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De oproepkracht: vaster dan u denkt 
 
Zoals wel meer ondernemers, hebt u soms te maken met pieken en dalen in de hoeveelheid 
werk. Gelukkig beschikt u over een bestand van flexibele arbeidskrachten waaruit u in 
drukke tijden kunt putten. Maar past u op, want voor u het weet is de oproepkracht bij u in 
vaste dienst… 
 
Handig in drukke tijden 
 
In sommige maanden is het drukker dan in andere, en op sommige dagen is het rustig terwijl 
op andere dagen uw bedrijf op volle toeren draait. Veel bedrijven maken in drukke tijden 
gebruik van oproepkrachten: ideaal als het druk is en u de drukte niet met overwerk kunt 
opvangen.  
Sinds 1 januari 1999 is de positie van de oproepkracht behoorlijk versterkt. Hierdoor kan het 
sneller gebeuren dat een oproepkracht ineens bij u een vast contract heeft! En dat is nu niet 
waar u op zat te wachten. Daarom is het handig een aantal misverstanden uit de weg te 
ruimen. 
 
Misverstand 1: de oproepkracht heeft vaste werktijden 
 
Oproepkrachten hebben geen vaste werktijden. U roept namelijk pas op als dat nodig is. 
Spreekt u met een student af dat hij elke woensdagmiddag en zaterdagochtend moet komen 
werken, dan liggen dus de werktijden vast en hebt u met hem een gewone 
arbeidsovereenkomst. Hebt u geen periode afgesproken (bijvoorbeeld van een half jaar), dan 
is dat contract voor onbepaalde tijd gesloten en moet u, als u van hem af wilt, een 
ontslagvergunning vragen en een opzegtermijn in acht nemen. 
 
Misverstand 2: u kunt zo vaak oproepen als u wil 
 
Fout. Elke oproep wordt als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gezien die 
automatisch afloopt na elke oproep. En daar mag u er maar drie van sluiten, de vierde wordt 
er een voor onbepaalde tijd, een vast contract dus. Na drie oproepen heeft de oproepkracht 
dus een vast contract, tenzij er tussen twee oproepen meer dan drie maanden tijd zitten, 
maar dat is niet zo waarschijnlijk in drukke tijden. 
 
Misverstand 3: de oproepkracht heeft geen recht op werk 
 
Maar zegt u: als ik niet meer oproep, is er toch niks aan de hand? Wat kan mij het dan 
schelen of er een arbeidsovereenkomst is? Zo makkelijk is het niet. De wet zegt namelijk dat 
wanneer in een arbeidsovereenkomst het aantal uren niet is genoemd – en dat is zo bij 
oproepkrachten! – de werknemer na drie maanden werken recht heeft over het gemiddelde 
loon van die drie maanden. De oproepkracht kan dan dus, ook al u hem niet oproept, dat 
gemiddelde loon claimen. Of er nu werk is of niet. 
 
Tip: gebruikt u dezelfde oproepkrachten niet regelmatig, of zorg dat er na drie maanden een 
paar maanden tussen de oproepen zit. Als u het druk hebt, sluit u dan liever contracten voor 
bepaalde tijd af (bijvoorbeeld voor een seizoen) en neem daarin het aantal te werken uren op. 
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