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Het doel van het project Re-integratie van vrouwen na zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof was om de bijbehorende risico’s en kosten waar mogelijk te 
elimineren. Het zes maanden durende zwangerschapsverlof, wat meestal overgaat in 
ouderschapsverlof tot het kind drie jaar is, is de standaard in de Tsjechische Republiek en 
zorgt voor een relatief lange afwezigheid. Het brengt een verlies van continuïteit in de 
ontwikkeling van het bedrijf en moeilijkheden bij de terugkeer van de moeders op de 
werkvloer met zich mee. Managers maken zich zorgen om moeders bij de hervatting van 
het werkproces na het zwangerschapsverlof wegens verhoogde kans op ziekteverzuim als 
gevolg van ziekte van het kind, onwil om overuren te maken, beperkte 
carrièreontwikkeling en het kwijt raken van kennis en vaardigheden tijdens 
zwangerschaps- en ouderschapsverlof. De stereotyperende veronderstelling dat vrouwen 
enkel naar de werkvloer terugkeren om financiële redenen heerst nog steeds. Drijfveren 
als vervulling, zelfrealisatie en professionele ambities worden vaak voor vrouwen als 
irrelevant gezien. 
 
Binnen het project “Re-integratie van vrouwen na zwangerschaps- en ouderschapsverlof” 
heeft de Staropramen Brewery besloten de volgende specifieke oplossingen in te laten 
gaan: 
 
1. Rekening houden met moeders en vaders tijdens het zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof: 
- “Uitkomst” gesprekken met vrouwen alvorens zij met zwangerschapsverlof (ZV) gaan – 
vrouwen worden op de hoogte gesteld van hun rechten en aansprakelijkheden tijdens het 
verlof en bij de terugkeer, bekijken mogelijkheden voor samenwerking tijdens het ZV en 
brengen hun interesse in terugkeer in kaart 
- Het ondersteunen en onderhouden van sociale contacten met het bedrijf – b.v. 
deelname aan corporate meetings, sportieve en sociale evenementen 
- Business continuïteit tijdens het ZV – een korte termijn vervanging voor de collega, 
analyse, vertaling, organisatorische ondersteuning bij het organiseren van zakelijke 
evenementen. Verdere opties zijn deeltijdarbeid (1 dag per week) en een geleidelijke 
werkhervatting in overeenstemming met de ontwikkeling van de gezinssituatie en de 
behoeften van de onderneming 
- Ontwikkeling en onderwijs – vrouwen met zwangerschaps- en ouderschapsverlof 
krijgen toegang tot zakelijke- en opleidingsactiviteiten gedurende het verlof 
- Voordelen – zelfs degene die niet gerelateerd zijn aan prestaties op de werkvloer. 
Ouders mogen deelnemen aan gezamenlijke culturele en sportieve evenementen en 
krijgen daarbij nog steeds de personeelskorting, etc. 
- Het verzenden van informatie over grote veranderingen binnen het bedrijf – 
verandering van eigenaar, organisatiestructuur, etc. 
 
 



2. Een tussentijdse voorbereiding op de terugkeer van de moeders in samenwerking met 
de managers: 
- Een jaar vooruit bekijkt men de informatie met betrekking tot de verwachte / 
aangekondigde terugkeer van de moeders zodat de managers hun terugkeer kunnen 
opnemen in de begroting 
- Interne recruitment – afhankelijk van kwalificaties en het belang van de organisatie zijn 
er opties voor het intern invullen van vacatures, zelfs wanneer de moeder haar 
terugkomst nog niet heeft aangekondigd. De reden hiervoor is om de vrouw de kans te 
geven de aantrekkelijkheid van het aanbod in te zien en in hun voorwaarden van 
terugkeer in overweging te nemen 
- Managers worden regelmatig geïnformeerd over de huidige vorderingen van de 
moeders en hun kwalificaties 
- Het bedrijf is in contact met de moeders en informeert hen over de realistische 
mogelijkheden van de nieuw opgedane kennis binnen de onderneming 
 
3. Voorafgaand aan terugkeer en tijdens terugkeer: 
- De ouders ontvangen een aanbod voor een plaats bij de kinderopvang 
- Het is toegestaan opnieuw deel te nemen aan de initiële opleiding, wettelijke of andere 
opleidingen zoals wanneer een nieuwe medewerker begint 
 
4. Indien terugkeer niet mogelijk is (b.v. doordat de baan niet meer bestaat, er geen 
geschikte baan is, de ouder niet naar het werk wil reizen, etc.) 
- Empatische aanpak en mogelijk financiële compensatie bij het beëindigen van het 
dienstverband 
- Councelling, advies en ondersteuning bij ontslag 
 
Gerelateerde documenten/websites: 
http://www.diversity-management.cz/uspesne_priklady.php?id=120 
 
 
 

 


