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departement Personeel 
dienst Personeelsbeheer  

Verslag aan de Provincieraad 

betreft PROVINCIEPERSONEEL 
Rechtspositieregeling / Het Nieuwe Werken / behaviour / 
telewerken 

verslaggever Hilde Bruggeman 

Mevrouwen en mijne Heren, 

In zitting deputatie van 3 oktober 2013 (nota 1306092) werd de 
eindevaluatie van het pilootproject telewerken voorgelegd. 
 

In deze nota werden eveneens de volgende stappen bepaald om de 
uitrol naar de totale organisatie mogelijk te maken, o.a. een aanpassing van de 
Rechtspositieregeling. 
 
 De werkgroep telewerken situeert zich in het concept Het Nieuwe 
Werken, meer specifiek in het behaviour luik.  
De cultuurverandering houdt in dat we evolueren van de drie C's naar de vier 
V's: 

 Van: command, communication en control 
 Naar: verantwoordelijkheid, vertrouwen, verbinding en vrijheid 

 
 Uit de evaluatie van het pilootproject komt een diversiteit aan regels 
rond telewerken naar voren. In de Rechtspositieregeling dient een minimaal 
kader rond telewerken vastgesteld te worden gelet op de diversiteit van de 
verschillende diensten. 
 

De bepalingen in de Rechtspositieregeling zijn de regels waaraan 
iedereen zich dient te houden. De leidinggevende en de medewerker krijgen de 
vrijheid om de overige regels in overleg af te spreken. Als hulpmiddel wordt 
een handleiding ter beschikking gesteld. 

 
 Het voorstel is om volgende artikelen over telewerken aan te passen: 
 

 Artikel 189 §1: voor personeelsleden die telewerken is het telewerken 
een gesprekspunt tijdens het functioneringsgesprek 

 Artikel 298: de definitie van telewerken wordt aangepast. De nadruk ligt 
op het flexibeler werken naar plaats en eventueel naar tijd, alsook op 
het gebruik van informatie- en communicatietechnologie. Telewerken is 
geen recht, maar ook geen plicht voor de personeelsleden. 

 Artikel 299: er wordt verduidelijkt wie kan telewerken en hoeveel dit kan 
in verhouding met de prestatiebreuk. 

 Artikel 300: de te vervullen formaliteiten (ondertekening 
telewerkovereenkomst en goedkeuringen) worden opgelijst. 
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 Artikel 300/1: handelt over de modaliteiten (kosteloos, veilige 
omstandigheden, tijdsduur die in rekening wordt gebracht). 

 Artikel 460 §4: herhaling van de tijdsduur die in rekening wordt gebracht 
voor een (halve) dag telewerken 

 

Het voorliggend ontwerp van wijziging van de Rechtspositieregeling 
bevat voormelde bepalingen. 

De deputatie verzoekt de provincieraad het bijgaand besluit te willen 
ondertekenen. 
 

Gent, . 

namens de Deputatie: 

de provinciegriffier, de bevoegde gedeputeerde, 
Albert De Smet Hilde Bruggeman 
 


