Modelclausule Instructierecht
Iedere Partner bij het Netwerk verbindt er zich toe om de taken die hij op zich nam in het kader van
deze Overeenkomst uitsluitend uit te voeren met eigen werknemers voor wie hij de volledige
hiërarchische verantwoordelijkheid draagt. De Partner-werkgever verbindt er zich toe om enkel
professioneel bekwame werknemers in te zetten.
De werknemers die een Partner inzet in het kader van deze Overeenkomst zullen op geen enkel
ogenblik als een werknemer van een andere Partner/het Netwerk beschouwd kunnen worden. Een
andere Partner/het Netwerk zal geenszins gerechtigd zijn om instructies te geven die het
werkgeversgezag van de Partner-werkgever zouden uithollen.
De Partners erkennen evenwel dat door de specifieke strategische doelstellingen van het Netwerk er
tussen de werknemers (van de verschillende Partners) onderling instructies gegeven zullen moeten
worden om het vooropgestelde aanbod geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren te
realiseren.
Een andere Partner/het Netwerk kan in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst en
ingevolge artikel 31 §1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid
en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (verder de “Wet van 24 juli
1987” genoemd), uitsluitend instructies geven aan een werknemer van een Partner-werkgever met
betrekking tot:



Het welzijn en de veiligheid op de werkplaats;
De verschillende types van instructies hieronder vermeld, die dagelijks rechtsreeks dan
wel in het kader van overlegvergaderingen kunnen worden gegeven.

De voorbeelden die bij een type van instructie gegeven worden zijn enkel ter illustratie en nietexhaustief. Deze voorbeelden kunnen vrij aangepast worden en variëren, zonder dat een aanpassing
van deze Overeenkomst nodig is.








Instructies met betrekking tot de timing/planning van de uit te voeren taken (bv. welke
huisbezoeken en wanneer deze uitgevoerd moeten worden, aanwezigheid op
overlegvergaderingen);
Instructies met betrekking tot de toegang tot locaties van waaruit het Netwerk zal
opereren (bv. locaties voor de overlegvergaderingen, locaties voor specifiek materiaal);
Instructies met betrekking tot specifieke omstandigheden, procedures en handelswijzen
waarmee rekening dient te worden gehouden bij het vervullen van de taken (vb.
specifieke afspraken, handelswijzen, kwaliteitsvereisten binnen het Netwerk …);
Instructies met betrekking tot de operationele rapportering over de uit te voeren taken
(bv. wijze waarop (schriftelijk/mondeling), frequentie, …);
Instructies met betrekking tot het correct uitvoeren door een werknemer van de taken
toegewezen aan de Partner-werkgever in het kader van deze Overeenkomst;
Specifieke taak-gerelateerde aanwijzingen, met inbegrip van specifieke training, vorming
en opleiding voor het uitvoeren van de taken en die specifiek zijn in het kader van het
Netwerk;
Instructies om schade te voorkomen/te beperken (vb. verbod om taken verder uit te
voeren omwille van manifeste fouten).

De volgende elementen komen in elk geval toe aan de Partner als werkgever ten aanzien van zijn
respectievelijke werknemers, en kunnen in geen geval deel uitmaken van het instructierecht van een
andere Partner/het Netwerk zoals vermeld hierboven:







Aanwervingsbeleid (processen, interviews, selectie- en aanwervingscriteria);
Beleid inzake training, vorming en opleiding, uitgezonderd deze die noodzakelijk zijn voor
het vervullen van de taken en die specifiek zijn aan het Netwerk;
Controle van de arbeidstijd en het bepalen van eventuele overuren, rustpauzes of
inhaalrustdagen;
Toelating en rechtvaardiging van afwezigheden (ziekte, klein verlet, vakantie, …);
Beleid inzake disciplinaire sancties en ontslag;
Hiërarchische rapportering (evaluatie- en functioneringsgesprekken, …).

Om een andere Partner/het Netwerk in staat te stellen om enkel instructies (zie hierboven) te geven
conform de Wet van 24 juli 1987, verbinden de Partners er zich toe om van bij aanvang van de
Overeenkomst een vaste contactpersoon aan te duiden en kenbaar te maken aan de
netwerkcoördinatie en de andere Partners. De netwerkcoördinatie zal steeds een actuele lijst van deze
contactpersonen bijhouden. Elementen, waar er geen schriftelijk instructierecht is voor voorzien
conform artikel 31 § 1 3de paragraaf van de Wet van 24 juli 1987, zullen aan deze contactpersonen
gemeld moeten worden. Indien door een Partner een andere contactpersoon wordt aangeduid, zal
deze Partner de netwerkcoördinatie en alle andere Partners van het Netwerk hiervan schriftelijk op de
hoogte brengen.
Meer inlichtingen m.b.t. deze clausule instructierecht kunnen bekomen worden bij de
netwerkcoördinatie op het telefoonnummer:

