Vanwege de coronamaatregelen komen werknemers met twee banen in de
zorg steeds vaker voor de vraag om voor één werkplek te kiezen. Neem
Clara. Zij heeft twee banen in de zorg: een baan van 12 uur (een
zorginstelling) en een baan van 8 uur (thuiszorg). In verband met de
coronamaatregelen vraagt de werkgever van de zorginstelling haar om een
keus te maken tussen beide werkplekken. De werkgever van de thuiszorg
vraagt dit echter niet van haar, die wil dat zij voor alle dagen dat ze niet
komt werken onbezoldigd verlof opneemt.
Clara kan door overmacht niet werken bij tweede werkgever (die van 8 uur) en
heeft tegelijk wel recht op loondoorbetaling. Het ligt voor de hand dat zij kiest
voor baan met de meeste uren (12 uur). Maar de andere werkgever, in dit geval
de thuiszorgorganisatie, mag Clara niet vragen om eindeloos 8 uur onbezoldigd
verlof op te nemen. Clara heeft alleen recht op calamiteitenverlof of kortdurend
verzuimverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke
omstandigheden. Dit verlof kan een paar uren tot een paar dagen duren,
afhankelijk van de situatie, waarbij de werkgever het salaris tijdens het verlof
doorbetaalt. Maar daar is in dit geval geen sprake van. Waarschijnlijk is Clara
een loyale werknemer die best bereid is een keer verlof op te nemen als de
werkgever daarom vraagt, maar dit gaat te ver. We bevinden ons in een hoogst
ongebruikelijke crisissituatie en het komt er dan op aan om samen naar creatieve
oplossingen te zoeken. Een optie is dat Clara bij haar grootste werkgever 8 uur
extra vraagt om te werken (zolang de crisis duurt). Dan kan zij bij haar andere
werkgever onbezoldigd verlof opnemen – totdat de crisis weer voorbij is en zij
daar haar 8 uur weer kan oppakken. Het is raadzaam dit schriftelijk te laten
vastleggen.

