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Probleembeschrijving

 Aanleiding onderzoek

 Aanbeveling uit eerder onderzoek

 Sociaal Akkoord Wet werk en zekerheid

 Afbakening onderzoek

 Verpleging, verzorging, thuiszorg



Doelstelling 

 Het doen van aanbevelingen aan ZorgpleinNoord betreffende het  

mogelijke verbod op nulurencontracten in de zorg

 Zodat ZorgpleinNoord de aangesloten organisaties kan informeren

door

 Het geven van inzicht in de knelpunten

 Het  geven van inzicht in de behoeften

 Het  geven van inzicht in de alternatieven



Onderzoeksvraag

“Welke knelpunten leveren de wijzigingen opgenomen

in het Sociaal Akkoord en de Wet werk en zekerheid

op ten aanzien van nulurencontracten in de zorg en

welke alternatieven zijn er mogelijk gericht op de

behoeften van zorgorganisaties om flexibele arbeid in

te richten?”  



Theoretisch onderzoek

 Deskresearch

 Wat zijn de bepalingen binnen het huidige recht ten 

aanzien van nulurencontracten 

 Welke wijzigingen zijn er in het recht met betrekking tot 

flexibele arbeid

 Welke flexibele arbeidsrelaties zijn op grond van de cao 

mogelijk



Praktijkgericht onderzoek

 Zeven interviews

 Zes P&O-werknemers

 Eén teamleider

 Wat zijn de behoeften ten aanzien van flexibele arbeid

 Van welke flexibele arbeidsrelaties wordt gebruik gemaakt

 Waarom gebruiken zorgorganisaties nulurencontracten

 Welke knelpunten verwachten zorgorganisaties wanneer er een 

verbod op nulurencontracten komt



Analyse

 Resultaten theorie en praktijk

 Welke alternatieven voldoen aan de behoeften van 
zorgorganisaties en passen binnen wet- en regelgeving



Conclusies

 Verbod

 Het is nog onduidelijk of en in hoeverre er een verbod op 

nulurencontracten komt

 Het is nog onduidelijk of soortgelijke overeenkomsten nog zijn 

toegestaan



Conclusies 

 Knelpunten

 Moeilijker om in te spelen op het fluctuerende werkaanbod, 

zonder dat de personeelskosten hoger worden

 Het financiële risico wordt groter

 Werknemers die het dienstverband beëindigen



Conclusies 

 Alternatieven
 Het nulurencontract blijven gebruiken, rekening houdende met 

de bepalingen uit de cao

• Onvoorziene, onplanbare situaties

• Aanbod arbeidsovereenkomst met concrete arbeidsduur

 Inlenen uitzendkrachten

 Min-maxcontract

 Jaarurencontract

 Grotere organisaties: pool werknemers met flexibele 
arbeidsovereenkomst 



Aanbevelingen

 Aangesloten zorgorganisaties in de verpleging, 
verzorging en thuiszorg informeren 
 Managementnotitie 

 Vervolgonderzoek: of en in hoeverre werknemers een 
belang hebben bij het nulurencontract

 Alternatieven toetsen aan de ministeriële regeling



Afsluiting

 www.zorgpleinnoord.nl

 Vragenronde

http://www.zorgpleinnoord.nl/

