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De term ‘zingeving’ duikt in 
relatie tot het werk geregeld op, 
maar meestal blijft het allemaal 
wat vaag. Het AWVN-project 
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zingeving concreter te maken, 
en daarmee beter bespreekbaar. 
De opvattingen van René 
Gude, voormalig Denker des 
Vaderlands, vormden daarbij het 
uitgangspunt. 20

Beleggen in eigen 
boterham 
Medewerkers via aandelen  
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De eerste manager 
inclusiviteit

Jos van Delft 

TEKST
Jannes van der Velde 

FOTO’S
Martin Waalboer

We selecteren niet op leeftijd, niet op 
aard van de arbeidsbeperking of wat 
dan ook. Maar we willen geen grote 
monden en geen motivatieproblemen. 
We willen mensen die, ongeacht hun 
overige kwaliteiten, voor ieder ander van 
betekenis willen zijn.’
‘De wil om te werken is overigens geen 
criterium dat we speciaal in verband met 
inclusiviteit hebben bedacht: het geldt 
voor het hele bedrijf en is een belangrijk 
onderdeel van de bedrijfscultuur. Als er 
bij een groot evenement handjes tekort 
zijn, dan ga je – kantoorfunctie of niet.’
‘Dat we mensen uitkiezen op de wil 
om te werken, wil niet zeggen dat we 
iedereen in dienst nemen. We zijn geen 
sociale werkplaats of werkverschaffer. 
Het werk moet er wel zijn. Hier, op het 
hoofdkantoor in Veghel, hebben we in 
de praktijk de meeste mogelijkheden 
– veel kantoorfuncties, veel functies 
in de logistiek. Zo zorgt onze eigen 
bakkerij, die vrijwel geheel wordt 
gedraaid door gehoorbeperkten, voor 20 
fte. In het land, waar we bij bedrijven 
en evenementen de catering verzorgen, 
moet je met de klant kunnen omgaan. 
Daar hoort dan in ieder geval ook een 
lach bij…’
‘Zojuist had ik een gesprek met een 
vrouw van rond de zestig met een aantal 
problemen, die aan het werk wil. Wij 
kunnen qua werk niet zoveel voor haar 
betekenen. Maar ik heb haar toch een 
aantal adviezen gegeven, onder meer 
over haar CV. En ik heb haar naar een 
beroepskeuzetest gestuurd. Meestal 
probeer ik in dergelijke gevallen of ik 
de persoon in kwestie niet bij een ander 
bedrijf kan plaatsen. Want dat wij geen 
werk voor haar hebben, betekent niet dat 
er elders geen werk voor haar is. En wie 
ben ik om haar te beoordelen?’

Geen sociale werkplaats?
‘Nee, dit is een inclusieve onderneming 
die primair een financiële doelstelling 
heeft. Ook de werknemers met een 
arbeidsbeperking leveren een bijdrage 
aan dat doel. En dat betekent dat we 
keuzes maken. We spreken intern 
daarom liever van inclusief ondernemen 

Op de weg naar inclusief werkgeverschap is 
Hutten een van de koplopers, met onder meer 
een eigen bakkerij waar voornamelijk doven en 
slechthorenden werken. Als een van de eerste 
Nederlandse bedrijven benoemde de cateraar 
(hoofdkantoor in Veghel) een functionaris die zich 
uitsluitend met het inclusieve karakter van het 
bedrijf bezighoudt. ‘Inclusiviteitsmanager’  
Jos van Delft over de gedachten achter een 
vergaande praktijk van werken met mensen met 
een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 

Bordjes op de parkeerplaats met de 
tekst ‘Leuk dat u er bent’, opgeluisterd 
met vrolijke muziek uit verborgen 
luidsprekers. Het hoofdkantoor van 
cateraar Hutten ademt gastvrijheid. Toch 
slaat even de twijfel toe. Gastvrijheid 
‘Amerikaanse stijl’ met veel uiterlijk 
vertoon en glans, maar zonder 
diepgang? Die twijfel verdwijnt snel 
in het bedrijfsrestaurant – in Hutten-
termen ‘de tuin’ geheten vanwege het 
vele groen – en het achterliggende 
bedrijfspand, met onder meer de door 
mensen met een gehoorbeperking 
gedreven eigen bakkerij. Dit moet wel 
echt zijn.

‘En dat is het ook’, beaamt Jos van Delft. 
‘Ik had een leuke en interessante baan 
toen mij werd gevraagd of ik hier zou 
willen werken. Ik was achterdochtig: 
‘Klopt dit wel?’ Ik heb het onderzocht, 
veel nagebeld en uiteindelijk de 
overstap gemaakt, want het verhaal 

klopt. Dit is niet een bedrijf dat graag 
een extra stickertje wil voor de goede 
naam.’ Van Delft werd in juni vorig 
jaar een van de eerste – zo niet dé 
eerste – managers inclusiviteit in 
Nederland: iemand die zich uitsluitend 
druk hoeft te maken om het inclusieve 
karakter van de organisatie waar hij 
werkt. Zijn benoeming kwam in nauwe 
samenwerking met Start Foundation tot 
stand. 

Manager inclusiviteit?
Van Delft, lachend: ‘Ja, als ik het mijn 
nichtje en neefje moet uitleggen, zeg 
ik dat ik van Hutten een bedrijf moet 
maken waar iedereen past die de wil 
heeft om te werken.’

Iedereen met de wil om te werken?
‘Ja. We hebben natuurlijk niet voor 
iedereen plek, maar de wil om te werken 
en een gastvrije instelling zijn veruit 
onze belangrijkste selectiecriteria. 
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dan van inclusief werkgeven… Het blijkt 
mogelijk om winstgevend inclusief te 
zijn. Maar dit bedrijf wil ook méér zijn 
dan zomaar een gastvrijheidsbedrijf. Dat 
is een kernwaarde van de bedrijfscultuur: 
altijd meer aandacht geven. Wij willen 
het beste, leukste en gelukkigste bedrijf 
zijn. Daar past niet alleen inclusiviteit 
perfect bij, maar ook het ontwikkelen 
van extra eiwitrijk voedsel dat bijdraagt 
aan het herstel van kankerpatiënten en 
een betere smaakbeleving – wat we óók 
doen…’

Hoe bepaalt u of een functie kan 
worden vervuld door iemand met een 
arbeidsbeperking?
‘Er zijn meerdere aanvliegroutes. Gaat 
het om een gewone betaalde baan, dan 
werven we op basis van een vacature. 
Dat wil niet zeggen dat er dan niet 
iemand kan worden benoemd met een 
arbeidsbeperking, maar we laten ons er 
in zulke gevallen niet door leiden. Dit is 
een gewoon bedrijf dat klantenwensen 
wil vervullen en gezond wil blijven. 
Dat blijft het bedrijfseconomische 
uitgangspunt.’
‘Anders wordt het als het gaat om 
vervulling van maatschappelijke 
vragen, in de vorm van gemeentelijk 
of provinciaal beleid bijvoorbeeld. Dan 
gaat het vaak om bijzondere doelgroepen 
en komt een deel van de benodigde 

financiering uit subsidies. Zo hebben 
we nu het project Statuschefs, waarin we 
vluchtelingen met een verblijfsstatus 
opleiden tot kok. De arbeidsmarkt 
kent een geweldig tekort aan koks, dus 
het mes snijdt hier aan twee kanten: 
wij hopen in onze vraag naar koks te 
kunnen voorzien en mensen uit een op 
de arbeidsmarkt kwetsbare groep krijgen 
een rooskleurig toekomstperspectief.’
‘Als zich mogelijkheden voordoen 
om werk anders in te richten of het 
te scheppen, wordt het helemaal 
interessant. Dan hebben we het 
bijvoorbeeld over onze verspillingsfabriek. 

Dat is een fabriek, ook hier in Veghel, 
waar we in een verspild pand, met 
verspilde talenten van verspilde groenten 
gezonde en lekkere voeding maken. 
Zo gebruiken we de kopjes en kontjes 
van tomaten om de lekkerste soepen en 
sausen te produceren.’
‘We zijn nu ook bezig met een 
composteringsmachine. Er blijft in 
onze keukens veel organisch materiaal 
over, dat altijd werd afgevoerd. De 
vraag die we ons hebben gesteld, is of 
we daar niet iets anders mee zouden 
kunnen. Een composteringsmachine 
met bijbehorende mankracht bleek het 

Jos van Delft

Jos van Delft studeerde personeels-
beleid en sociaal werk aan de Avans 
Hogeschool in Den Bosch. Hij werkte 
vanaf 2002 in verschillende posities 
bij USG Restart, het re-integratie-
bedrijf van uitzender USG. De ervaring 
die hij daar opdeed, onder meer met 
het aan werk helpen van mensen met 
een arbeidsbeperking, maakte hem 
in de ogen van het management van 
Hutten geknipt voor de nieuwe functie 
van manager inclusiviteit. Die functie 
bekleedt Van Delft sinds juni 2016. 

AWVN-onderzoek naar 
waarde van inclusief 
werkgeven

Biedt inclusief werkgeven 
meer toegevoegde waarde aan 
werkgever en onderneming dan 
‘gewoon’ werkgeven? En zo ja, 
waarin schuilt die meerwaarde?

Het antwoord op die vragen 
zocht AWVN in het onderzoek 
‘Toegevoegde waarde van 
inclusief werkgeven’, waarvan 
het onderzoeksrapport onlangs 
verscheen. Het onderzoek – 
literatuurstudie en vragenlijst 
die werd ingevuld door ruim 530 
werkgevers, waarvan er meer 
dan 400 al werken met mensen 
met een kwetsbare positie op 
de arbeidsmarkt – leverde 28 
‘waarden’ op die het bewust 
aannemen van mensen met 
een arbeidsbeperking met zich 
meebrengt. Iedere inclusieve 
werkgever neemt een of meer van 
deze waarden in het eigen bedrijf 
waar. Naast voor de hand liggende 
waarden als een beter imago 
(goed voor de omzet) en het beter 
benutten van de arbeidsmarkt 
(kan goed uitkomen bij het 
vervullen van lastige vacatures) 
zijn dat ook verrassende. Denk 
bijvoorbeeld aan productinnovatie 
(door andere invalshoeken en 
meer creativiteit) en verbetering 
van de bedrijfsvoering (onder 
meer door vermindering van het 
aantal fouten).

Het rapport is als brochure 
Verschil smaakt naar meer. De 
waarde van inclusief werkgeven 
gepubliceerd. Meer informatie 
hierover op pagina 41.

Als de samenleving mensen de 
plicht oplegt om te werken, dan 
moet er ook zoiets zijn als het 
récht om te werken

antwoord. En die mankracht betreft 
niet toevallig een arbeidsgehandicapte. 
Uiteindelijk moet zo’n oplossing wel 
rendabel zijn, maar we hebben primair 
gekeken naar het afvalprobleem en het 
werk dat moet worden gedaan – niet 
naar het geld.’

AWVN publiceerde een rapport over 
de waarde van inclusiviteit. Waren de 
conclusies herkenbaar?
‘Jazeker, in dit rapport worden een 
paar heel treffende waarden benoemd. 
De positie op de arbeidsmarkt 
bijvoorbeeld: ons project Statuschefs 

sluit daar perfect op aan. Maar de 
maatschappelijke legitimatie is voor 
ons wel de belangrijkste waarde. 
Als de samenleving mensen de 
plicht oplegt om te werken, dan 
moet er ook zoiets zijn als het récht 
om te werken. Daar kunnen wij 
een rol in spelen. Van onze 1.750 
medewerkers komt tien procent 
uit een uitkeringssituatie. Als alle 
werkgevers er zo over denken als wij, 
halen we gemakkelijk die 100.000 
banen die het bedrijfsleven over een 
paar jaar moet leveren voor personen 
met een arbeidsbeperking.’ 

vraaggesprekvraaggesprek

Jos van Delft (links) in de eigen bakkerij waar voornamelijk doven en slechthorenden werken
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Zeven redenen 
om over 
te gaan op 
individueel 
roosteren 

Individueel roosteren heeft 
vooral voordelen voor 
werknemers, wordt vaak 
gedacht. Maar juist ook voor 
werkgevers kan het interessant 
zijn om meer maatwerk en 
flexibiliteit in te voeren in de 
werktijden. Zeven redenen om 
over te gaan op individueel 
roosteren. 

Hogere productiviteit
Mensen zijn biologisch verschillend. Dat 
is een van de belangrijkste redenen om 
überhaupt na te denken over individu-
eel roosteren. Uit onderzoek blijkt bij-
voorbeeld dat er uitgesproken ochtend- 
en avondtypes zijn. Kenmerk van deze 
chronotypes is dat zij productiever zijn 
op verschillende tijdstippen van de dag. 
De wat ouderen onder ons hebben in 
hun eigen leven zelf stapje voor stapje 
de ontwikkeling ervaren van avond- 
(puber/twintiger) naar ochtendtype 
(volwassene). De meeste organisaties 
houden echter bij het vormgeven van 
de roosters nauwelijks rekening met 
biologische verschillen. Solidariteit – de 
lusten en lasten onderling gelijk ver-
delen – blijkt in de praktijk vaak belang-
rijker dan de vraag hoe werknemers zo 
productief mogelijk kunnen zijn.

