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Groningen, 9 februari 2016 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

Betreft: Schriftelijke vragen kortere werkweek 

Geachte mijnheer de voorzitter, 

Steeds vaker wordt er in Nederland gesproken over de mogelijkheden tot het invoeren van een 
kortere werkweek als norm. 'Werk wordt schaarser, de werkdruk hoger', stelt psycholoog André 
Doorlag op 24 december 2015 in Trouw. 'Willen we het werkloosheidsprobleem oplossen, dan 
moeten we inzetten op arbeidsduurverkorting'. 

Andere argumenten voor een kortere werkweek zijn onder andere het creëren van meer evenwicht op 
de arbeidsmarkt en een betere balans tussen werk en privé. Daarnaast kan het ook positieve 
gevolgen hebben voor kennisborging en ervaring en spreiding betekenen in het woon-werk verkeer. 

In Zweden vinden in dit kader experimenten plaats met een 6-urige werkdag in plaats van de 
traditionele 8-urige werkdag. Wij zijn van mening dat het invoeren van een kortere werkweek een 
succesvol instrument kan zijn met betrekking tot de genoemde argumenten. Wij willen graag de 
volgende vragen aan uw college voorleggen. 

1. Kunt u aangeven of het college bekend is met de ontwikkelingen rondom een kortere werkweek 
en hoe hier door u tegenaan wordt gekeken, dan wel wil het college zich hierin verdiepen en 
Provinciale Staten hierover informeren? 

2. Ziet u de mogelijkheid om binnen uw organisatie te werken / experimenteren met kortere 
werkweken? 

3. Welke mogelijkheden en kansen ziet u in de organisatie en de ontwikkeling / het 
toekomstperspectief van de organisatie bij een kortere werkweek? 

4. Bent u van mening dat invoering van een kortere werkweek kan leiden tot meer 
werkgelegenheid? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

5. Kunt u gemotiveerd aangeven of het college bereid is te onderzoeken of en wanneer een kortere 
werkweek ingevoerd zou kunnen worden in de provinciale organisatie? 

6. Hoeveel extra werkgelegenheid levert bijvoorbeeld een 32-urige werkweek op als in 2017 en 2018 
een 32-urige werkweek als norm wordt gehanteerd bij alle vrijkomende vacatures in de provinciale 
organisatie? 

7. Bent u bereid het onderwerp korte werkweek te agenderen in interprovinciaal verband om te 
onderzoeken of hier een breder draagvlak voor bestaat. Zo nee, waarom niet? 

Graag ontvangen wij uw schriftelijke reactie naar aanleiding van bovenstaande vragen. 

Met vriendelijke groeten. 
Statenfractie Groenlinks 
Hendri Meendering 


