
Ook onder medisch 

specialisten bestaan 

wensen en voorkeuren 

voor deeltijdwerk. Het 

NIVEL peilde de mening 

van chirurgen, internisten 

en radiologen over 

mogelijkheden om in 

deeltijd aan de slag te gaan. 

Parttime is oké, zolang de 

stabiliteit gegarandeerd is.

Phil Heiligers
Judith de Jong

Hoewel er in Nederland veel 
deeltijdbanen zijn, blijft het 
aantal medisch specialisten dat 

in deeltijd werkt klein. Toch is er onder 
medisch specialisten wel veel belang-
stelling voor een vermindering van de 
werktijd.1 Hoe kunnen zij deeltijdwer-
ken inpassen in de organisatie waarbin-
nen zij werken? Vanuit deze vraag startte 
het NIVEL in opdracht van ZonMw eind 
2003 een onderzoek. Om een vergelijking 
tussen specialismen te kunnen maken, 
zijn drie grote specialismen benaderd: 
heelkunde, interne geneeskunde en  
radiologie. 

Het werk van medisch specialisten 
is organisatorisch complex en voor een 
deel niet planbaar. Als er dan beslissin-
gen moeten worden genomen over ver-
mindering van de werktijd, is het zinvol 
te inventariseren welke deeltijdvormen 
voor medisch specialisten realistisch 

zijn. Een eerste stap is de voorkeur van 
de artsen zelf te inventariseren. Dit beeld 
laat zien dat medisch specialisten een 
parttimecollega graag zien als een sta-
biele partner in de werkweek. Ook de 
meeste parttime-artsen zelf geven de 
voorkeur aan een vaste structuur in het 
individuele weekplan. 

Deze stellingname maakt duidelijk 
dat men de parttimer niet beschouwt als 
iemand die in alle vrijheid de werkweek 
steeds wisselend invult. Dit zou een extra 
handicap in het lastige planningsproces 
betekenen.

FAVORIETEN

Het overzicht geeft de definities van ver-
schillende deeltijdvormen.2 De indeling 
gaat uit van deeltijdfuncties binnen een 
gebruikelijke werkweek van vijf werk-
dagen.

De behoefte aan stabiliteit en plan-
baarheid blijkt uit de voorkeur voor 
een dagenbasiscontract (zie de figuur). 
Bij chirurgen, de medisch specialisten 
met de meeste niet-planbare activitei-
ten, is het dagenbasiscontract favoriet. 
Andere deeltijdvormen worden minder 
genoemd, of men heeft geen duidelijke 
voorkeur.

Bij de internisten, bij wie de planbaar-
heid iets groter is, is ook het stabiele 
dagenbasiscontract favoriet, maar daar-
naast ziet één op de vijf internisten de 
duobaan als mogelijkheid. Het duo- 
koppel brengt in vergelijking met een 

fulltimer voor de organisatie van het 
werk niet veel meer risico’s in de plan-
ning mee, omdat altijd een van de part-
ners aanwezig is. Een duobaan vereist 
wel het vertrouwen in de zorgvuldigheid 
van het duo betreffende de communica-
tie en de gedeelde verantwoordelijkheid.

Radiologen hebben gezien de aard 
van hun werkzaamheden de meeste 
mogelijkheden om hun activiteiten te 
plannen. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat na het dagenbasiscontract 
het minimum-maximumcontract de 
voorkeur geniet. De flexibele deeltijder 
die in piektijden extra werkt, is geen  

BAANBREKEND WERK
Voorkeuren van medisch specialisten voor werken in deeltijd

Deeltijdcollega 
altijd beter 

dan vervanger

OVERZICHT VAN DEELTIJDVARIANTEN

vaste uurbasis vaste tijdstippen en vast aantal uren

losse uurbasis wisselende tijdstippen gedurende vast aantal uren

dagenbasis vast aantal halve of hele dagen per week

minimum-maximumcontract minimaal een aantal uren per week met een garantie-
loon voor dat aantal uren. Is er meer werk dan kan dat 
minimum aantal uren tijdelijk worden uitgebreid tot 
een maximum aantal

tweelingbanen (duobanen) twee werknemers vervullen samen één functie. Samen 
zijn zij verantwoordelijk voor de hele functie

samenfunctie twee werknemers vervullen samen één functie: de 
werkzaamheden zijn gesplitst en ieder is verantwoor-
delijk voor zijn deel
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storende factor. Integendeel, als een groot 
deel van het werk goed is te plannen, is 
een collega die op verzoek de werktijden 
aanpast en uitbreidt, zeer welkom.

VASTE PARTNER

Een tweede factor is de tijd die nodig 
is voor het organiseren van het werk en 
dergelijke. Er wordt verondersteld dat 
deeltijdbanen hierin relatief meer tijd 
moeten investeren. Bij het dagenbasis-
contract en de duobaan wordt dit nadeel 
door de artsen beaamd. Overigens zal 
de overdracht binnen een duobaan op 
den duur minder tijd kosten. Binnen een 
duobaan vindt de overdracht immers 
steeds met een vaste partner plaats.

Het min-maxsysteem is echter ook 
de deeltijdvorm bij uitstek die voor de 
organisatie in termen van tijd winst 
oplevert. Een deeltijdcollega die de eigen 
werkweek uitbreidt om pieken op te van-
gen of die bij ziekte kan vervangen, is 
altijd beter ingewerkt dan een vervanger 
die van buiten komt.

PLANBAAR

De voorkeuren en de afweging van voor- 
en nadelen bij deeltijdvormen laten zien 

dat medisch specialisten zoeken naar 
een deeltijdvorm die het minst onrust of 
controleverlies in het werkproces veroor-
zaakt. Deeltijdwerk moet goed planbaar 
zijn en de organisatie zo weinig mogelijk 
(tijd) kosten.

Meer ervaring met verschillende 
vormen van deeltijdwerk kan op den 
duur duidelijk maken wat de verschil-
lende varianten voor de organisatie van 
het werk van artsen betekenen. Naast de 
voorkeur voor een dagenbasiscontract 
is een deel van de artsen bereid om ook 
met duobanen en het min-maxsysteem 
te werken. Dat biedt de mogelijkheid om 
de ervaringen van maatschappen die met 
deze vormen willen werken te evalueren 
en te bestuderen, zodat anderen ervan 
kunnen leren. n
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dagbasiscontract min-max samenfunctie duobaan geen van deze geen voorkeur

VOORKEUREN VOOR DEELTIJDVARIANTEN 
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SAMENVATTING

● Van alle medisch specialisten  
verkiest bijna 40 procent het dagen-
basiscontract. Bijna 20 procent van de 
internisten wil met de duobaan aan de 
slag en bijna 30 procent van de radio-
logen met het min-maxsysteem.
● Het dagenbasiscontract biedt dui-
delijkheid voor alle betrokkenen. Dit 
voordeel wordt in dit onderzoek door 
meer dan 60 procent van alle artsen 
beaamd. 
● Meer dan de helft van de artsen 
bevestigt de voordelen van de duo-
baan: continuïteit in de zorg en alleen 
overdracht aan een vaste partner. 
● Ruim 60 procent bevestigt het 
belangrijkste voordeel van het min-
maxsysteem: de organisatie kan in 
drukke tijden extra capaciteit inzet-
ten.

Voorkeuren van chirurgen, internisten en radiologen voor verschillende vormen van deeltijdwerk in percentages.
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