9

1
Ouderen duurzaam inzetbaar  
Veroudering gaat gepaard met veran-
deringen in het menselijk lichaam. 
Mensen die op onregelmatige tijden 
of in ploegen werken, ervaren daarom 
bepaalde (reeksen van) diensten als 
(steeds) zwaarder naarmate zij ouder 
worden. 
Door op basis van maatwerk in andere 
reeksen te gaan werken, blijven werk-
nemers langer inzetbaar. Zij hoeven 
dan niet per se minder te gaan werken. 
Deeltijdwerk is overigens wel beter op 
te vangen in een omgeving die uitgaat 
van individueel maatwerk dan in een 
omgeving die uitgaat van een vaste, col-
lectieve basis. Dit biedt meer perspec-
tief voor werknemers die actief bij het 
arbeidsproces betrokken willen blijven, 
maar daarvoor niet voltijd ter beschik-
king staan. 

Voorkeurrooster 
Hierbij houdt de roostermaker zoveel mo-
gelijk rekening met de wensen van werk-
nemers. Dat kan door hen te plaatsen in 
een groep die alleen vroege diensten of 
juist voornamelijk late diensten draait. Er 
wordt ingespeeld op individuele wensen 
zolang dat een rooster oplevert dat aan 
de bezettingseisen voldoet. In de zorg 
gebeurt dit vaak door harde en zachte 
wensen van werknemers te onderschei-
den, waarmee de roostermaker vervol-
gens zoveel mogelijk rekening houdt.

Shiftpicking
Ook bekend als intekenroosters. Dit is 
een variant waarbij niet de werkgever 
het rooster maakt, maar de werknemers. 
Hierbij levert de werkgever een leeg 
rooster op, dat alleen het aantal en het 
soort benodigde diensten vermeldt. 
Werknemers die aan de eisen voldoen, 
schrijven in op bepaalde diensten of 
stellen een persoonlijk rooster samen 
uit die diensten. Vaak gaat dit in rondes. 
Bijvoorbeeld: in de eerste ronde tekenen 
de werknemers in, de tweede ronde staat 
in het teken van herschikking door de 
werknemers en in de derde ronde keurt 
de leidinggevende het rooster goed, 
eventueel na een laatste herschikking 
door de roostermaker.

Zelfroosteren
Hierbij bepaalt het team of de afdeling 
alles zelf, zowel wat betreft de inhoud 
van het werk (wat doen we?) als de tijd 
(wanneer doen we dat?), zolang dat bin-
nen de doelstellingen van de organisa-
tie gebeurt. Daarbij kan men het werk 
blijven vertalen in diensten, maar ook de 
roosters organiseren vanuit de activi-
teiten die moeten worden verricht of de 
output die men wil realiseren.

Bron: Individueel roosteren in de ploeg. Uitgave van 

het NCSI, maart 2015. Deze uitgave is als blader-

pdf beschikbaar op de site van AWVN.  

TEKST
Peter Hagesteijn

ILLUSTRATIES
Studio Vonq 

2

Individueel roosteren 
Welke vormen van individueel roosteren zijn er zoal?  
Enkele varianten.

Meer weten over de dienstverlening 
van AWVN op het gebied van 
individueel roosteren? Neem contact 
op met uw eigen adviseur of de 
arbeidstijdmanagementspecialisten 
van AWVN. Deze bereikt u via de 
AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, 
werkgeverslijn@awvn.nl. 
Samen met softwareontwikkelaar Intus, 
gespecialiseerd in dienstroosterplanning, 
personeelsplanning en projectplanning, 
biedt AWVN ondersteuning bij de 
implementatie van individueel roosteren  
in organisaties. 
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Iedereen breder inzetbaar  
In hoeverre zijn mensen inzetbaar in 
verschillende functies? Zijn zij in staat 
om uiteenlopende taken uit te voeren? 
Het antwoord op deze vragen bepaalt 
voor een belangrijk deel de prestaties 
van alle werknemers, nu en in de 
toekomst. Dit staat echter haaks op 
hoe het werk in de praktijk nog vaak is 
georganiseerd – namelijk: werknemers 
die veelal dagelijks dezelfde taken 
uitoefenen en hieraan ook nog eens de 
nodige zekerheid verbinden. 
De vraag wat een werknemer te bieden 
heeft, is sterk aan verandering onder-
hevig. Organisaties die stimuleren dat 
mensen nieuwe competenties ver-
werven, waarborgen en verbeteren de 
productiviteit van hun werknemers. 
Een omgeving waarin op individuele 
basis wordt geroosterd, helpt hierbij. 
Omdat de bezetting dan per dienst van 
samenstelling wisselt, ontstaat er veel 
meer dynamiek. Dat geeft werknemers 
een stimulans om de juiste (of nieuwe) 
competenties te ontwikkelen. En ver-
groot hun werkzekerheid: een breder 
inzetbare werknemer heeft meer  
mogelijkheden. 

Ruimer blikveld
Individueel roosteren geeft leiding-
gevenden een andere rol. Bij zelfroos-
teren maken werknemers keuzes en 
beslissingen die in het verleden tot het 
domein van de leidinggevende behoor-
den – bijvoorbeeld met betrekking tot 
het opvangen van verlof of pieken in het 
werk. Tegelijkertijd wordt het blikveld 
van de leidinggevende verbreed. Tijdens 
zijn aanwezigheid is hij namelijk niet 
meer omringd door steeds dezelfde 
werknemers. De wisselende bezetting 

Meer flexibiliteit
Veel organisaties hebben behoefte aan 
flexibiliteit om concurrerend te blijven 
en beter te kunnen inspelen op de ver-
anderende vraag van klanten.  
Bij zelfroosteren worden de werktijden 
per definitie op korte termijn vast-
gesteld. Dit biedt organisaties veel 
meer mogelijkheden om kortetermijn-
ontwikkelingen adequaat op te kunnen 
vangen. Nu worden pieken en dalen 
veelal opgevangen door overwerk, de 
externe schil – of door het bekende hol-
len of stilstaan. Door de eigen formatie 
efficiënter in te zetten op de vraag, is 
het mogelijk veel kosten te besparen en 
neemt de wendbaarheid van de organi-
satie aanzienlijk toe.

Meer betrokkenheid
Voor afdelingen en organisaties van 
enige omvang is het ondoenlijk om de 
werktijden op de achterkant van een 
sigarendoos vorm te geven. Gespeciali-
seerde roostersoftware biedt soelaas. Dit 
biedt bovendien nieuwe kansen: zo kan 
software voor de nodige eenduidigheid 
in de toepassing van spelregels zorgen. 
En door communicatie via smartphones 
en tablets kan veel intensiever – zelfs 
dagelijks – contact tussen het bedrijf en 
de werknemer ontstaan. Zo groeien de 
mogelijkheden om de wensen over en 
weer op een bevredigende manier in te 
vullen. Dat vergroot de tevredenheid en 
het engagement van alle bij het indivi-
dueel roosteren betrokken partijen.  

Passende beloning
In een omgeving van ploegendiensten 
en onregelmatige diensten, zijn toesla-
gen belangrijk voor de motivatie voor 
werk nemers. Bij individualisering van 
werk tijden valt echter aan onderlinge 
verschillen niet te ontkomen, net zo min 
als aan de vervolgvraag wat een recht-
vaardige beloning is. De praktijk leert dat 
het antwoord per organisatie anders is. 
Sommige werknemers hechten meer aan 
solidariteit en zekerheid, andere meer 
aan individualiteit en variabiliteit. Deze 
verschillende belangen bieden de kans 
om het bestaande systeem rond toeslagen 
te herijken. Zo kan het in plaats van een 
commodity (weer) een instrument worden 
dat de vraag naar arbeid faciliteert. 

3

4
65 7

per dienst vergroot de mogelijkheden 
van de leidinggevende om bij meerdere 
medewerkers te stimuleren dat ze bre-
dere of nieuwe competenties ver werven. 
Leidinggevenden kunnen dus meer 
bezig zijn met de ontwikkeling van 
werknemers. Daar is ook ruimte voor, 
aangezien een aantal beheersmatige 
activiteiten niet meer in hun porte-
feuille zitten. Bovendien intensiveren de 
onderlinge relaties op het werk, omdat 
werknemers op een andere manier wor-
den betrokken bij het werkproces.

Op 6 april organiseert AWVN in Nieuwegein 
voor de tweede keer de masterclass 
Flexibel organiseren met arbeidstijden. Het 
programma duurt de hele dag. 
 
Programma 
Blok 1: flexibiliteit en regelgeving 
Mede aan de hand van de ingestuurde 
vraagstukken wordt de wet- en regelgeving 
behandeld die relevant is voor het 
flexibiliseren van de organisatie door middel 
van arbeidstijden. U krijgt het overzicht 
van de wet- en regelgeving mee als 
studiemateriaal.
Blok 2: duurzame inzetbaarheid en 
arbeidstijden
Tijdens de lunch gaat het om de invloed van 
arbeidstijden (met name die van zogeheten 
inconveniënte uren zoals ploegendiensten 

en consignatiediensten) op de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Waar moet u 
rekening mee houden? Wat werkt wel en wat 
niet? Wat is de relatie met voeding?
Blok 3: flexibiliteit en salariëring
Het inkomen is belangrijk voor werkenden, 
en aanpassingen van de arbeidstijden kan 
consequenties hebben voor de toeslagen. 
Daardoor zijn gewenste veranderingen in de 
praktijk soms lastig te realiseren. Wat zijn de 
valkuilen en de kansen als u de arbeidstijden 
wilt aanpassen? 

Kosten en aanmelden
De masterclass staat ook open voor niet-
leden. Zij betalen 1.250 euro (p.p., excl. btw); 
AWVN-leden betalen 950 euro. In de prijs is 
een persoonlijk, schriftelijk advies inbegrepen. 
Aanmelden via www.awvn.nl/bijeenkomsten. 

Peter Hagesteijn
is adviseur 
arbeidstijdmanagement 
bij AWVN
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Meer papierwerk, 
hogere kosten in 
ontslagzaken
Werkgevers zijn nog steeds zeer kritisch over de werking 
van Wet werk en zekerheid (Wwz). Het nieuwe ontslagrecht 
zorgt voor meer (digitaal) papierwerk, bemoeilijkt ontslag 
en verhoogt in veel gevallen de kosten van ontslag. 
De Wwz leidt daardoor niet tot de door veel politici 
gewenste toename van het aantal arbeidscontracten voor 
onbepaalde tijd. Dat blijkt uit de tweede AWVN-enquête 
naar de Wwz in de praktijk. 

De enquête is dit jaar niet alleen uitgezet onder de 
leden van AWVN, maar ook onder de leden van de 
regionale verenigingen van VNO-NCW en MKB- 
Nederland. Hierdoor geeft de enquête ook goed 
weer wat er leeft onder kleinere werkgevers. Het 
blijkt dat werkgevers nauwelijks anders tegen de 
Wwz aankijken dan een jaar geleden. 
De belangrijkste conclusie is dat het politieke doel 
van de Wwz ver weg lijkt. De wet werd onder meer 
in het leven geroepen om te bewerkstelligen dat 
werkgevers eerder en vaker een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd aanbieden. Maar vooral 
kleinere bedrijven lijken eerder huiveriger dan en-
thousiaster te zijn geworden om hun medewerkers 
een vaste aanstelling te geven. 
Werkgevers constateren dat de Wwz het moeilijker 
en duurder maakt om iemand te ontslaan, onge-
acht de ontslaggrond. Anders dan voorheen zijn de 
ontslagronden (limitatief) in de wet benoemd. Voor 

Belangstellenden kunnen het 
volledige rapport over de enquête 
naar de werking van de Wwz down-
loaden op de website van AWVN, 
www.awvn.nl. Dit rapport bevat 
onder meer een onderverdeling van 
de antwoorden naar bedrijfsgrootte 
en een vergelijking met de resulta-
ten van de enquête van 2016.

TEKST
Marco Veenstra

Tweede AWVN-enquête naar werking Wwz
ontslag moet er een ‘voldragen’ ontslaggrond zijn. 
Het is niet meer mogelijk om meerdere onvoldra-
gen ontslaggronden samen te voegen tot één vol-
ledige ontslaggrond. Daarom vinden werkgevers de 
wet ingewikkeld – ook na een gewenningsperiode 
van meer dan anderhalf jaar. Daarnaast vinden zij 
overwegend dat de mogelijkheden om iemand een 
aantal tijdelijke contracten aan te bieden, bijvoor-
beeld om de werknemer in kwestie goed te kunnen 
beoordelen, te beperkt zijn. 
Het kan niet anders of deze vaststellingen beïn-
vloeden de risicoperceptie van werkgevers: de Wwz 
maakt het in hun ogen risicovoller om iemand een 
vast contract te geven. Dat maakt huiverig. Men 
kiest er dan ook eerder voor om een medewerker na 
afloop van het maximumaantal toegestane tijdelij-
ke contracten (vastgelegd in de zogenoemde keten-
bepaling) te laten gaan dan het ‘risico’ van een vast 
contract te nemen. De verplichting om na twee jaar 
dienstverband bij ontslag een transitievergoeding 
te betalen, speelt daarbij ook een rol, zij het in het 
algemeen geen doorslaggevende. Een andere risico-
factor die veel werkgevers noemen, is de (al langer 
bestaande) loondoorbetalingsverplichting van twee 
jaar bij ziekte van de werknemer.

