
Hoe vraag je een vrije dag aan?

Als jobstudent ben je aangesteld voor een bepaalde periode. Dat kan een 
maand, drie weken of misschien zelfs maar een paar dagen zijn. Tijdens die 
periode rekent Lokaal Bestuur Koksijde op je en je collega’s ook.

Toch uitzonderlijk een dag verlof nodig? Alleen als je een goede reden hebt:
• proclamatie school
• herexamens
• huwelijk (tot in de 2de graad)
• begrafenis (tot in de 2de graad)
• hoorzitting rechtbank

Een reis geboekt?

Jammer, maar dat is geen geldige reden om een dag verlof te krijgen. 
Plan je reis dus goed in en hou rekening met je tewerkstellingsperiode.

Hoe vraag je een verlofdag aan?
• Via mail, MET een bewijsstuk, minstens 4 weken voor je start                                                         

(behalve bij overlijden/overmacht).         
• Redders aan zee en EHBO-helpers sturen de aanvraag via mail met een 

bewijsstuk naar hoofdredder.raz@koksijde.be.
• Andere jobstudenten sturen de aanvraag met bewijsstuk per mail naar                                     

sollicitaties@koksijde.be.

Dien je aanvraag op tijd in. Zo breng je je collega’s niet in de problemen en ben je niet 
onwettig afwezig.

Spreek niet met andere jobstudenten af om dagen te wisselen. Contacteer altijd de 
hoofdredder of je leidinggevende. Hij/zij zoekt dan samen met jou een oplossing.
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mailto:sollicitaties@koksijde.be


Ben je geen ambassadeur 
voor onze organisatie?

Kom je gemaakte afspraken niet na? Voer je bepaalde opdrachten of 
instructies niet uit? Stemt je gedrag niet overeen met de vijf waarden collegialiteit, 
positiviteit, respect, groei en open communicatie - binnen onze organisatie? Of leef je de 
veiligheidsinstructies niet na?

Dan:

• maakt je leidinggevende of de hoofdredder een verslag op
• noteert je leidinggevende of de hoofdredder de feiten en noteert hij jouw 

feedback.
• krijg je een verwittiging dat de algemeen directeur je zal horen
• onderteken je samen met je leidinggevende/hoofdredder het verslag. Dat wordt 

doorgestuurd naar de algemeen directeur en de bevoegde schepen(en)
• ga je samen met je leidinggevende/hoofdredder in gesprek met de algemeen 

directeur  (of de adjunct algemeen directeur) om jouw kant van het verhaal te 
horen.

Dat gesprek leidt tot:

• duidelijke afspraken met een laatste kans om je te herpakken

of
• een voorstel om je tewerkstelling te beëindigen

Hierbij wordt verwezen naar onder meer artikel 10, 12,13 en 15 van het arbeidsreglement 
van Koksijde (van 19/11/2018) die onder meer het volgende bepaalt:

Art. 10. §1. Het personeelslid moet zijn werk uitvoeren met zorg, in eer en geweten, op de 
voorgeschreven tijd en op een klantvriendelijke (gerichte) en collegiale manier

Art. 12. §1. Het personeelslid moet zijn werk uitvoeren in overeenstemming met de 
opdrachten en instructies gegeven door zijn leidinggevende met het oog op de 
uitvoering van de arbeidsrelatie.

Art. 13. §1. Het bestuur heeft de plicht om aan de personeelsleden materiaal te leveren 
dat zich in goede staat bevindt.

§2. Het personeelslid moet zorg dragen voor hem/haar toevertrouwde materialen en 
mag deze niet uitlenen aan derden vreemd aan het bestuur.

§3. Het personeelslid heeft ook de plicht materiaal of grondstoffen terug te geven die in 
slechte staat zijn of de tekortkomingen ervan te melden.

Art. 15. Ieder personeelslid draagt tijdens het uitoefenen van zijn of haar functie steeds de 
vijf waarden (collegialiteit, groei, positiviteit, open communicatie en respect) van lokaal 
bestuurs uit.



