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Interpolis: veel arbeidsconflicten over terugkeer
naar kantoor
Het aantal arbeidscon icten is dit jaar

ink gestegen. Dat meldt Interpolis op basis van zijn

maandelijkse Bedrijvenmonitor, waar De Telegraaf eerder over schreef. Volgens de verzekeraar ontstaan
er veel con icten over de terugkeer naar kantoor omdat thuiswerken straks mogelijk niet meer de norm
is.
"We zien dat er veel arbeidscon icten ontstaan over het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden zoals het veranderen van
de werkomgeving, het aanpassen van de leaseregeling, of het veranderen van roosters", zo licht Interpolis de stijging
toe. De verzekeraar raadt werkgevers aan in gesprek te gaan met hun personeel en duidelijke afspraken te maken waar
iedereen zich prettig bij voelt. "Dit kan vervelende con icten of zelfs vertrek van een medewerker voorkomen."
Het aantal arbeidscon icten is volgens Interpolis met 17 procent gestegen ten opzichte van 2019, het jaar voor de
coronapandemie. Het aantal ontslagen daalde juist met bijna een vijfde. Volgens de verzekeraar lijken werknemers te
pro teren van de krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor zijn ze mondiger tegenover hun werkgevers.
Sinds 19 juli geldt een advies van de overheid om thuis te werken tenzij het echt niet anders kan. Naar verwachting
blijft dat voorschrift de komende tijd goeddeels gelden.
De regel dat mensen onderling 1,5 meter afstand moeten bewaren, komt naar verwachting wel per 25 september te
vervallen. Dat bevestigden Haagse bronnen zondagavond na een bericht van RTL Nieuws. Premier Mark Rutte en
zorgminister Hugo de Jonge lichten de besluiten dinsdagavond toe tijdens een persconferentie.
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Grote bedrijven gaan weer tot de helft terug naar
kantoor
Verschillende grote bedrijven laten meer mensen naar kantoor komen nu het
thuiswerkadvies iets ruimer wordt. 
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Thuiswerkadvies begint steeds meer te knellen bij
werkgevers
Het demissionaire kabinet besloot dinsdag om het thuiswerkadvies wat te
versoepelen. 
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Uber moet van rechter chauffeurs in dienst nemen
Taxi-app Uber moet zijn chau eurs in dienst nemen. Ze vallen voortaan
onder de cao Taxivervoer, heeft de rechter bepaald in een zaak die was
aangespannen door vakbond... 
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Planbureau: ook op langere termijn minder files door
thuiswerk
Er zullen ook op lange termijn minder les in Nederland zijn. 
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KPMG: 'Bestuurders verwachten einde wereldwijde
coronacrisis halverwege 2022'
Bestuurders van ondernemingen verwachten dat het wereldwijde einde van
de coronacrisis en het 'terug naar normaal' halverwege 2022 een feit is. Meer
dan buitenlandse... 