Gemakkelijker ontslag?
Is het naar uw ervaring door de Wwz eenvoudiger of juist moeilijker 
geworden om de werknemers te ontslaan?
 

Eerder een vast contract?
De duur van de keten contracten voor bepaalde tijd, voordat een 
contract voor onbepaalde tijd ontstaat, is verkort van drie naar twee jaar. 
Wat is het effect hiervan op uw organisatie?
 

Kosten van de transitievergoeding
Met de Wwz is de wettelijk verplichte transitievergoeding ingevoerd. 
Wat is het effect hiervan op de kosten van ontslag?
 

A  Ontslag is goedkoper geworden.
B  Het maakt niets uit.
C  Ontslag is juist duurder geworden.
D Nog geen ervaring mee.
E  Anders. 

A 15%

B 12%

C 34% 

D 26% 

 E 13%

A  Dit heeft op onze organisatie geen 
effect gehad.

B  Wij bieden hierdoor werknemers 
eerder een contract voor 
onbepaalde tijd aan.

C  Na afloop van de maximale periode 
volgens de ketenregeling bieden 
wij werknemers in de regel geen 
contract voor onbepaalde tijd aan.

D Anders.

A 28% 

B 15% C 36% 

D 21% 

A  Ik heb hier nog geen ervaring mee.
B  Het is eenvoudiger geworden.
C  Het is moeilijker geworden. 

A 35% 

B 3% 
C 62%

Marco Veenstra 
is senior adviseur juridische zaken bij 
AWVN. Vorig jaar voerde hij namens 
het bedrijfsleven het woord in een door 
de Tweede Kamer georganiseerde 
ronde-tafelbijeenkomst over de 
Wet werk en zekerheid. De AWVN-
enquête naar de werking van de 
Wwz werd, net als in 2016, onder zijn 
verantwoordelijkheid uitgevoerd.
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Suggesties
De grote vraag is: wat dan wel? Hoe moet het ont-
slagrecht worden gewijzigd om uiteindelijk zowel 
werknemers al werkgevers beter te dienen? Wie 
van een grote afstand kijkt, ontwaart in de Wwz 
een zoveelste poging om een krakkemikkig ge-
bouw op te kalefateren met een nieuwe voordeur, 
terwijl renovatie of nieuwbouw veel beter zou 
zijn. Desondanks is in de enquête aan de deelne-
mers gevraagd welke aanpassingen wenselijk zijn 
om de Wwz vanuit het perspectief van werkge-
vers beter te laten functioneren. Dat wil zeggen: 
minder ingewikkeld en minder duur. De volgende 
alternatieven krijgen de voorkeur:
•  herstel van de oude ketenbepaling (topfavoriet 

bij de kleinere werkgevers)
•  de mogelijkheid van een keten van langdurige 

contracten voor bepaalde tijd
•  de mogelijkheid om meerdere ontslagronden 

in samenhang te bekijken (topfavoriet bij de 
grotere werkgevers)

•  de mogelijkheid om bij reorganisaties voor  
een deel op kwaliteit te selecteren. 

Ongetwijfeld zullen de Wwz, het ontslagrecht 
en de arbeidsmarkt als geheel prominent op de 
agenda van een nieuw kabinet staan. De resulta-
ten van deze AWVN-enquête geven daar in ieder 
geval opnieuw alle aanleiding toe. 
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Geen onderwerp dat zo hoog scoort op de agen-
da van werkgevers als duurzame inzetbaarheid. 
In het periodieke trendonderzoek van AWVN 
zette meer dan 50 procent van de werkgevers 
dat thema zelfs bovenaan. De veranderingen in 
economie, arbeidsmarkt en bedrijven maken 
dat de doorlooptijd van functies steeds korter is 
geworden. Een functie kan morgen ophouden 
te bestaan, terwijl functies die nu nog niet zijn 
bedacht volgende week ineens kunnen bestaan.

Duurzame inzetbaarheid lijkt het ei van Colum-
bus om de personeelsvraagstukken die hieruit 
voortvloeien, op te lossen. Werknemers die 
dankzij dit beleid weerbaar zijn geworden, zien 
hun eigen kansen op de arbeidsmarkt groeien. 
Ze lopen minder risico op uitval in hun huidige 
beroep, kunnen gemakkelijk van beroep ver-
anderen en zijn op veel vlakken bij de tijd. En 
werkgevers zien om precies dezelfde redenen 
dergelijke werknemers graag komen: ze zijn 
immers gemakkelijk in te passen of op een an-
dere functie voor te bereiden, en – als de nood 
aan de man komt en het bedrijf in moeilijkhe-
den zit – zoeken ze zelf een andere baan. 

Tot zover het goede nieuws. Want van al die 
werkgevers die met duurzame inzetbaarheid 
aan de slag willen, stuit het overgrote deel 
op praktische problemen. Ontwikkeling van 
iemands duurzame inzetbaarheid veronderstelt 
dat hij of zij zelf in actie komt, zelf eigenaar 
van het loopbaanvraagstuk wordt, zelf de regie 
in handen neemt. En daar schort het nogal 
eens aan. Met stip bovenaan staat daarom bij 
werkgevers de vraag: ‘Hoe zorg ik als werkgever 
dat medewerkers zich zélf verantwoordelijk 
voelen voor hun eigen duurzame inzetbaarheid 
en een actieve rol gaan vervullen?’

Een onderliggend probleem bij duurzame in-
zetbaarheid is dat ander, nieuw gedrag (zelf het 

heft in handen nemen) meestal pas op de lange 
termijn effect heeft. Wanneer pluk je de vruch-
ten van een gezondere leefstijl? Vaak pas over 
jaren en dat is voor veel werkenden ‘te ver weg’, 
blijkt uit recent onderzoek van AWVN naar het 
eigenaarschap van duurzame inzetbaarheid. 
Daaruit blijkt ook dat een laagdrempelige, 
praktische insteek en informatie die goed aan-
sluit bij de uitgangssituatie van de werkende, 
de belangrijkste kenmerken zijn van een suc-
cesvolle aanpak. Kleine stappen, is het devies. 
Daarbij is communicatie hierover effectiever 
als deze zoveel mogelijk aansluit bij de persoon-
lijke situatie van het moment en bij de waarden 
die werkenden belangrijk vinden. Bij laagopge-
leiden zijn dat bijvoorbeeld werkzekerheid en 
beloning, terwijl hoogopgeleiden meer gericht 
zijn op ontwikkeling.

Met dat in gedachten heeft AWVN een app ont-
wikkeld die werkenden daarbij helpt: Tiptrack. 
Dit instrument draait op dit ogenblik bij wijze 
van proef in een aantal grote bedrijven en de 
ervaringen zijn zeer bemoedigend: werkenden 
in die bedrijven blijken daadwerkelijk gebruik 
te maken van de mogelijkheden om zelf actief 
met de eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan. 
De verklaring daarvoor is ook weer erg eenvou-
dig: iedereen heeft een smartphone en/of een 
laptop, iedereen gebruikt apps. Apps zijn dus 
een goed middel om mensen te bereiken. Of de 
betreffende app gebruikt wordt en of men de 
app blijft gebruiken, hangt voor een heel groot 
deel af van de gebruikerstevredenheid. En die 
hangt er weer van af hoe toegankelijk de app is 
en of de gebruiker zelf invloed heeft op de ma-
nier waarop hij er mee werkt. De effectiviteit 
van de app hangt natuurlijk af van de (ervaren) 
kwaliteit van de inhoud en is groter als de app 
de gebruiker vanuit meerdere methoden en 
invalshoeken benadert. 

Eigenlijk is de conclusie dus heel simpel: in 
een tijd van individualisering waarin mensen 
steeds meer zelf hun keuzes willen maken, 
moet je ook duurzame inzetbaarheid dichtbij 
de persoon brengen en aansluiten bij zijn  
beleving. Dan gaat het werken. 

Harry van de Kraats  
is algemeen directeur van 
werkgeversvereniging 
AWVN en directeur Sociale 
Zaken van VNO-NCW

Duurzame inzetbaarheid 
dichterbij brengen
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Apps zijn een goed 
middel om mensen 
te bereiken

•  Herstel van de oude ketenbepalingen 
(maximaal drie tijdelijke contracten in 
maximaal drie jaar) 
18,2 procent 

•  De mogelijkheid van één kortdurend 
contract van maximaal één jaar, dat kan 
worden opgevolgd door één langdurend 
contract 
4,6 procent

•  De mogelijkheid van een keten van lang-
durige contracten van drie tot vijf jaar 
16,7 procent

•  Een standaardtussenpoos van drie 
maanden voor de ketenbepaling 
8,8 procent 

•  De mogelijkheid om meerdere ont-
slaggronden aan te voeren die niet 

afzonderlijk, maar wel in samenhang 
bekeken voldoende grond voor ontslag 
opleveren 
18,1 procent 

•  Vervanging van de huidige, strikt om-
schreven ontslaggronden door de oude 
algemene ontslaggrond, in combinatie 
met de mogelijkheid van een hogere  
vergoeding dan de huidige transitiever-
goeding 
6 procent

•  Vervanging van de toetsing van een 
ontslag vooraf door een toetsing ach-
teraf (het initiatief hiertoe ligt dan bij de 
werknemer die het niet eens is met het 
ontslag) 
4,3 procent

•  De mogelijkheid om bij reorganisaties 
voor een deel te selecteren op kwaliteit 
(zonder dat dit bij cao hoeft te worden 
geregeld) 
15,1 procent 

•  Verplichte aanwending van (een deel 
van) de transitievergoeding voor de 
transitie naar ander werk  
(scholing, loopbaanbegeleiding) 
8,1 procent
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Welke aanpassingen van de Wwz vindt u nodig?  

Sectoren waarin de deelnemende bedrijven opereren
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Kees Jan van Kesteren 

DE SPAGAAT 
VAN  
WERKGEVERS 

Interactief congres 
op 15 juni 

Duidelijk meetbare elementen als pres-
taties, productiviteit en beloningen vor-
men van oudsher de harde kant van HR. 
Onder de zachte kant worden moeilijker 
kwantificeerbare aspecten verstaan, 
zoals duurzame inzetbaarheid, inclusie, 
diversiteit en motivatie. Sjoerd van den 
Heuvel, hoofddocent Arbeid en Orga-
nisatie aan de Hogeschool Utrecht en 
expert op het gebied van HR-analytics, 
vindt dit echter een onzinnige tegenstel-
ling. ‘Met een beetje onderzoek zijn deze 
zogenoemde zachte factoren en hun 
effecten op mens en bedrijf kneiterhard 
te maken.’
Dat is ook het vakgebied van Van den 
Heuvel. HR-analytics identificeert en 
kwantificeert de factoren die de presta-
ties van mensen beïnvloeden. De weten-
schapper spreekt zelf overigens liever 
over people-analytics. ‘Ik onderzoek welke 
factoren – de zogenoemde people drivers – 
het individueel welzijn vergroten en zo 
de prestaties van een bedrijf verbeteren. 
Daar zie je ook al de verbinding tussen 
hard en zacht.’
Ook Marjolein Ten Hoonte, directeur 
Arbeidsmarkt en MVO van Randstad 
Groep Nederland, denkt niet dat het nog 
van deze tijd is om HR onder te verdelen 
in harde en zachte aspecten. ‘Deze twee 
elementen horen bij elkaar. Organisaties 
hebben de arbeid van mensen nodig om 
hun doelen te halen; mensen hebben 

Internationalisering, 
robotisering en flexibilisering 
veranderen de arbeidsmarkt 
en de wereld waarin bedrijven 
opereren. Hoe moet HR op die 
nieuwe uitdagingen reageren? 
En vooral: de verbinding 
zoeken tussen de ‘zachte’ en 
‘harde’ kanten van het vak? 
Deze vragen staan centraal 
tijdens het AWVN-congres op 
15 juni. Twee sprekers geven 
alvast een voorzet. 

arbeid nodig om hun eigen doelen mo-
gelijk te maken. Een HR die dat laatste 
negeert, vergeet dat je gemotiveerde 
en gelukkige medewerkers nodig hebt. 
Happy cows produce more milk, zo simpel 
is het.’

Ondersteuning management
Kortom: goed HR-beleid legt verbindin-
gen tussen de harde en de zachte kant. 
Maar hoe doe je dat? Volgens Ten Hoonte 
zijn deze twee kanten alleen effectief te 
verenigen als er voldoende ondersteuning 
is van het management. ‘Een HR-afdeling 
kan van alles willen, maar het doorzetten 
van veranderingen staat of valt bij het 
leiderschap in een organisatie.’
Van den Heuvel onderschrijft het belang 
van ondersteuning op managementni-
veau (‘anders blijven je plannen in een 
la liggen’), maar gaat eerst nog een stap 
verder terug. Elke poging om HR-beleid 
te veranderen of om te ontdekken hoe 
verschillende HR-elementen kunnen 
worden gecombineerd, begint volgens 
hem bij onderzoek. En onderzoek begint 
bij het formuleren van een goede vraag-
stelling. ‘In de HR-wereld wordt veel te 
weinig van rechts naar links gedacht. 
Maar zonder goede, afgebakende onder-
zoeksvraag die aansluit bij de strategi-
sche doelen van de organisatie, krijg je 
nooit een antwoord waar de organisatie 
wat aan heeft.’

