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Werkgeverlet op de ldeinti€s,
werlillerner mo et inleveren
sen dwingen hun stuwmeer aan

ACHTËNGROT\IS
Om ontslagen te voorkomen,
bezuinigen bedrijven vaker op
'extraatjes' voor hun personeel. Volgens een arbeidsrechtadvocaat mag dat best.
Van onze verslaggeefster

Elsbeth stoker

vakantiedagen op te nemen?
De Blécourt: 'lk vind dat niet zo
gek als ie ontslagen wilt voorkomen.AIs ergeen werkis,is hettoch
niet onredelijk van je werknemer
te verwachten dathij zijn vakantiedagen opneemt?'
Zo stelde Holland Casino in het

kader van'productiviteitsverho-

AMSTERDAM Van.minder pauzes
tot het inleveren van atv-dagen en

gende maatiegelen' zijn lverknemers voor de pauzes te beperken

vergaderen

tot vier l(eer een kwartiertje, waar-

buiten

werlftijd,
Steeds meer werkgevers letten op
de'kleintjes'en vragen hïn werknemers extraatjes in te ieveren

vanwege de economische crisis.

Bij Randstad-dqchter Yacht biivoorbeeld gcldt al een tiidje een
strakker regime, omdat hqt bedrijf
- dat hoogopgeleide professionals
detacheert - heftig liÍdt onder de

recessie. Directievoorzitter

Jan

Hendrik Ockels stuurde zijn werknemers daarom enkele maanden
geledèn een brief rnet als doel het
aantal declarabele uren op te krikken. Voortaan vinden 'coachings'
activiteiten, opleidlngen, vergaderingen en tàndarts- en doktersbezoeken buiten werktijd plaats'.

Hoeveel bedrijven hun toeVlucht nemen tot zulke 'kaasschaafrnàatregelen' is onbekend.
arbeidsrechtadvocatd
Mirjam de Blécoun van Baker &
Mcl(enzie reageert allerminst ver-

Maar

baasd.

Geregeld kloppen werkgevers
bij haar aan met de vraag of ze hun
werknemers kunnen vragen in te
lleveren. Dan krijgt zi.i bijvoorbeeld
te h-oren: kan ik lease-Mercedessen
omruilen voor Golfies? Hoe i<an ik
bonussen verlagen? IGn ik men-

van twee worden doorbetaald. Nu
kunnen croupiers nog rekenen op
zeven doorbetaalde pauzes per
dienst.
Ceen sprake van, was de reactie
yan de ondememingsraad. En het
idee is weer van tafel, meldt een

voorlichter, Maar over lret plan
Goede VriÍdag te Iaten vervallen als
'f'eestdag' en het aanscherpen van
de ouderenregeling wordt nog on-

derhandeld met de vakbonden.
Holland Casino wil dat 5o-plussers
afzien van hun extra vrije dagen.
.Pas alsie 55 wordt zou ie daar aanspraak op lcunnen maken,
Bij NS Poort,.de vastgoed- en retailtak van de Nederlandse Spoorwegen, heeft een briefvan operationeel directeur Michiel Noy enke-

woordvoerder op deze 'broekriemlbrief. 'Je moet de brief zien
als een signaal om de

werknemers

bewust te maken van de veranderende omstandigheden.'
Bij accountantskantoor Deloitte
komen de werkneurers er niet zo
makkeiilk vanaf: zij moeten dit
jaar tien extra verlofdagen kopen.
De extÍa dagen worden afgetrokkeri van het vakanriegeld.

ook Daan Lenderink, directeur
van Schiphol Travei International,
merkt dat werkgevers op de
ldeintjes letten.ln maart daalde de
omzet van de zakelijke reisbureaus met 23 pfocent, het aantal
verkochte tickets daalde metlo tot
15 procent.
Lenderink verkoopt.dus niet zozeer minder vliegtickets aan zakelijke reizigers, maar wel goedkopere. Zo worden veel werknemers tegenwoordig 'achter het gordijn'
geplaatst, oftewel business class
behoort niet meer tot de opries,
Boveirdien geven de bedrijven de
voorkeur aan prijsvechters zoals
Easyiet en Ryanair.
Wat Randstadtopman Ben Note-

boom betreft, is er niets mis mee
van het personeel een oífer te vragen, zoals het vergaderen in eigen

le weken geleden tot ophefgeleid.
Onderhet notto:'we r4oeten de
broekriem aanhalen'stelde hij een
reeks bezuinigingen voor, Zo wildé
Noy de werknemers vijflien ah'-dagen laLen inleveren. Extra cadeau-

tijd.'lk

tjes voor collega's worden niet

bereid in zichzelIte investeren.'

meer door het bedrijf vergoed en
de eígen catering Verzorgt dit jaar
de eindejaa4sreceptie,

' De 'draconische' atv-maatregel
is al weer van tafel, reageert een

BAKER & MCKENZÏE (OP NAAM)

heb een bloedhekel aan
ontslaan. Ik vergadei liever buiten
werktijd dan dat ik tien man moet
ontslaan.' Bovendien, voegt een
woordvoerder toe,'vrije ríjd is een
rekbaar begrip'.'Onze mensen

zijn

Werknemers van Deloitte
rnoeten tien extra
verlofdagen kopen
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