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Mijn onderneming onderschrijft onderstaande waarden: 
 
 

11..  De leiding van mijn onderneming heeft respect voor de mens achter de 
werknemer als lid van een gezin of familie, ongeacht zijn of haar plaats of 
functie in de onderneming. 

 

22..  De leiding van mijn onderneming beschouwt gezinsvriendelijke 
werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden als een krachtig instrument 
voor het personeelsmanagement. 

 

33..  De leiding van mijn onderneming schept gelijke kansen voor vrouwen én 
mannen onder haar personeel, ongeacht hun gezinssituatie. 

 

44..  De leiding van mijn onderneming staat open voor dialoog over de noden 
van het gezin van de werknemer. 

 
 
 

Mijn onderneming past onderstaande principes toe: 
 
 

11..  De leiding van mijn onderneming kent de bestaande regelgeving met het 
oog op een goede combinatie van werk en gezin en past deze toe. 

 

22..  De leiding van mijn onderneming communiceert duidelijk en op actieve 
wijze over de bestaande wettelijke regelingen en over de extra 
gezinsvriendelijke maatregelen die zij haar personeel aanbiedt. 

 

33..  Indien mijn onderneming over een ondernemingsplan beschikt, heeft 
gezinsvriendelijkheid daarin een zichtbare plaats gekregen. 

 

44..  De leiding van mijn onderneming luistert actief naar haar personeelsleden 
om de behoeftes op vlak van combinatie van gezin en werk te kennen, en 
probeert hier zo goed mogelijk op in te spelen. 

 
 
 
 

* Onderneming in de profit of non-profit sector (vzw’s…).



 

55..  In het arbeidsreglement van mijn onderneming staan er gezinsvrien-
delijke maatregelen, die beantwoorden aan reële behoeftes van de 
werknemers en bij hen afgetoetst zijn. Mogelijke voorbeelden zijn 
teleworking, keuze voor deeltijdse arbeid, voorrang van verlof voor 
ouders van schoolgaande kinderen tijdens de schoolvakanties, 
gezinsvriendelijke flexibele uurroosters, mogelijkheid om overuren op te 
nemen in tijd in plaats van in geld... 

 

66..  Indien mijn onderneming over een collectief overlegorgaan beschikt, 
staan maatregelen voor een goede combinatie van gezin en werk 
regelmatig op de agenda van dit orgaan. 

 
77..  Gezinsvriendelijke maatregelen zijn geen individuele bonus. De leiding 

van mijn onderneming kent deze toe op basis van objectieve criteria en 
dit op transparante wijze. 

 

88..  De leiding van mijn onderneming werkt aan een gezinsvriendelijk klimaat 
tussen collega's onderling, en accepteert niet dat werknemers die kiezen 
voor meer gezins- of familietijd daarvoor kritiek krijgen van collega's. 

 

99..  De leiding van mijn onderneming koppelt carrièreperspectieven van 
werknemers los van een tijdelijke afwezigheid of vermindering van 
arbeidsprestaties uitgedrukt in tijd. 

 

1100..  De leiding van mijn onderneming vindt het vanzelfsprekend dat ook 
mannen (kunnen) kiezen voor meer gezins- of familietijd. 
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ADRES onderneming: 
 
 
 
 
Leiding Vertegenwoordigers personeel 
(CEO of directie) (hoedanigheid (vakbond…)) 
 
 
Datum + handtekening + voorafgaand “Voor akkoord” Datum + handtekening + voorafgaand “Voor akkoord” 
 