De volgende stap is het verzamelen van 
de relevante data om te onderzoeken. Van 
den Heuvel benadrukt wel dat data alleen 
nooit het hele verhaal kunnen vertellen. 
‘Als je ontdekt dat schoonmakers heel 
veel tijd in de koffiecorner doorbrengen, 
hebben ze het dan te gezellig met elkaar 
of is de koffiecorner een van de vieste 
plekken van het kantoor? Om dat te kun-
nen beoordelen, heb je ook gewoon heel 
basic kennis nodig van het werk dat je 
mensen doen.’

Interesse en autonomie
‘Wees geïnteresseerd in je mensen’, zegt 
ook Ten Hoonte. ‘De menselijke behoefte 
moet centraal staan.’ Dat betekent niet 
dat HR-beleid dat zachte aspecten incorpo-
reert, de medewerkers voort durend bij het 
handje moet nemen. Juist niet. Beiden be-
nadrukken dat mensen juist op zoek zijn 
naar autonomie. Randstad voert daarom 
experimenten uit waarbij medewerkers 
zoveel mogelijk zelf de regie hebben. De 
dertiende maand wordt bijvoorbeeld niet 
meer standaard in mei overgemaakt, 
maar maakt nu deel uit van een vakantie-
budget met het vakantiegeld en de vrije 
uren samen. De medewerkers bepalen zelf 
hoe ze dat inzetten. ‘In het begin vonden 
mensen dat maar raar, nu draait het fan-
tastisch. HR-afdelingen moeten juist niet 
bang zijn hun eigen instrumentarium uit 
handen te geven.’

Goed HR-beleid legt 
verbindingen tussen de 
harde en de zachte kant. 
Maar hoe doe je dat?

16 actueel 17actueel
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In the lead 
Omdat de arbeidsmarkt in Nederland 
volgens de Randstaddirecteur volledig 
is georganiseerd rond het concept vaste 
baan, blijft het denken over HR-beleid 
vaak ook in die termen hangen. Maar 
de wereld verandert: mensen wisselen 
steeds vaker van baan en kortere dienst-
verbanden worden steeds normaler. ‘HR 
is daar wat mij betreft echt in the lead. 
Stimuleer ook medewerkers die maar 
kort in dienst zijn om bij te leren en zich 
te verbreden. Zo dien je zowel het be-
drijfsoverschrijdend als je eigen belang. 
Je positioneert je immers uiteindelijk 
wel als aantrekkelijke werkgever.’
HR moet inspelen op de grote verande-
ringen die aan de horizon opdoemen, 
aldus Ten Hoonte: de krapper wordende 
arbeidsmarkt, de rap voortschrijdende 
robotisering en vooral de steeds flexibe-
lere arbeidsmarkt. 
‘Dat laatste maakt veel mensen angstig. 
HR kan die angst niet alleen wegnemen 
door de medewerkers te ondersteunen 
bij hun leertraject, maar ook door hen 
te helpen bij het maken van een verant-
woord financieel plaatje. Verrassend veel 
mensen hebben maar heel beperkt zicht 
op de eigen financiën. Daar ligt bijvoor-
beeld een kans die HR kan pakken.’

Maatschappelijke waarde 
Het belang van maatschappelijk verant-
woord ondernemen is nog zo’n relatief 
nieuw fenomeen waarmee HR wordt 
geconfronteerd. Denk aan eisen in aanbe-
stedingen, veranderende verwachtingen 
van klanten en recent ingevoerde wet- en 
regelgeving als de Participatiewet. Van 
den Heuvel vindt het vanzelfsprekend om 
de maatschappelijke waarde mee te ne-
men in het HR-beleid. ‘Bedrijven werken 
niet in een vacuüm. Stel dat uit je cijfers 
blijkt dat een medewerker die tegen zijn 
pensioen aan zit, niet goed presteert en 
de kans op verbetering niet groot lijkt. 
Dan is ontslag op zich een verdedigbare 
oplossing. Maar weeg wel mee wat de 
maatschappelijke consequenties zijn. Wat 
als deze persoon verder weinig kansen 
heeft op de arbeidsmarkt? Dan kun je als 
bedrijf ook je maatschappelijke verant-
woordelijkheid nemen.’
Daarnaast kan HR onderzoeken waaróm 
de medewerker in kwestie niet goed func-
tioneert. Ligt het aan de manier waarop 
leiding wordt gegeven of de directe 
collega’s, dan is overplaatsing naar een 
andere afdeling misschien een oplossing. 
Als de inhoud van het werk het probleem 
is, kan een aanpassing van het takenpak-
ket al wonderen doen. ‘Er zit veel meer 
talent in je eigen medewerkers dan vaak 
wordt gezien’, aldus Ten Hoonte. 

Mijn voorspelling 
is dat een HR die 
niet in staat is de 
juiste talenten 
uit de markt te 
halen, zichzelf 
overbodig maakt  

De spagaat van werkgevers

Kritisch vermogen 
Van den Heuvel zou graag zien dat het 
kritisch vermogen bij HR toeneemt. ‘Er is 
niet één recept voor succes. Het blijft dus 
een kwestie van kritisch kijken naar je 
manier van werken, onderzoek doen en 
regelmatig evalueren volgens vrij simpele 
criteria: draagt je HR-beleid bij aan de 
prestaties van het bedrijf, het welzijn 
van het individu én het welzijn van de 
maatschappij?’
Ten Hoonte vindt dat moet worden 
gebroken met vaste patronen en proce-
dures om vorm te geven aan een nieuw, 
toekomstbestendig HR-management. 
Omdat schoolverlaters tegenwoordig 
minder kansen krijgen om meteen een 
geweldig CV op te bouwen – en meerdere 
tijdelijke contracten eerder regel dan 
uitzondering zijn – noemt ze de werving 
en selectie van personeel bij uitstek een 
terrein waarop HR zijn meerwaarde kan 
bewijzen. ‘De uitdagingen op de arbeids-
markt zijn nu zo groot dat de vaste pro-
cedures, de geijkte functieprofielen en de 
standaardkandidaten niet meer voldoen. 
Mijn voorspelling is dat een HR die niet 
in staat is de juiste talenten uit de markt 
te halen, zichzelf overbodig maakt. Je 
zult de kandidaten moeten leren kennen 
om ze te beoordelen. Dat is de verbinding 
tussen harde en zachte HR, maar bovenal 
de verbinding met de toekomst.’ 

Hoe kan HR de verbinding leggen tussen 
de harde en de zachte kanten van het vak? 
Tussen prestaties, productiviteit en belo-
ning enerzijds en ontwikkeling, duurzame 
inzetbaarheid en inclusiviteit anderzijds? 
Over deze werkgeversspagaat organiseert 
AWVN op donderdagmiddag 15 juni in 
Bunnik (Postillion Hotel) het congres De 
spagaat van werkgevers. Vier inspirerende 
sprekers krijgen ieder vijftien minuten om 
het vraagstuk vanuit hun eigen perspectief 
te belichten. Na het plenaire deel kunt u 
twee interactieve masterclasses naar keuze 
volgen. In iedere masterclass benadert een 
AWVN-expert het HR-thema vanuit het 
hard/zacht-perspectief.

Programma (onder voorbehoud)
13.30 uur  Opening dagvoorzitter
13.40 uur   De vijf tegenstellingen van de 

arbeidsmarkt,  
Marjolein ten Hoonte

13.55 uur   Hoe mengt u hard en zacht? 
Een palet aan werkgevers-
perspectieven, Hendrik Noten

14.10 uur   Van HR-analytics naar people-
analytics,  
Sjoerd van den Heuvel

14.25 uur   De architectuur van ontwikke-
ling van mensen,  
Paul-Peter Feld

14.40 uur   Plenaire afronding door  
dagvoorzitter

14.45 uur   Pauze / wisseltijd
15.00 uur   Masterclasses ronde 1  

(45 minuten)
16.00 uur   Masterclasses ronde 2  

(45 minuten)
17.00 uur   Netwerkborrel

Aanmelden en meer informatie
Dit congres is alleen toegankelijk voor 
AWVN-leden. Kosten: 50 euro. Aanmelden: 
kijk op www.awvn.nl/bijeenkomsten. Op de 
betreffende pagina vindt u ook het over-
zicht van de workshops die op het pro-
gramma staan.

Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeids-
markt en MVO, Randstad Groep Nederland.
Ten Hoonte analyseert trends en ontwik-
kelingen op de arbeidsmarkt en con-
stateert vijf grote tegenstellingen op de 
arbeidsmarkt. 

Hendrik Noten, beleidsadviseur, AWVN.
Noten onderzoekt en analyseert het in-
novatieve sociaal beleid van werkgevers. 
Wat voor type werkgever moet en wil je 
zijn? Noten schetst een palet aan werk-
geversperspectieven.

Sjoerd van den Heuvel, hoofddocent Ar-
beid en Organisatie, Hogeschool Utrecht.
Van den Heuvel verricht onderzoek naar 
de ontwikkeling, implementatie en accep-
tatie van people-analytics in organisaties.  
Van den Heuvel zet de belangrijkste con-
clusies op een rij. 

Paul-Peter Feld, directeur HR, Enexis.
Feld noemt zich in het dagelijkse leven 
human innovation architect en is co-auteur 
van het boek Gedeeld leiderschap, dat 
gaat over veerkracht door nieuwe vormen 
van samenwerken, organiseren, leren 
en leiderschap. Feld deelt zijn visie en 
ervaring over hoe HR de ontwikkeling van 
mensen beter kan organiseren.
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Wat is medewerkersaandeel-
houderschap?
Pascale Nieuwland: ‘Dit is een manier 
om je medewerkers, via aandelen, 
financieel te laten participeren in je 
organisatie. Het verschil met bonus-
regelingen of winstdeling is dat het 
personeel bij aandeelhouderschap ook 
mag meepraten over beleid en strategie. 
Samen ondernemen, de werknemers 
worden als het ware eigenaar van een 
stukje van het bedrijf. Dat betekent 
dat ze delen in de eventuele groei én 
risico’s. Overigens zijn er verschil-
lende mogelijkheden om die financiële 
participatie vorm te geven. De eigenaar 
of het management van een bedrijf kan 
er bijvoorbeeld voor kiezen om slechts 
een beperkt aantal personeelsaandelen uit 
te geven of om die alleen ter beschik-
king te stellen aan het hogere manage-
ment. Het kan ook in de vorm van 
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Medewerkersaandeelhouderschap zorgt voor sterke binding met bedrijf 

TEKST
Andrea Hijmans

Medewerkers aandelen geven in je bedrijf.  
Dat klinkt als een linkse hobby. En inderdaad: 
de geschiedenis van de Stichting Nederlands 
Participatie Instituut (SNPI) is stevig geworteld 
in de coöperatieve beweging uit de tweede helft 
van de negentiende eeuw en in de vakbeweging. 
‘Die linkse ideologie hebben we achter ons 
gelaten. Nu zoeken we naar regelingen die 
goed zijn voor werknemer én werkgever’, 
aldus Pascale Nieuwland, de huidige directeur. 
Hoe werkt het aandeelhouderschap van 
medewerkers in de praktijk?
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Voordelen
Medewerkersaandeelhouderschap 
•  stimuleert de economie: onderzoek laat 

zien dat de productiviteit van bedrijven 
omhoog gaat en de financiële resultaten 
verbeteren

•  bevordert vermogensopbouw van  
medewerkers en dus in de samenleving 
als geheel

•  verzacht de pijn van baanverlies door 
automatisering: medewerkers delen 
immers mee in het extra vermogen dat 
bijvoorbeeld door robotisering wordt 
gegenereerd

• verkleint de inkomensongelijkheid
•  bevordert sociale innovatie en vernieu-

wing van arbeidsvoorwaarden, en sluit 
aan bij de trend om samen (sociaal) te 
ondernemen

•  zorgt voor meer vaste banen: bedrijven 
die medewerkers als aandeelhouders 
laten participeren, ontslaan minder men-
sen in tijden van crisis

•  bevordert de medewerkersbetrokken-
heid omdat er een verregaande vorm 
van medezeggenschap tot stand komt

•  zorgt voor continuïteit: medewerkers 
voelen zich sterker verbonden met een 
bedrijf waarin ze participeren en blijven 
daar vaak langer werken. Het kan ook 
een goede manier zijn om de bedrijfs-
opvolging te regelen

•  kan vijandige overnames voorkomen en 
excessen van private equity (durfkapita-
lisme) tegengaan. 

Nadelen
Medewerkersaandeelhouderschap 
•  vraagt om het delen van macht en 

inzicht in hoe het bedrijf het werkelijk 
doet; niet iedereen in de top van een 
organisatie is daartoe bereid

•  vergt niet alleen een goede voorberei-
ding en organisatie, maar ook onder-
houd; nieuwe medewerkers moeten er 
bij betrokken worden.

BELEGGEN IN JE 
EIGEN BOTERHAM

certificaten, waarbij het stemrecht is 
onder gebracht bij een stichting die de 
certificaathouders vertegenwoordigt.’

