
 

Enquête arbeidstijden Financieel Adviseurs 
 
273 ingevulde enquêtes  
Verdeling over de functies 
Financieel adviseur Acquisitie    36% 
Financieel adviseur Ondernemen in Privé  21% 
Financieel adviseur Beheer    19% 
Virtueel financieel adviseur    18% 
Anders        5% 
 
Verruiming werktijden 
Van de medewerkers die extra moeten werken op vrijdagavond geeft 51% aan dat zij hier mee 
hebben ingestemd op aandringen van anderen, dus geen vrijwillige keuze. 
Eenzelfde percentage geldt voor de verlengde openstelling op de doordeweekse dagen.  
51% van de mensen die aangeven dat ze maandag tot en met donderdagavond een uur langer 
moeten werken doet dit op aandringen, dus niet vrijwillig. 
 
Voor de zaterdag geldt dat 87% van de medewerkers die op zaterdag zijn gaan werken, hier niet 
vrijwillig voor gekozen hebben. 
 
Uiteraard zijn er ook andere verhalen, er wordt aangegeven dat de zaterdagopenstelling geen 
probleem is, bijvoorbeeld omdat een van de teamleden graag op zaterdag werkt en het leeuwendeel 
van de zaterdagdiensten draait. Of dat het team zo groot is dat ieder een keer per twee maanden 
aan de beurt is, wat niet als een probleem wordt ervaren.  
Dit zijn echter kleine aantallen. 
 
Voor het merendeel van de financieel adviseurs geldt dat zij de zaterdagopenstelling niet acceptabel 

vinden.  

Formeel loopt nog een onderzoek of de zaterdagopenstelling aansluit bij de klantbehoeften. 

Verschillende medewerkers geven in de toelichting aan dat zij merken dat klanten op zaterdag 

worden ingedeeld. Bij navraag geven deze klanten aan dat zij ook op een werkdag de afspraak 

hadden geaccepteerd. Op deze wijze heb je niet een zorgvuldig onderzoek naar de klantbehoeften. 

Gezondheid en privéomstandigheden 
91% van de respondenten geeft aan dat zij verwachten dat de wijziging van de werktijden een 
negatief effect zal hebben op hun privéleven.  
Voorbeelden uit de toelichting zijn: 

- Men verwacht dat onregelmatig werken negatief effect zal hebben op de gezondheid. 
Uit onderzoek weten we dat werknemers naarmate ze ouder worden zich moeilijker kunnen 
aanpassen aan onregelmatige werktijden. In de cao wordt hier niet voldoende rekening gehouden 
omdat de norm bij de Rabobank was dat op normale kantooruren werd gewerkt.  

- Deze wijziging van werktijden komt samen met de verplichting om van huis te werken. Niet 
iedereen heeft een eigen studeerkamer. Indien je “aan de keukentafel” moet werken dan 
raakt deze uitbreiding van de arbeidstijden het hele gezin. 

- De verplichting om op zaterdagen te werken wordt door velen als een grote inbreuk op het 
gezinsleven ervaren. 


