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HandreikingTijd- en Plaats Onafhankelijk Werken 

 
Inleiding 

 
In de cao 2011-2012 is aangegeven dat de cao partijen Het Nieuwe Werken (HNW) als 
een belangrijk speerpunt zien voor de komende tijd. HNW biedt zowel voor werkgevers 
als voor werknemers veel voordelen. Voor werknemers biedt HNW een grotere 
flexibiliteit, meer ruimte om zelf te bepalen wanneer, waar enhoe zij werken, meer 
gelegenheid om arbeid en zorg te combineren en meer eigen verantwoordelijkheid in de 
uitvoering van hun werk. De provincies kunnen  hiermee als aantrekkelijk werkgever hun 
arbeidsmarktpositieverstevigen, de slagvaardigheid en flexibiliteit van de 
arbeidsorganisatie vergroten, de kwaliteitvan dienstverlening verbeteren en zij sluiten 
hiermee aan op de ontwikkelingen in de wereld om provincies heen.  
 
HNW is primair een lokale verantwoordelijkheid: provincies zorgen voor de 
infrastructuur; zij geveninvulling aan HNW in goed overleg met de ondernemingsraad 
(OR). Zij  kunnen daarbij ondersteuning krijgen vanuit A&O provincies. Via de site van 
AenO provincies zullen ook een aantal best practices worden gedeeld op het terrein van 
HNW. Hiernaast kunnen werknemers bij de provincies uiteraard de Arbo catalogus 
raadplegen waar het om Arbo gerelateerde zaken gaat. De rol van cao-partijen ligt op 
rechtspositioneel gebied.Cao-partijen willen werknemers meer eigen 
verantwoordelijkheid geven voor en zeggenschap overhun arbeidsduur, werktijden en 
werkplek. Werknemers kunnen hierdoor beter keuzes maken dieaansluiten bij hun 
levensfase en/of persoonlijke omstandigheden. Cao-partijen hebben daarom afgesproken 
een gezamenlijke studie uit te voeren naar verdere flexibilisering van werktijden en 
werkplek. Deze studie moet leiden tot concrete, inhoudelijke handreikingen om 
provincies  waar nodig op weg te helpen met deinvoering van Tijd en Plaats 
Onafhankelijk Werken (TPOW).  
 
In het studieproces is naar voren gekomen dat provincies al veel doen op het terrein van 
TPOW. Hierbij zijn er grote verschillen tussen provincies. Bijvoorbeeld de ene provincie is 
heel ver met een arbeidstijden regeling en een andere provincie heeft juist 
BringYourOwn Device (BYO)tot in de finesses doorgevoerd. Een uniforme regeling op dit 
terrein zou provincies die al ver zijn met het invoeren van HNW dan ook in de weg staan. 
Ook moeten provincies de ruimte hebben om lokaal zaken met betrekking tot TPOW te 
kunnen regelen om hiermee recht te doen aan lokale verschillen. Bovendien is een 
aantal zaken dat nodig is voor TPOW niet in een regeling vast te leggen. Zo vraagt dit 
een taakvolwassen arbeidsrelatie tussen werkgever en medewerker en werknemer met 
een bijpassendemanagementstijl van de leidinggevende en een medewerker die  eigen 
verantwoordelijkheid neemt en krijgt. Deze uitgangspunten zijn niet op te leggen  met 
behulp van een regeling. Om deze redenen wordt ervoor gekozen om niet met een 
regeling te komen maar met een handreiking.In deze handreiking worden 
uitgangspunten beschreven ten aanzien van zaken die minimaal geregeld moet zijn als 
er tijd en plaats onafhankelijk gewerkt wordt.  
 
 
Handreiking TPOW 

 

1. TPOW kan in principe overal; flexibel buiten kantoor/werklocatie werken en/of buiten 
geroosterde werktijden werken, maar ook gewoon op kantoor binnen de reguliere 
tijden. Het initiatief voor TPOW kan zowel bij de ambtenaar als bij de leidinggevende 
liggen. Dit onderwerp wordt in ieder geval in de cyclus van jaargesprekken 
besproken. Naast bespreking in de jaarcyclus is het raadzaam om tussentijds 
deelafspraken te maken ten aanzien van TPOW.  
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2. De medewerker en de leidinggevende maken afspraken over de te verrichten 
werkzaamheden, de momenten waarop de werkzaamheden moeten zijn afgerond en 
de kwaliteitseisen die daaraan gesteld worden, de bereikbaarheid voor collega’s en 
externen en momenten waarop de medewerker aanwezig moet zijn op een 
afgesproken werkplek voor overleg, consultatie e.d. Ook bespreken zij of werk en 
privé voldoende in balans zijn.In de bijlage is een checklist opgenomen die 
leidinggevenden en medewerkers kunnen gebruiken voor deze afspraken.  