Welke bedrijven doen het?
‘Veel bedrijven kennen een vorm van 
medewerkersaandeelhouderschap, 
want ook partnerstructuren en maat-
schappen tellen mee. Maar kijk je 
naar brede regelingen – waarbij alle 
medewerkers in principe aandelen 
kunnen kopen – dan ligt dat cijfer veel 
lager. Volgens de laatste schatting, een 
paar jaar oud inmiddels, gaat het om 
circa 2.500 bedrijven in ons land. Of 
dat aantal stijgt? Moeilijk te zeggen, 
maar we merken wel dat steeds meer 
bedrijven bij ons aankloppen voor 
advies. En nee: dat zijn niet allemaal 
grote beurs genoteerde ondernemingen. 
Integendeel, het gaat juist vaak om be-
drijven die nog niet op de beurs actief 

Pascale Nieuwland,
directeur Stichting Nederlands 
Participatie Instituut (SNPI)
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zijn. Hun basis is vaak al relatief breed. 
Eén directeur die honderd man onder 
zich heeft en alles zoveel mogelijk zelf 
beslist? Dat zie je nog maar zelden. Te-
genwoordig gaat het vaak om een klein 
groepje jonge mensen die samen iets 
hebben opgezet. Dan is de stap kleiner 
om medewerkers zeggenschap te geven 
en de verantwoordelijkheid te delen.’
‘Uiteraard heeft aandeelhouderschap 
bij niet-beursgenoteerde bedrijven een 
andere vorm. Er is dan immers sprake 
van een louter interne markt. Aandelen 
kunnen alleen binnen het bedrijf zelf 
worden verhandeld op vaste momen-
ten, vaak een- of tweemaal per jaar. De 
waarde van het aandeel wordt bepaald 
op basis van een formule, waarin facto-
ren zijn verwerkt die van invloed kun-
nen zijn op de bedrijfsresultaten. Vaak 
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Praktijkcase: 2ndSense

Bedrijf 
Project- en consultancybureau 2ndSense, 
gespecialiseerd in de begeleiding van pro-
jecten op het gebied van infrastructuur en 
ruimtelijke ordening (www.2ndsense.nl). 
Het bedrijf bestaat sinds 2013, heeft vier 
eigenaren en twintig medewerkers in vaste 
dienst. 

Aandeelhouderschap van medewerkers 
Sinds oktober 2016. Alle medewerkers 
kregen tien certificaten cadeau en konden 
dat pakket desgewenst verder uitbreiden. 
Niemand verkocht tot nu toe certificaten.  
De vier eigenaren hielden een meerder-
heidsbelang, maar ‘die situatie is niet in 
beton gegoten’, aldus Gijs Stigter, een van 
die vier. ’Wie weet besluiten we over een 
paar jaar anders.’ 

Waarom 
Stigter: ‘In 2015 constateerden we dat de 
doelstellingen voor 2016 al waren gehaald. 
Anders gezegd: we draaiden uitstekend. 
En we wilden medewerkers graag laten 
meeprofiteren. Inderdaad, vanuit een 
zeker idealisme, maar het diende ook een 
zakelijk doel. We zijn een kennisintensieve 

organisatie. Goed personeel vinden is 
lastig voor ons – we kunnen niet zomaar 
een blik uitzendkrachten opentrekken. 
Via aandeelhouderschap vergroten we 
de betrokkenheid van de medewerkers. 
Dat is ook nodig. Omdat we consultants 
zijn, zitten medewerkers vaak vier dagen 
per week bij de klant, en maar één dag op 
kantoor. Hoe bind je ze dan? 2ndSense is 
georganiseerd volgens de principes van 
een zogeheten cyane organisatie. Dat 
betekent dat volledig wordt gedacht vanuit 
rollen en verantwoordelijk heden. Financiële 
betrokkenheid via medewerkersparticipatie 
is dan natuurlijk eigenlijk wel een logische 
aanvulling daarop.’

Praktische tips 
•  Ga niet over één nacht ijs. Zorg dat de 

bestaande aandeelhouders of eigenaren 
eerst goed voor ogen hebben wat ze willen, 
en waarom.

•  Betrek medewerkers in een vroeg stadium. 
Leg goed uit wat je voor ogen staat.  
En vraag wat mensen willen.

•  Zorg voor goede ondersteuning –  
iedereen aandeelhouder maken kan best 
ingewikkeld zijn. Stigter: ‘Petje af voor 
SNPI en andere adviseurs. Wij hebben 
veel aan ze gehad.’

Praktijkcase: Holland Colours

Bedrijf
Producent van hoogwaardige kleurconcentra-
ten voor kunststoffen (www.hollandcolours.
com). Opgericht in 1979, beursgenoteerd 
sinds 1989. Wereldwijd werken er ruim vier-
honderd mensen.

Aandeelhouderschap van medewerkers
Een bewuste keuze, vertelt Astrid Eikelen-
boom, directeur van beleggingsmaatschappij 
Holland Pigments, die ruim 50 procent van de 
aandelen Holland Colours bezit. ‘De oprichters 
van Holland Colours kwamen van een bedrijf 
waar aandeelhouders regeerden over de hoof-
den van de medewerkers heen. Dat wilden ze 
niet meer. Nu is 23,5 procent van de aandelen 
van Holland Pigments in handen van mede-
werkers; de oorspronkelijke eigenaren en hun 
familie bezitten de rest. Iedereen die, wereld-
wijd, bij Holland Colours in dienst treedt, krijgt 
één aandeel cadeau en wordt aangemoedigd 
er meer te kopen. Onder meer via winstdeling 
– een deel daarvan wordt uitgekeerd in aan-
delen – zal de invloed van medewerkers naar 
verwachting verder groeien tot zo’n 30 tot 35 
procent.’ Is aandeelhouderschap verplicht? 
‘Nee, maar het hoort er in onze optiek gewoon 
bij als je bij Holland Colours komt werken.’ 

Als medewerkers vertrekken, moeten ze hun 
aandelen verkopen. Gepensioneerden mogen 
hun aandelen houden. 

Waarom 
Holland Colours en Holland Pigments richten 
zich op continuïteit, aldus Eikelenboom. ‘Op 
langdurige betrokkenheid. We willen graag 
mensen met een ‘eigen-zaakgevoel’ die hier 
juist komen werken omdat we zo’n regeling 
hebben. En dat ze het zien als een lange-
termijninvestering, die zeggenschap oplevert 
en, als het goed is, ook meer rendement dan 
een spaarrekening.’

Praktische tips
•  Laat je in een vroeg stadium goed informe-

ren over de consequenties.
•  Zorg dat aandeelhouderschap leeft onder 

álle medewerkers. Eikelenboom: ‘In ons geval 
hebben we niet alleen in Nederland mede-
werkers, maar ook elders in de wereld. Dan 
krijg je te maken met cultuurverschillen. In al 
onze vestigingen zijn daarom contactperso-
nen aangesteld vanuit de lokale achterban. 
Zij zorgen dat iedereen goed wordt geïnfor-
meerd. Het werkt. In een land als Indonesië 
zorgt het bijvoorbeeld voor een groot gevoel 
van trots. ‘Ik loop net wat harder, want ik ben 
aandeelhouder’.‘

biedt dat meer zekerheid en stabiliteit 
dan een echte beursgang. Ben je beurs-
genoteerd, dan hoeft er soms maar één 
vervelend bericht naar buiten te komen 
en je aandeel keldert. Bij bedrijven met 
een interne markt speelt dat nauwe-
lijks. Het gaat meer om hoe goed je 
bedrijf het werkelijk deed en doet. Een 
interne markt kan een buffer zijn tegen 
de waan van de dag.’

Waarom doen bedrijven het?
‘Bij grote ondernemingen is aan-
deelhouderschap vaak een vorm van 
beloning. Niet zelden alleen beschik-
baar voor de hogere kaders of de top. Bij 
kleinere bedrijven gaat het erom de ver-
antwoordelijkheid en betrokkenheid te 
vergroten en het ondernemerschap te 
bevorderen.

Onderzoek wijst uit dat bedrijven – 
groot en klein – door medewerkersaan-
deelhouderschap gemiddeld genomen 
beter presteren, zeker als het personeel 
de belangrijkste vorm van bedrijfska-
pitaal is. Aandelenregelingen kunnen 
mensen motiveren, binden aan het 
bedrijf. Dit zorgt voor continuïteit. 
En biedt soms ook bescherming tegen 
vijandige overnames. Een directeur van 
een kleine onderneming die met pensi-
oen wil, kan zijn zaak verkopen aan een 
snelle jongen, maar ook besluiten zijn 
aandelen langzaam maar zeker over te 
dragen aan zijn medewerkers. Ja, een 
soort ‘familiebedrijf nieuwe stijl’.’

Stichting Nederlands Participatie 
Instituut (SNPI) is het kenniscen-
trum voor financiële medewer-
kersparticipatie. De organisatie 
adviseert bedrijven over aandeel-
houderschap van medewerkers. 
In 2015 publiceerde het instituut 
Iedereen aandeelhouder. Handboek 
voor financiële medewerkers
participatie: het eerste praktische 
handboek voor directeuren, aan-
deelhouders en bestuurders die 
zich willen oriënteren op financiële 
medewerkersparticipatie. Het boek 
geeft antwoord op alle praktische 
vragen die in een bedrijf voorko-
men. U kunt het boek met korting 
bestellen via www.snpi.nl/awvn.

Regeert dan niet een andere waan van 
de dag: medewerkers die snel de poet 
willen pakken? 
‘Integendeel, zo leert de praktijk. 
Medewerkers blijken geneigd tot lange-
termijndenken. Niet zo raar natuurlijk: 
het gaat immers ook om hun eigen 
baan, hun eigen toekomst. En als het 
een jaartje wat minder gaat, weten ze 
vaak hoe dat komt, en wat ze eraan 
kunnen doen. Zeker als managers in 
alle geledingen zelf ook aandeelhouder 
zijn, kan sneller worden bijgestuurd. 
Voorwaarde is wel dat relevante in-
formatie met iedereen wordt gedeeld. 
Als je daartoe niet bereid bent, kun je 
misschien beter besluiten tot een goede 
winstdelingsregeling. Wij adviseren 
ook altijd om daarmee te beginnen. Dit 
valt goed te combineren met een aande-

lenplan. Een winstdelingsregeling kijkt 
terug op het afgelopen jaar, aandeel-
houderschap kijkt juist vooruit.’

Do’s en don’ts?
‘Begin bij voorkeur op een moment dat 
het bedrijf een stabiele koers vaart en 
de vooruitzichten goed zijn. Dan zijn 
aandelen een mooie motivator. Bereid 
het aandelenplan goed voor en probeer 
ten minste de helft van de medewerkers 
mee te krijgen. Kunnen ze het niet beta-
len? Overweeg dan bonussen in de vorm 
van aandelen of een spaarplan binnen 
het bedrijf. En heb je eenmaal een goed 
functionerende vorm van medewer-
kersaandeelhouderschap, leun dan niet 
achterover, maar blijf investeren. Goede 
communicatie is cruciaal. Iedereen moet 
het spel in de vingers kunnen krijgen.’ 

Aandelenregelingen 
kunnen mensen 
motiveren, binden 
aan het bedrijf

Het komt tegenwoordig 
vooral voor bij 
bedrijven die zijn 
opgezet door een klein 
groepje jonge mensen 
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Het relatiebeding 
was niet rechtsgeldig 
overeengekomen, dus 
volgens de Hoge Raad hoeft 
de werknemer de boete 
– 247.218,99 euro precies – 
niet te betalen

25achtergrond

Marco Veenstra 
is senior adviseur 
juridische zaken bij 
AWVN

In hoger beroep slaagde de werknemer erin om met 
behulp van getuigenverklaringen te bewijzen dat, 
ondanks de clausule in de arbeidsovereenkomst, 
het personeelsreglement hem niet in samenhang 
(tegelijkertijd) met de arbeidsovereenkomst ter 
beschikking was gesteld. Het gerechtshof conclu-
deerde vervolgens dat het relatiebeding dus niet 
van toepassing was. De werkgever ging in cassatie, 
maar kon uiteindelijk niet hard maken dat het re-
latiebeding wel rechtsgeldig was overeengekomen. 
Dus ook volgens de HR hoefde de werknemer de 
boete niet te betalen. 

Zelfde regels
Veel belangrijker aan deze zaak is nog dat de HR nu 
duidelijk heeft gemaakt dat voor een relatiebeding 
dezelfde regels gelden als voor een concurrentie-
beding. De wet kent het onderscheid niet, sterker 
nog: die kent de begrippen relatie- en concurrentie-
beding niet eens. Artikel 7:653 BW heeft het over 
een beding waarbij de werknemer wordt beperkt in 
zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeids-
overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. 
Een concurrentie- en een relatiebeding voldoen 
allebei aan deze definitie. En daarom zijn de regels 
voor beide bedingen eender, aldus de HR.
De moraal van dit verhaal: een clausule in de 
arbeidsovereenkomst dat de werknemer arbeids-
voorwaarden (waarin een concurrentiebeding is 
opgenomen) tegelijk met ondertekening van de 
arbeidsovereenkomst ter hand zijn gesteld, volstaat 
niet als de werknemer erin slaagt te bewijzen dat 
dit feitelijk niet het geval is geweest. Het is daarom 
verstandig om het concurrentie- of relatiebeding in 
de arbeidsovereenkomst zélf op te nemen, of om in 
de arbeidsovereenkomst expliciet op te nemen dat 
de werknemer instemt met het beding. Nogmaals: 

daarbij is niet van belang of het om een relatie- of 
om een concurrentiebeding gaat.

