
Webinar 6

Precair werk



durf 
denken, 
spreken 

en handelen

Wat is volgens jou 
precair werk?



Precair werk

“PRECARITEIT IS EEN SITUATIE VAN STRUCTURELE 
ONBESCHERMDHEID EN RELATIEVE 

MACHTELOOSHEID OP DE ARBEIDSMARKT.”



durf 
denken, 
spreken 

en handelen

Met welke soort precair 
werk heb je te maken op 
jouw bedrijf?



Precaire arbeid in de 
metaalsector



durf 
denken, 
spreken 

en handelen

Heb je ooit als interim of 
tijdelijke gewerkt?





Filmpje “Interim”



Precaire arbeid



durf 
denken, 
spreken 

en handelen

Wat vonden jullie de 
grootste nadelen van 
werken als tijdelijke 
werknemer of 
interimkracht?



Interimarbeid



durf 
denken, 
spreken 

en handelen

Heeft een uitzendkracht 
recht op hetzelfde loon 
en arbeidsvoorwaarden 
als een vaste 
medewerker?



Wat zegt de wetgeving?



Wat zegt de wetgeving?



De 6 motieven
Terbeschikkingstelling van een uitzendkracht aan een 

gebruiker met het oog op vaste aanwerving (= instroom) 

Het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren 
van artistieke werken ten bate van een occasionele 

werkgever of gebruiker 

Tewerkstelling in het kader van een door het gewest erkend 
tewerkstellingstraject voor langdurige werklozen en 

gerechtigden op financiële sociale bijstand 



De 6 motieven

Vervanging van een vaste werknemer 

Tijdelijke vermeerdering van werk 

Uitvoering van een uitzonderlijk werk 



Tijdelijke vermeerdering van 
werk



Vervanging vaste 
medewerker



Interimarbeid in de praktijk



Filmpje “Rugpijn”



durf 
denken, 
spreken 

en handelen

Is dit herkenbaar?



Rol van de vakbond



• Terugblik woordenwolk SLIDE  10.



7 karakteristieken
flexibele en onvoorspelbare werktijden 

(dagcontracten,…)



Rol van de vakbond



Arbeiderscontrole

Info

Een gebruiker met een ondernemingsraad of 
vakbondsafvaardiging moet elk semester zijn 

ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging informeren 
over het gebruik van opeenvolgende dag contracten 

voor uitzendarbeid.



Arbeiderscontrole

Controlerecht

Je hebt natuurlijk het recht om alle info die je gekregen 
hebt te controleren op de werkvloer: hoeveel interims 

zijn er, wat is de duurtijd van hun contract enz. 



Arbeiderscontrole

Adviesrecht

De ondernemingsraad of, bij 
ontstentenis van een 
ondernemingsraad, de 
vakbondsafvaardiging, wordt 
jaarlijks geraadpleegd over 
het gebruik van 
opeenvolgende dagcontracten 
voor uitzendarbeid en de 
motivatie om blijvend gebruik 
te maken van opeenvolgende 
dagcontracten. 



Arbeiderscontrole

Actierecht

Indien in de ondernemingsraad 
of door de 
vakbondsafvaardiging 
bezwaren worden geuit tegen 
het gebruik van 
opeenvolgende dagcontracten 
voor uitzendarbeid, wordt de 
zaak voorgelegd aan het 
paritair comité van de sector 
waartoe de gebruiker 
behoort.



7 karakteristieken

Lage verloning (vaak de slechtste jobs)



7 karakteristieken

Onvoldoende sociale bescherming 
(veel verloop dus weinig contact vakbond)



7 karakteristieken

Ongelijke sociale relaties op het werk
(tijdelijken en interims ondergeschikt aan vasten)



7 karakteristieken

Gebrek aan inspraak (geen deel van het personeel)



7 karakteristieken

Gebrek aan groei- en leermogelijkheden 
(bedrijven zetten in op vaste medewerkers)



7 karakteristieken

Instabiliteit
(geen zekerheid)



Filmpje “Sacha”



https://www.rechtenuitzendkracht.be/



Koffiepauze