3. Overwerk vindt alleen plaats in opdracht van het bevoegd gezag. Als de medewerker 
zelf besluit meer uren of op andere tijden te werken is er geen sprake van overwerk. 
De medewerker kan immers op zijn ‘normale” uren werken. 

4. Als bij provincies de mogelijkheid bestaat tot het opbouwen van compensatieverlof  
blijft deze mogelijkheid bestaan. Hierover maken medewerker en 
leidinggevendeafspraken.  

5. Uitgangspunt bij de te maken afspraken over TPOWzijn de Arbeidstijdenwet en het 
Arbeidstijdenbesluit. De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemers bekend 
zijn met de inhoud van deze regelingen en met lokale werktijdenregelingen.  

6. Uitgangspunt is dat de afspraken over werktijden tot stand komen in overleg tussen 
leidinggevende en medewerker. Wanneer het ondanks wederzijdse inspanningen niet 
lukt tot overeenstemming te komen dan kan de leidinggevende met redenen 
omkleed in het belang van de dienst, eenzijdig de werktijden vaststellen. Dit kan 
alleen wanneer het dienstbelang dit vergt en met afweging van alle betrokken 
belangen. Persoonlijke omstandigheden van de medewerker, het organisatiebelang 
en/of aangepaste omstandigheden in het werk kunnen ertoe leiden dat de gemaakte 
afspraken opnieuw moeten worden beoordeeld. 

7. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van de apparatuur en 
de arbo aspecten van de werkplek. Provincies stellen een arbo checklist ter 
beschikking zodat medewerkers zelf kunnen controleren of hun werkplek aan de arbo 
richtlijnen voldoet. De medewerker en leidinggevende bespreken deze checklist en de 
medewerker ondertekent deze checklist. Indien nodig kan de assistentie van arbo 
deskundigen worden ingeroepen. 

8. Het is van belang dat provincies ruimte hebben om op eigen wijze TPOW in te 
voeren. Daarom wordt in overleg met de OR vastgesteld op welke wijze de 
werkgever TPOW stimuleert. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken over de 
hardware en Arbo voorzieningen. 

9. Het is aan te bevelen dat in het overleg met de OR ook gesproken wordt over de 
manier waarop vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid in de organisatie 
gestimuleerd kunnen worden. 

10. De werkgever regelt dat de werknemer tijd- en plaats onafhankelijke toegang heeft 
tot benodigde ICT systemen. 

11. Er kunnen factoren spelen waardoor TPOW niet wenselijk of mogelijk is. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk dat de werksituatie vraagt om specifieke apparatuur of 
aanwezigheid. Ook kan het zo zijn dat dat TPOW niet bij de medewerker past of dat 
gezien de bezettingsgraad van de afdeling TPOW niet mogelijk is. Dit wordt 
besproken in het gesprek tussen de leidinggevende en medewerker. Het kan 
wenselijk zijn om na verloop van tijd de gemaakte afspraken te herzien. 

12. Twee jaar na de introductie van deze handreiking zal geëvalueerd worden of 
provincies verder zijn met de invoering van TPOW. Hiervoor zal bij de introductie van 
deze handreiking een 0-meting worden gedaan. Naar aanleiding van de evaluatie zal 
worden besproken of aanvullende maatregelen nodig zijn om TPOW te stimuleren 
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Checklist gesprek TPOW leidinggevende/medewerker 

 
Leidinggevende en medewerker worden geadviseerd in ieder geval de volgende zaken te 
bespreken 
1. Of TPOW wenselijk en mogelijk is gezien de functie, taken, combinatie werk en 
privé en de mogelijkheid om thuis te werken.  

2. De te verrichten werkzaamheden en de resultaten (in termen van output). 
3. De momenten waarop werkzaamheden moeten zijn afgerond, incl. tussentijdse 
verantwoording, monitoringsmomenten en rapportages. 

4. De kwaliteit waar de resultaten aan moeten voldoen. 
5. De bereikbaarheid voor externen en collega’s. 
6. De vervanging op kantoor in geval van afwezigheid. 
7. De mate van flexibiliteit die er van de medewerker en leidinggevende verwacht 
wordt.  

8. Vereiste aanwezigheid. 
9. De faciliteiten voor TPOW, waaronder in ieder geval de te gebruiken apparatuur, 
de Arbo aspecten, en de toegang tot de ICT systemen, incl.  beveiligingsaspecten. 

10. De toegankelijkheid van eigen documenten (bestanden) en relevante andere 
informatie voor andere medewerkers. 

11. De beveiliging van vertrouwelijke informatie op de telewerkplek. 