Wwz
Overigens heeft de Wet werk en zekerheid (Wwz) 
de regeling van het relatie- en concurrentiebeding 
gewijzigd. Sinds 1 januari 2015 gelden verschil-
lende schriftelijkheidsvereisten. Gaat het om een 
contract voor bepaalde tijd, dan moet het beding in 
de overeenkomst zelf zijn opgenomen; verwijzen 
naar een ander document volstaat niet meer. Boven-
dien moet de werkgever in de arbeidsovereenkomst 
schriftelijk toelichten dat het beding noodzakelijk 
is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelan-
gen. De achterliggende gedachte hierbij is dat een 
werknemer met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd ‘dubbel nadeel’ ondervindt: het staat 
op voorhand vast dat de duur van contract beperkt 
is, en een concurrentiebeding werkt belemmerend 
als de werknemer de overstap naar een andere baan 
maakt. Gaat het daarentegen om een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd, dan geldt nog steeds 
de maatstaf van het arrest Philips/Oostendorp. 

Veel werkgevers maken onderscheid tussen een con-
currentie- en een relatiebeding. Het eerste verbiedt 
de werknemer om bij een concurrent in dienst te 
treden, het tweede om na vertrek voor cliënten van 
de (ex-)werkgever werkzaam te zijn. Omdat beide 
bedingen de werknemer beperken in zijn mogelijk-
heden, stelt de wet strenge eisen aan de geldigheid 
ervan. Zo moet een concurrentie- of relatiebeding 
altijd schriftelijk worden overeengekomen. Dit 
waarborgt dat de werknemer zich bewust is van de 
gevolgen van het beding. 

Philips/Oostendorp
In het arrest Philips/Oostendorp (28 maart 2008) 
heeft de Hoge Raad (HR) zich voor het eerst uitge-
sproken over de voorwaarden om te voldoen aan 
het schriftelijkheidsvereiste. Het ging toen om een 
concurrentiebeding dat was opgenomen in de ar-
beidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden zelf had 
de werknemer niet ondertekend, maar hij had wel 
een brief ondertekend waaraan ze als bijlage waren 
toegevoegd.  

ARBEID & RECHT

TEKST
Marco Veenstra 

Relatie- en concurrentiebeding: 
Hoge Raad ziet geen verschil
Voor een relatiebeding gelden dezelfde 
strenge (schriftelijkheids)eisen als voor 
een concurrentiebeding. Aldus de Hoge 
Raad in een recente uitspraak. Het is 
daarom verstandig om het relatie- en/
of concurrentiebeding op te nemen in de 
arbeidsovereenkomst zélf. 

Als een werknemer zich schriftelijk (door onder-
tekening van een arbeidsovereenkomst of brief) 
akkoord verklaart met in een ander document vast-
gelegde arbeidsvoorwaarden waarin een concur-
rentiebeding voorkomt, is volgens de HR voldaan 
aan het schriftelijkheidsvereiste als a) de arbeids-
voorwaarden als bijlage bij de akkoordverklaring 
zijn gevoegd of b) de werknemer bij de akkoord-
verklaring uitdrukkelijk verklaart in te stemmen 
met het concurrentiebeding. 

Lijn bevestigd 
Onlangs, op 3 maart, heeft de HR de lijn van dit 
arrest weer eens bevestigd. In deze casus ging het 
om een werknemer die als belastingadviseur werk-
zaam was geweest bij de werkgever. Hij tekende bij 
indiensttreding een arbeidsovereenkomst waarin 
een concurrentiebeding was opgenomen. In de 
arbeidsovereenkomst werd tevens een personeels-
reglement van toepassing verklaard. Daarin was 
weer een relatiebeding opgenomen dat de werk-
nemer verbood om na het einde van de arbeidsover-
eenkomst werkzaamheden op het gebied van de 
belastingadviespraktijk te verrichten voor cliënten 
van de werkgever. 
Toen de werknemer voor zichzelf begon, overtrad 
hij volgens de werkgever het relatiebeding. De 
kantonrechter gaf de werkgever gelijk en legde de 
werknemer een boete op conform het relatiebeding 
(247.218,99 euro). Volgens de ex-werknemer was het 
beding echter niet rechtsgeldig met hem overeen-
gekomen, omdat het hem bij het ondertekenen van 
de arbeidsovereenkomst niet ter hand was gesteld. 
Tegelijk stond er wel een clausule in de arbeidsover-
eenkomst die bepaalde dat de werknemer had  
kennisgenomen van het personeelsreglement dat 
bij de arbeidsovereenkomst was gevoegd.
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FrieslandCampina had onvoldoende grip 
op de kosten van de duizend leaseauto’s 
die het bedrijf heeft rondrijden. Bovendien 
wilde de zuivelgigant dat hun leaserijders 
bewustere – groenere en veiligere – keuzes 
gingen maken op het gebied van reizen. Het 
in afgelopen januari ingevoerde individuele 
mobiliteitsbudget moet hiervoor gaan 
zorgen. Een unieke regeling dankzij de 
financiële ‘incentives’. 

Individueel mobiliteitsbudget voor 
leaserijders bij FrieslandCampina 

TEKST
Marloes Hooimeijer

Geld 
overhouden 
of juist 
bijbetalen 
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ele incentives die erin zitten om groener 
en veiliger te reizen en rijden’, zegt Arjen 
Juurlink, senior compensation & benefits 
specialist. ‘De hoogte van het indivi-
duele mobiliteitsbudget wordt bepaald 
door zowel de leaseklasse als het aantal 
kilometers dat de werknemers rijden. Van 
FrieslandCampina krijgen ze een budget 
om 12.000 privékilometers per jaar te 
rijden. Rijden ze minder, dan houden ze 
geld over. Rijden ze meer, dan gaat dat 
ten koste van hun mobiliteitsbudget. Ze 
kunnen ook geld van hun budget over-
houden door te kiezen voor een kleinere 
leaseauto, meer met het openbaar vervoer 
te reizen, zuiniger te rijden, vaker te 
carpoolen, vanuit huis te werken of te tan-
ken bij goedkope tankstations of stations 
waarmee wij kortingsafspraken hebben. 
In een online portal kunnen ze zien hoe het 
budget ervoor staat en aan het eind van 
het jaar vindt de verrekening met het sa-

‘De arbeidsmarkt van de BV Nederland 
is in beweging. Er ligt steeds meer focus 
op inzetbaarheid en eigen verantwoor-
delijkheid van werknemers’, aldus Jan 
Willem Menkveld, director reward NL bij 
FrieslandCampina. ‘Die omslag staat ook 
centraal in de sociale agenda die wij met 
de centrale ondernemingsraad hebben 
opgesteld voor ons arbeidsvoorwaarden- 
en arbeidsverhoudingenbeleid van de 
toekomst. Met persoonlijke keuzebudget-
ten stimuleer je werknemers om die eigen 
verantwoordelijkheid daadwerkelijk te 
nemen en bewuste keuzes te maken.’
Een eerste stap in deze richting is het in 
januari ingevoerde integrale mobiliteits-
beleid voor leaserijders. Alle leaserijders 
die toe zijn aan vervanging van hun auto 
van de zaak, krijgen voortaan een indivi-
dueel mobiliteitsbudget in plaats van hun 
traditionele, ontzorgende lease regeling. 
‘Uniek aan deze regeling zijn de financi-

laris plaats. Dan houden ze dus geld over 
of moeten ze bijbetalen.’

Kostenbeheersing 
Behalve voor bewustwording en groener 
en veiliger reizen en rijden, moet de 
nieuwe regeling zorgen voor kostenbe-
heersing. Juurlink: ‘In de oude regeling 
hadden we onvoldoende grip op de kosten. 
Het was te veel vrijheid blijheid. Zo was er 
onvoldoende stimulans om in het dorp te 
tanken in plaats van bij het dure tanksta-
tion langs de snelweg.’
Al in de aanloop naar de nieuwe regeling 
heeft het zuivelbedrijf een structurele 
besparing van 15 procent weten te realise-
ren op de uitgaven aan leaseauto’s. Onder 
meer door de brandstof slimmer in te 
kopen en het aantal merken en het toege-
stane aantal privékilometers (naar 12.000 
kilometer per jaar dus) te beperken. Maar 
ook door striktere toepassing van de cri-

teria voor het toekennen van functionele 
leaseauto’s. ‘Leaserijders moeten het half 
jaar voor vervanging hun zakelijke ritten 
registreren, zodat we kunnen vaststellen 
of ze daadwerkelijk ten minste 20.000 ki-
lometer zakelijk rijden. Dat blijkt niet bij 
iedereen het geval, waardoor sommigen 
hun recht op een leaseauto kwijtraken.’

Wennen 
Eind februari was het eerste individuele 
mobiliteitsbudget een feit. Met een be-
stand van duizend leaseauto’s en vervan-
ging om de vier jaar, volgen er dit jaar 
nog zo’n 250 mobiliteitsbudgetten. ‘Met 
zo’n ingrijpende regeling is het noodzaak 
voldoende aandacht aan de communicatie 
te besteden. Het is wel de auto waar je 
aan komt – een heel gevoelig onderwerp’, 
benadrukt Menkveld.
In eerste instantie stonden de medewer-
kers niet te springen bij het idee van een 

Draagvlak en instemming
Tussen juni en december 2015 
werkte FrieslandCampina 
aan haar visie op mobiliteit 
en ontwikkelde het bedrijf 
het nieuwe mobiliteitsbeleid 
voor de leasepopulatie. Het 
HR-leadershipteam en de cen-
trale ondernemingsraad (COR) 
waren, ook om het draagvlak 
te vergroten, betrokken bij 
het proces. In februari 2016 
volgde een pilot met onge-
veer 25 deelnemers, onder 
wie een COR-lid en tien leden 
van de top-70 van het bedrijf. 
Senior compensation & bene-
fits specialist Arjen Juurlink: 
‘Vooruitlopend op de nieuwe 
mobiliteitsregeling hebben we 
hybride auto’s toegestaan in 
de leaseregeling – lage bijtel-
ling – onder de voorwaarde 
dat deze leaserijders zouden 
deelnemen aan de pilot. Zij zijn 
onze grootste ambassadeurs 
geworden.’ De pilot is maan-

delijks geëvalueerd en de re-
sultaten daarvan zijn gedeeld 
met de pilotdeelnemers en de 
mobiliteitswerkgroep van de 
COR. 
FrieslandCampina besprak van 
juni tot september 2016 het 
instemmingsverzoek in meer-
dere sessies met de COR. De 
struikelblokken waren privacy 
(in verband met de ritten-
registratie) en de maximering 
van de privékilometers. ‘Maar 
door de koek te vergroten, 
ging de ondernemingsraad 
uiteindelijk akkoord. We heb-
ben namelijk afgesproken dat 
ook werknemers zonder auto 
van de zaak kunnen profiteren 
van de inkoopkortingen die 
we hebben op tanken, reizen 
met het openbaar vervoer en 
de aanschaf van fietsen en 
ex-leaseauto’s. In de nabije 
toekomst willen we hier repa-
ratie, onderhoud en banden 
aan toevoegen.’

Jan Willem MenkveldArjen Juurlink
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rittenregistratiesysteem in hun auto. 
Ze hadden er een big-brothergevoel bij. 
‘Maar tijdens de pilot vorig jaar ebde dat 
gevoel snel weg. Na twee maanden viel er 
geen onvertogen woord meer over. Ook 
moesten ze even wennen aan het terug-
brengen van het aantal privékilometers. 
Gemiddeld rijden onze leaserijders 10.000 
privékilometers, maar er zijn er ook die 
meer privé rijden en dat dus in hun porte-
monnee kunnen gaan voelen.’

Mobiliteitscoach 
De verantwoordelijkheid voor het mobi-
liteitsbeleid ligt bij de afdeling Compen-
sation & benefits, maar de uitvoering is 
volledig uitbesteed aan een externe partij: 
mobiliteitsplatform Shuttel. Menkveld: 
‘Werknemers bellen met al hun vragen op 
het gebied van mobiliteit met Shuttel. Bij 
vervanging van de leaseauto overlegt een 
mobiliteitscoach met de werknemer over 
de te maken keuzes en de consequenties 
daarvan. Zodat die zich ervan bewust is 
dat hij bijvoorbeeld ook voor een Golf in 
plaats van een Passat kan kiezen en wat 
hij dan overhoudt in zijn budget. Van 
Shuttel verwachten we een proactieve, 
verrassende bijdrage aan het succes van 
de mobiliteitsregeling, met een hoge 
klanttevredenheid. Onze werknemers zijn 
hierbij onze klanten.’
Om de bewustwording op het gebied van 
veiliger en duurzamer rijden te stimule-
ren, biedt FrieslandCampina overigens 
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al een paar jaar periodieke rijvaardig-
heidstrainingen en e-learnings aan. ‘We 
verwachten van leaserijders dat ze een 
rijvaardigheidstraining volgen op het mo-
ment dat hun leaseauto wordt vervangen. 
Doorgaans reageren ze daar positief op. 
Ze zitten immers veel op de weg en zien 
het nut ervan in’, aldus Juurlink. 