Heel ernstige feiten kunnen tot een ontslag om dringende reden leiden:

• je leidinggevende of hoofdredder maakt een verslag op
• je leidinggevende of hoofdredder noteert de feiten en jouw feedback
• je krijgt een verwittiging dat de algemeen directeur je zal horen
• samen met je leidinggevende of hoofdredder onderteken je het 

verslag. Dat wordt doorgestuurd naar de algemeen directeur en de bevoegde 
schepen(en)

• samen met je leidinggevende of hoofdredder ga je in gesprek met de algemeen 
directeur (of de adjunct algemeen directeur) om jouw kant van het verhaal te 
horen. Dat gesprek  leidt tot je ontslag om dringende redenen.

Heb je strafrechtelijke feiten gepleegd? Dan wordt de politie onmiddellijk verwittigd.

Art. 34. §1. Ontslag om dringende reden houdt in dat elke ernstige tekortkoming die 
de professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk 
en definitief onmogelijk maakt. §2. Volgende feiten, kunnen, zonder hierbij limitatief 
te willen zijn, beschouwd worden als een ernstige tekortkoming die elke professionele 
samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt:

• druggebruik, dronkenschap en alcoholintoxicatie;
• diefstal en plegen van geweld;
• ongewenst seksueel gedrag, geweld en pesterijen;
• opzettelijk toebrengen van schade aan werkmateriaal, programmatuur
• overtreding van elementaire veiligheidsvoorschriften en het in gevaar brengen 

van de veiligheid van zichzelf of van collega’s door grove onvoorzichtigheid of 
nalatigheid;

• beledigingen uiten t.a.v. het bestuur, leidinggevende en collega’s of derden;
• schending van het beroepsgeheim en herhaaldelijke schending van de 

discretieplicht;
• tijdens de diensturen activiteiten uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening 

van derden;
• zich opzettelijk niet onderwerpen aan een geneeskundige controle door de 

controlegenees heer of door de arbeidsgeneesheer; 
• valse aangifte van werkuren of van dienstverplaatsingen;
• opstellen van valse verslagen of onkostennota’s; of het voorleggen van vervalste of 

onjuistegetuigschriften, attesten, … met het oog op bedrog;
• het niet-naleven van de vooropgestelde internet policy;
• ongerechtvaardigde afwezigheid na schriftelijke ingebrekestelling, (procedure 

onwettige afwezigheid);
• strafrechtelijke veroordeling indien link met functie of indien zodanig zwaarwichtig;
• onwettige afwezigheid;
• herhaaldelijk te laat komen;
• herhaaldelijk laattijdig verwittigen van afwezigheid;
• opzettelijke professionele fouten;
• insubordinatie (weigeren taken uit te voeren);
• belangenvermenging;
• opeenstapeling van meerdere fouten;

• ernstige beroepsfouten.



Te laat op je werk?

Zorg dat je altijd op tijd op je werkplek bent. Dat is regel één. 
Laatkomers zijn de grootste bron van ergernis bij collega’s.

Wat als het toch fout loopt (door bv. overmacht) ?

Eén keer te laat:

ð Je leidinggevende of hoofdredder maakt een verslag op:

• dag en uur wanneer je te laat was
• jouw feedback waarom je te laat was

• de afspraken die gemaakt worden om op tijd te zijn

Jij en je leidinggevende of hoofdredder ondertekenen het verslag. Dat wordt 
doorgestuurd naar de bevoegde schepen(en) en de algemeen directeur.

Twee keer te laat:

ð Opnieuw wordt een verslag opgemaakt door je leidinggevende of hoofdredder:

• dag en uur wanneer je te laat was
• de feedback waarom je te laat was

• de afspraken die gemaakt worden om op tijd te zijn

Jij en je leidinggevende of hoofdredder ondertekenen het verslag. Dat wordt 
doorgestuurd naar de bevoegde schepen(en) en de algemeen directeur.

Er volgt ook nog een gesprek met de algemeen directeur of adjunct algemeen directeur. 
Tijdens dat gesprek vertel je jouw kant van het verhaal en wordt er eventueel een sanctie 
bepaald:

• inhouding van je loon

 of
• voorstel om de tewerkstelling te beëindigen bij Lokaal Bestuur Koksijde


