs ave
rechts werken. De werkdag begint en eindigt voor werknemers niet meer op hetzelfde mo
ment en de werktijden kunnen ook per dag verschillen. Op die manier kan het privé leven 
rond het werk geplooid worden of andersom. Als in de onderneming wordt afgesproken 
dat ‘buiten werktijd’ de emailserver uitgaat of anderszins een offlineverplichting geldt, 
betekent dit dat een deel van de werknemers juist tijdens werktijd geen emailberichten 
kan verzenden of ontvangen. Op die manier raken zij juist hun tijdsautonomie en daarmee 
grip op werk en privé leven kwijt.
Zorgelijk is dat bijna de helft van alle werkenden zegt weinig autonomie te hebben en dat 
die autonomie bovendien is afgenomen. De WRR (p. 109) zoekt de verklaring in de toena
me van (vooral) tijdelijke contracten en de onzekerheid die dat met zich brengt.

“Tijdelijke werknemers hebben vaak minder regie over het uitvoeren van hun werk. Als 
mensen onzeker zijn, kunnen werkgevers meer druk uitoefenen en controle opleggen.”

Dit geldt voor oproepkrachten (‘dubbele flex’) nog in versterkte mate. Duidelijk is dat de 
oplossing dan niet in het optuigen van een wettelijk recht op onbereikbaarheid ligt.

Ik zie kortom weinig heil in het wetsvoorstel. Dat neemt niet weg dat ik de eigenlijke doel
stelling onderschrijf, namelijk dat werkgevers en werknemers in gesprek gaan over het 
(on)bereikbaar zijn als zij niet aan het werk zijn. Voor werknemers is duidelijkheid belang
rijk: emails/apps hoeven niet direct te worden beantwoord, evenals bewustwording: 
(meer) inzicht in het eigen ‘smartphonegedrag’ en de mogelijke gevolgen daarvan. 
Daarvoor is geen wet nodig. De overheid kan samen met de sociale partners (SER, STAR) de 
problematiek onder de aandacht brengen én als werkgever het goede voorbeeld geven. Dat 
het onderwerp leeft, blijkt wel uit de Cao voor de gehandicaptenzorg 20192021. Daarin 
staat expliciet dat werknemers het recht hebben op hun vrije dag onbereikbaar voor werk 
te zijn en men ontwikkelt een handleiding voor werknemers en werkgevers om werkdruk 
bespreekbaar en beheersbaar te maken. Voorts stellen VNONCW en MKB Nederland (re
actie internetconsultatie) voor om in de STAR een handreiking te ontwikkelen over bereik
baarheid. Het lijkt mij nuttiger dat de wetgever ondertussen aan de slag gaat met de grote
re achterliggende oorzaken van de bereikbaarheidsdruk, zoals de onzekere contracten 
waarop steeds meer mensen werkzaam zijn.
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