Niet-leaserijders
Ook voor niet-leaserijders volgt er een 
nieuwe mobiliteitsregeling, die naar ver-
wachting op 1 oktober wordt ingevoerd. 
Juurlink: ‘Die regeling zijn we nu aan het 
uitwerken. Als reizen al noodzakelijk is, 
dan is openbaar vervoer de eerste optie. 
Mocht dit niet mogelijk zijn – het open-
baar vervoer is niet beschikbaar of weinig 
doelmatig – dan bieden we Greenwheels 
aan. We hebben ruim 25 locaties in Ne-
derland. Op de ene kunnen medewerkers 
gebruikmaken van de publiek beschikba-
re auto’s van Greenwheels op bijvoorbeeld 
stations; op de andere zorgen we voor 
Greenwheelsauto’s on site.’ Een derde mo-

gelijkheid is een deelautoconcept op basis 
van eigen leaseauto’s. ‘Leaseauto’s die 
zo ongeveer de hele dag stilstaan op de 
parkeerplaats, rusten we uit met Green-
wheelstechniek. Deze auto’s kunnen 
worden gebruikt door werknemers zonder 
auto van de zaak. Om te stimuleren dat 
leaserijders hun auto beschikbaar stellen, 
willen we ze belonen met een eigen par-
keerplaats of financieel tegemoetkomen 
door hun budget te verhogen.’

Non-mobiliteit
Menkveld onderstreept dat de mobili-
teitsregeling ‘marktconform moet zijn en 
blijven’. Modernisering van mobiliteits-
beleid is een actueel thema, zo bewijst 
ook de belangstelling die andere bedrij-
ven hebben voor de regeling van Fries-
landCampina. ‘Ze willen weten hoe we 
hiertoe zijn gekomen en wat we precies 
doen. We leggen uit dat we de leaseauto 
niet als asset zien, maar dat mobiliteit het 
uitgangspunt is. Het begint met de vraag: 
‘Waar en wanneer werk ik?’ Daarvoor is 
het nodig om werknemers de ruimte te 
geven hun werkprogramma in overleg 
met hun leidinggevende in te vullen. 
Een randvoorwaarde is dat er voldoende 
technische hulpmiddelen als Business 
Skype en Webex beschikbaar zijn om met 
elkaar in contact te blijven. Uiteindelijk is 
non-mobiliteit de meest groene en veilige 
vorm van mobiliteit. In die richting zal 
het in de toekomst dan ook gaan.’ 

Is uw leasereglement  
marktconform?
Elk jaar voert AWVN vergelij-
kend onderzoek uit naar leasere-
gelingen in het bedrijfsleven: de 
AWVN-benchmark leaseauto’s. 
De laatste versie is van novem-
ber 2016.
Het onderzoek is gebaseerd op 
actuele leasereglementen van 
ruim 140 bedrijven. Ondernemin-
gen die verschillend zijn van om-
vang, actief zijn in verschillende 
economische sectoren en die 
geadviseerd worden door ver-

schillende leasemaatschappijen. 
De benchmark geeft hiermee 
een representatief beeld van de 
gemiddelde leaseregeling, en 
daarmee antwoord op de vraag 
of de leaseregeling die in uw 
organisatie van kracht is, markt-
conform is. In het onderzoek is 
het beleid inzake leaseauto’s 
geanalyseerd, waarbij gekeken is 
naar onder meer:
• toekenningscriteria
•  normering, waaronder  

contractduur, jaarkilometrage,  
eigen bijdrage privégebruik

•  bedrijfsspecifieke niveau-
vergelijking van de eigen norm-
leasebedragen

•  keuzevrijheden, waaronder 
normoverschrijding, brandstof-
keuze en milieumaatregelen

•  privégebruik, waaronder 
brandstofkosten buitenland 
en bijdrage bij bovenmatig 
privégebruik

•  beleid ten aanzien van part-
timers

•  beëindiging, waaronder ver-
vangingsmoment van de lease-
auto, arbeidsongeschiktheid

•  eigen risico, winterbanden en 
rijvaardigheidstraining.

De belangrijkste bevindingen 
en conclusies zijn in het rapport 
aan de hand van samenvattende 
tabellen en grafieken weer-
gegeven. 

De AWVN-benchmark lease-
auto’s kost 975 euro voor leden; 
niet-leden betalen 1.250 euro. 
Meer informatie en bestellingen: 
neem contact op met belonings-
adviseur Eric van Veldhuizen, 
veldhuizen@awvn.nl.

Doordenken
De naïviteit voorbij  

Rond de verkiezingen was politiek Den 
Haag in de ban van de rel met Turkije. 
Het kan weleens lang duren voordat de 
relaties tussen beide landen weer zijn 
‘genormaliseerd’. 
Ik heb er begrip voor dat de generatie 
Nederlanders die in de jaren vijftig naar 
Canada en Nieuw Zeeland emigreerden, 
emotioneel verbonden bleven met het 
land dat zij verlieten. Ik zou het ook 
begrijpen als deze mensen iets daarvan 
aan hun kinderen hebben meegegeven. 
Het zou mij evenwel verbazen als die 
kinderen op hun beurt hebben gepro-
beerd het aan hún kinderen mee te ge-
ven. En ronduit absurd zou ik het vinden 
wanneer enige van deze generaties een 
stem zou mogen uitbrengen bij verkie-
zingen of referenda in Nederland. 
Landen hebben iets met bezittelijkheid 
jegens hun ‘burgers’. Onbegrijpelijk is 
dat niet. Meer dan de natuurlijke hulp-
bronnen die het land ten dienste staan, 
is het de inspanningsbereidheid en de 
bereidheid tot samenwerking van de in-
woners om daadwerkelijk tot welvaart te 
komen. Bomen transformeren zich niet 
vanzelf tot schepen, riviermondingen 
leggen geen kades aan, steenkolen bou-
wen geen mijnen. Maar waarom moeten 
burgers die het land verlaten om zich 
blijvend elders te vestigen, nog onder die 
bezittelijkheid vallen en moet aan hen 
een – wederkerig – recht toekomen om 
zich als stemgerechtigden uit te spreken 

over het wel en wee in hun verlaten 
land? Zou dit ooit om andere dan pure 
machtsredenen kunnen zijn? Een soort 
nationale reserve die tot hulp aan het 
‘vaderland’ opgeroepen kan worden en 
die zich zelfs tegen het verblijfsland 
kan keren? Wij kunnen ons dat amper 
voorstellen, omdat we bij uitstek een 
handelsvolk zijn en weten dat handel 
en ruziemaken niet samengaan. Maar te 
denken dat een hond niet bijt omdat wij 
niet de intentie hebben om de hond te 
bijten, is uiterst naïef. 

Het is niet zo’n grote stap als het lijkt 
om van het voorgaande over te gaan op 
de dreigende overnames van AkzoNobel 
en Unilever, waartegen zich nu zelfs de 
politici uitspreken die eerder de honden 
hebben losgelaten in de merkwaardige 
veronderstelling dat die ons enkel gebra-
den hanen zullen apporteren. Nog steeds 

overheerst het denken dat bedrijven die 
(mede) in dit land zijn ontstaan, ‘onze’ 
bedrijven zijn. Nou, dat zijn ze niet, en 
dat waren ze ook nooit. Ik heb begrip 
voor het ontstaan van die illusie, maar 
die is vooral het gevolg van wat we met 
ons naïeve EU- en globaliseringsdenken 
hebben weggegooid: bescherming van 
‘onze’ bedrijven. 
Moeten we daarnaar terug? Moeten we 
onze nationale grenzen weer optrekken 
en moet de nieuwe premier zijn rege-
ringsverklaring à la Trump afsluiten 
met een driewerf ‘Nederland eerst!’? Nog 
maar kort geleden zou enig publiekelijk 
denken in die richting mij hebben doen 
verdenken van PVV-sympathieën of 
erger, maar nu er zelfs uit van nationa-
lisme eerder onverdachte kring een stem 
opgaat om schooldagen te beginnen met 
het zingen van het Wilhelmus, kan het 
meevallen. 
Het zou prachtig zijn als de wereld één 
gemeenschap was met vrije wereldbur-
gers die overal in hun universele rechten 
worden gerespecteerd. Ik gun het ieder-
een daarnaar te streven. Maar te denken 
dat zoiets ooit werkelijkheid wordt, is 
eerder religieus dan realistisch. En erop 
vooruitlopen zoals we met de EU en de 
euro op geografisch kleine schaal hebben 
gedaan en met TTIP dreigden te doen, is 
dramatisch naïef. Ik hoop dat de nieuwe 
regeringscoalitie – van willekeurig welke 
samenstelling – daarmee afrekent.  

Nog steeds 
overheerst het 
denken dat 
bedrijven die (mede) 
in dit land zijn 
ontstaan, ‘onze’ 
bedrijven zijn

Ronald de Leij is publicist.
Hij was in het verleden onder
meer directeur van AkzoNobel
Nederland, VNO-NCW en
DECP, en strategisch adviseur
van AWVN 

Goede communicatie 
is noodzakelijk:  
het is de auto waar 
je aan komt. Een 
gevoelig onderwerp
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Zelf eenvoudig 
het functiedossier 
beheren  

Eenvoudig zelf functieprofielen en 
-documenten managen? Zelf functies bouwen? 
Dat kan met de nieuwe online tool Profendo, 
die AWVN begin maart heeft gelanceerd. Een 
handig hulpmiddel voor iedere werkgever die 
aan functiewaardering doet.

Met de derde module, Functie bouwen, 
kunnen werkgevers zelf functieprofielen 
maken. Dat kan op twee manieren: met 
voorbeelden of met bouwstenen. Wie 
voor bouwen met voorbeelden kiest, 
krijgt 250 voorbeeldprofielen tot zijn 
beschikking. Door daaruit profielen te 
selecteren, is het mogelijk om snel en 
onbeperkt nieuwe functieprofielen te 
maken. 
Met de bouwstenen kunnen werkgevers 
echt geheel nieuwe functieprofielen 
samenstellen. De bouwstenen in de tool 
hebben betrekking op onder andere 
resultaatgebieden, kernactiviteiten 
en competenties. Arbouw: ‘Een 
geavanceerde tool waarmee je vanaf 
nul begint met het bouwen van het 
functieprofiel. Dat levert uiteindelijk 
volledig maatwerk op.’

Feedback 
AWVN heeft Profendo de afgelopen tijd 
ontwikkeld in samenspraak met leden. 
‘We hebben op verschillende momenten 
bij hen getoetst of onze ideeën over 

Profendo aansloegen. Dat is gebeurd bij 
grote, kleine en middelgrote bedrijven, 
in zowel de dienstverlening als de 
productie. Wij denken dat Profendo 
voor iedere organisatie geschikt 
is. Voor grote multinationals met 
langlopende projecten én voor mkb’ers 
met een relatief klein functiehuis. 
Zelfs als een organisatie een ander 
functiewaarderingssysteem heeft dan 
ORBA, is het mogelijk om gebruik 
te maken van Profendo. Profendo is 
er dus voor iedere werkgever die een 
functiehuis heeft.’  

Profendo: nieuwe online tool van AWVN 

Gratis
Profendo bestaat uit drie modules: 
Functiehuis, Functiemonitor en Functie 
bouwen. De eerste twee modules spelen 
in op de behoefte aan overzicht in 
het totale functiedossier. Arbouw: ‘In 
Functiehuis kan de klant functieprofielen 
en -documenten toevoegen, zoeken en 
wijzigen. Het bevat een overzichtelijk 
functieraster, waarin alle profielen 
gerangschikt staan op proces. Ook is het 
mogelijk om er ‘overige documenten’ 
in te plaatsen, bijvoorbeeld over een 
bezwaar- en beroepsprocedure. Zo staan 
alle relevante documenten keurig bij 

elkaar.’ Deze eerste module is gratis 
voor organisaties die gebruikmaken van 
het AWVN-functiewaarderingssysteem 
ORBA. Arbouw: ‘Deze module richten 
wij dan voor gebruik volledig in voor de 
klant, zodat die direct van start kan.’ 

Maatwerk 
Functiemonitor en Functie bouwen zijn 
twee aanvullende modules, waaraan 
een – relatief bescheiden – prijskaartje 
hangt. Een nieuw functieprofiel 
komt vaak tot stand in nauw overleg 
met anderen, zoals bijvoorbeeld 
collega’s, leidinggevenden of een 
organisatieadviseur. Functiemonitor 
maakt het mogelijk om samen online in 
conceptprofielen te werken en de status 
van de profielen goed bij te houden. 
Arbouw: ‘Gaat het nog om een concept 
of is er al sprake van een definitieve 
versie? Daarnaast kunnen acties en 
actiehouders gekoppeld worden aan de 
documenten. Zo is het in elk stadium 
overzichtelijk waar de documenten zijn 
en van wie actie wordt vereist.’ 

Functiehuis
Voor ORBA-klanten is de module Functiehuis 
gratis. U kunt onbeperkt functieprofielen 
opslaan en bewerken in Profendo.
Functiemonitor
De module Functiemonitor vormt een aan-
vulling op de basismodule Functiehuis. U 
betaalt een vast bedrag: 1.500 euro per jaar.
Functie bouwen
De module Functie bouwen met 
voorbeeldprofielen en de module Functie 
bouwen met bouwstenen vormen een 
aanvulling op de basismodule Functiehuis.
... met voorbeeldprofielen
Hiervoor betaalt u een vast bedrag van 2.500 
euro per jaar. Neemt u deze module af in 
combinatie met de module Functiemonitor, 
dan betaalt u slechts 3.000 euro – een 
besparing van 1.000 euro. 
... met bouwstenen
De geavanceerde tool waarmee u met 
behulp van bouwstenen zelf functieprofielen 
samenstelt. U betaalt een vast bedrag van 
9.500 euro per jaar.
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Profendo staat voor profielen en 
documenten. Want daar draait het 
allemaal om: Profendo is een online tool 
die werkgevers in de gelegenheid stelt 
de functieprofielen en -documenten 
zelf eenvoudig te managen. ‘Alles is 
tegenwoordig digitaal, maar waarom 
ons functiedossier dan nog niet? Dat 
was een vraag die wij regelmatig van 
onze leden kregen,’ aldus product owner 
Marloes Arbouw van AWVN. ‘Daarnaast 
hoorden wij vaak dat zij graag zelf aan 
de slag wilden met het functiedossier. 
Ook aan deze behoefte wilden wij 
tegemoetkomen.’ 

Profendo: kosten op een rijtje

Marloes Arbouw 
werkt als 
organisatieadviseur 
bij AWVN en is 
product owner 
Profendo

Meer weten over Profendo? Kijk op 
www.awvn.nl/profendo. Of neem 
contact op met Profendo-support, 
profendo@awvn.nl.

Dashboard Profendo met toegang tot modules Functiehuis, Functiemonitor en Functie bouwen
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In de jaren negentig van de vorige eeuw 
kende de chipsmarkt twee grote mer-
ken die elkaar ongeveer in evenwicht 
hielden: Croky en Smiths (tegenwoor-
dig Lay’s). In 1995 wist Smiths het speel-
veld te kantelen met de introductie van 
de flippo: een plastic schijfje met een 
afbeelding erop, bedoeld om andere 
flippo’s mee weg te ‘flippen’. 

TEKST
Hendrik Noten

Talloze ondernemingen werken vandaag 
de dag aan vernieuwing. Om marktleider 
te worden of te blijven, of om in ieder 
geval niet achterop te raken. Eind maart 
brengt AWVN een publicatie uit over 
zeven voorbeeldorganisaties die de 
toekomst het hoofd bieden met radicaal 
vernieuwde arbeidsverhoudingen.
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In 1907 opende Jan van Maanen in Kat-
wijk aan den Rijn zijn eigen bakkerij. De 
afgelopen 110 jaar ging de bakkerij over 
van vader op zoon, op kleinzonen en ach-
terkleinzonen. Tegenwoordig staan twee 
broers aan het roer, Henk-Jan en Johan 
van Maanen (foto links). Voor deze vierde 
generatie ziet de familiezaak er bepaald 
niet meer zo uit als aan het begin van de 
twintigste eeuw. Begonnen als een lokale 
eenmanszaak, is Van Maanen uitgegroeid 
tot een bedrijf met zo’n 700 medewerkers 
en 52 winkels in het westen van het land.
Toch stond het voortbestaan van Van 
Maanen langere tijd flink onder druk. 

Broodnodige 
veranderingen 
vanuit  
het hart

VERNIEUWEN DOOR 
ARBEIDSVERHOUDINGEN 
RADICAAL TE HERZIEN

Veranderingen waren noodzakelijk om 
als familiebedrijf te kunnen overleven. 
De afgelopen jaren maakte het bedrijf 
daarom drie verschillende transities 
door: een persoonlijke, een merk- en een 
organisatietransitie. Met ingrijpende con-
sequenties voor de manier van werken, de 
organisatie en de arbeidsverhoudingen.

Storyteller
De persoonlijke transitie heeft betrekking 
op Johan en Henk-Jan zelf. Het plezier dat 
zo kenmerkend was voor het begin van 
hun samenwerking, raakte steeds meer 
op de achtergrond. Dat had veel te maken 
met de cultuur die in de loop der decen-
nia in het bedrijf wortel had geschoten. 
Hun grootouders hadden het financieel 
moeilijk; geregeld klopte halverwege de 
maand de deurwaarder aan. Als gevolg 
daarvan overheerste het gevoel ‘dat mag 
nooit meer gebeuren’. Voorzichtigheid 
troef, dus. Op de werkvloer vertaalde 
deze houding zich in angst om fouten te 
maken, bij het management in een onge-
zonde drang om van alles op de hoogte 
te willen zijn. De nadruk lag sterk op 
processen, regels en controle. Het kantel-

De eerste stap wordt 
opvallend vaak 
gemaakt door een 
individu met een 
idee, verlangen of 
ideaalbeeld

Van Maanen Foodgroup 

Maar de flippo werd uiteindelijk geen 
succes omdat het zulk geweldig speel-
goed was. Om de plastic schijfjes aan-
trekkelijk te maken voor de doelgroep 
– kinderen – werden ze bedrukt met 
afbeeldingen. Dat appelleerde (overi-
gens niet alleen bij kinderen, ook bij 
volwassenen) aan de menselijke verza-
meldrift. Daardoor groeide de flippo uit 
tot een van de meest begeerde stukjes 
kunststof van de jaren negentig – de 
populariteit en het navenante succes 
waren ongekend. Croky verloor flink 
terrein en kwam die klap nooit meer 
echt te boven. De flippo’s van Smiths 
flipped the system.
Tal van ondernemingen zijn vandaag de 
dag aan het innoveren, naarstig op zoek 
naar hun eigen flippo – om leidend 

te blijven of te worden in hun markt. 
Maar bij nog veel meer bedrijven komt 
het verlangen om te vernieuwen voort 
uit het schrikbeeld dat zij de Croky van 
hun sector worden als zij zich niet aan-
passen. Ze voelen dat er een bepaald on-
gemak in hun organisatie is geslopen. 
Dat van hun huidige organisatievorm 
de uiterste houdbaarheidsdatum in 
zicht is. Welke richting ze precies wil-
len opgaan, is op voorhand niet altijd 
even duidelijk. Wél dat ze een andere 
koers zullen moeten varen.

Arbeidsverhoudingen herzien
Er zijn verscheidene mogelijkheden om 
de gewenste en noodzakelijke transitie 
te realiseren. Een ervan is om de ar-
beidsverhoudingen radicaal te herzien: 
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AWVN organiseert donderdag 20 april de 
bijeenkomst Het roer om. Over flippo's, 
organisaties en arbeidsverhoudingen. U 
hoort meer over de geleerde lessen en over 
de sleutelaspecten van vernieuwend orga-
niseren. Johan van Maanen (Van Maanen 
Foodgroup) en Femy van de Wege (Hago 
Next) zijn aanwezig om te vertellen over 
hun organisaties en over de keuzes die zij 
hebben gemaakt, om vervolgens in gesprek 
te gaan met de deelnemers. In het tweede 

deel van de bijeenkomst gaan de deelne-
mers in groepen uiteen om verder te praten. 
We nodigen u daarbij uit om onderling uw 
eigen vraagstuk te bespreken. Bij elk groepje 
is deskundige begeleiding aanwezig. Meer 
informatie en aanmelden: www.awvn.nl/
bijeenkomsten. 
Wilt u eerder van gedachten wisselen over 
dit onderwerp? Neem dan contact op met 
Lars Doyer (adviseur arbeidsverhoudingen 
AWVN), doyer@awvn.nl.

op een heel andere manier met elkaar 
(samen)werken. AWVN is diensten 
aan het ontwikkelen om bedrijven 
te ondersteunen die de toekomst het 
hoofd willen bieden met vernieuwde 
arbeidsverhoudingen. In het kader 
daarvan is er het afgelopen jaar een 
voorstudie gedaan naar bedrijven die 
op deze manier succesvol zijn. In heel 
uiteenlopende sectoren: de zeven ge-
selecteerde voorbeeldorganisaties zijn 
een IT-bedrijf, een niet-gouvermentele 
organisatie (NGO), twee schoonmaak-
bedrijven, een lasbedrijf, een bakker en 
een gemeente. 

Bewegingen 
Wat viel op? AWVN destilleerde uit de 
casestudies een aantal bewegingen: 

•  de verschuiving van controle naar 
vertrouwen staat centraal, vormt het 
fundamenteel uitgangspunt

•  er is een duidelijke keuze gemaakt 
voor een grotere mate van zelforga-
nisatie

•  opvallend vaak hanteren organisaties 
een vorm van celdeling voor teams 
of afdelingen vanaf een bepaalde 
omvang

•  strakke functies vervagen en gaan 
over in rollen; heldere formaties ma-
ken plaats voor netwerkverbanden

•  de eigenheid en identiteit van de 
organisatie speelt een belangrijke rol 
in de transitie.

Daarnaast blijkt uit de cases dat de 
verandering vrijwel altijd van binnen-
uit tot stand komt. En dat het begin 

van het begin niet groot hoeft te zijn. 
Aan elke reis ligt immers een eerste 
stap ten grondslag, en die wordt opval-
lend vaak gemaakt door een individu 
met een idee, verlangen of ideaalbeeld. 
Dit geeft direct een antwoord op de 
vraag waar veel bedrijven en managers 
mee worstelen: hoe, waar en bij wie te 
beginnen?

Bundel
De verhalen zijn gebundeld in de publi-
catie Over flippo’s, organisaties en arbeids-
verhoudingen. Zeven inspirerende cases, die 
eind maart beschikbaar is. Bovenin op 
deze pagina’s een voorpublicatie van 
het – ingekorte – verhaal over één van 
de voorbeeldorganisaties: Van Maanen 
Foodgroep. 

punt vormde een interventie door enkele 
MT-leden. Die kwamen tot de conclusie 
dat het zo niet langer kon doorgaan. De 
broers beseften dat ze op een doodlo-
pende weg zaten, en stelden elkaar de 
fundamentele vraag: 'Waar willen we elke 
dag graag ons bed voor uitkomen?' Die 
omslag maken, was een zwaar traject – 
maar het is ze gelukt de zoektocht naar 
‘kwaliteit, passie en genieten’ te voltooien. 
Ze werken nu bewust vanuit hun ‘hart en 
gevoel’. Johan bijvoorbeeld gaat tegen-
woordig regelmatig zelf de bakkerijen en 
winkels langs. In het persoonlijke contact 
krijgt hij heel andere verhalen te horen 
dan die hem vroeger via de lijn bereikten. 
Voorheen stonden er regiomanagers tus-
sen de winkels en het hoofdkantoor. Die 
tussenlaag is inmiddels verdwenen. En 
in zijn nieuwe rol, die hij zelf kenmerkt 
als storyteller, probeert Johan en passant de 
werknemers steeds verder mee te nemen 
in de nieuwe manier van werken.

Gefelicitaart 
De merktransitie was een direct gevolg 
van de zoektocht van de broers en het 
nieuwe elan dat daardoor was ontstaan. 
Van Maanen stapte uit het merkverband 

‘De Meesterbakker’. De broers voelden 
zich door dit samenwerkingsverband van 
bakkerijen te veel geremd om zelf nieuwe 
dingen te beginnen. 
Tegenwoordig bestaat de Van Maanen 
Foodgroup uit drie onderdelen. Het merk 
‘Bakker van Maanen’ is gereserveerd voor 
de tientallen winkels die zich verspreid 
over West-Nederland bevinden. ‘De Bak-
kersbrigade’ richt zich op de zogeheten 
business-to-businessmarkt, met als voornaam-
ste afnemers de horeca, zorg, groothandel 
en catering. Het derde en laatste merk is 
‘Gefelicitaart.nl’, de internetwinkel waar 
consumenten taarten kunnen ontwerpen 
en bestellen. 
De grootste uitdaging was evenwel 
hoe een organisatie mee te krijgen die 
verstrikt is geraakt in controlesystemen. 
Voor de broers lag de kern in het zoge-
naamde ‘kantelen van het eigenaarschap’. 
Daarin staat vrijheid en vertrouwen 
centraal – verantwoordelijkheid nemen 
vanuit passie en kracht. Functies zijn 
geschrapt en mensen worden nu op basis 
van passie en talent ingezet in rollen en 
domeinen. 
Om op dat punt te komen, hebben alle 
medewerkers opnieuw moeten sollicite-

Hendrik Noten  
is beleidsadviseur bij 
AWVN

ren – naar een nieuwe rol en/of een nieuw 
domein. Iedereen kreeg expliciet de vraag 
voorgelegd: ‘Wat wil je en waar word je 
gelukkig van?’ Deze benadering was niet 
voor iedereen even gemakkelijk. Grofweg 
stond een derde van de medewerkers te 
juichen, een derde vond het allemaal wel 
prima, en het laatste derde bood de no-
dige weerstand. Een aantal mensen is het 
uiteindelijk niet gelukt zich los te maken 
van de oude patronen. Bij hen ging de 
transitie gepaard met veel emotie en boos-
heid. Johan en Henk-Jan hebben daarom 
van een kleine groep werknemers af-
scheid moeten nemen – geen lichte keuze 
voor een familiebedrijf waar ontslag een 
zeldzame gebeurtenis is. 

Geluk van klanten
Johan van Maanen is er duidelijk over: 
‘We zijn met zijn allen volledig klem ko-
men te zitten in rendementsdenken. Dit 
heeft het geluk, de passie en de energie 
uit bedrijven gehaald.’ Prestaties worden 
bij Van Maanen daarom niet alleen meer 
gemeten in rendement, maar op basis van 
drie parameters: geluk van klanten, geluk 
van medewerkers en het resultaat van de 
winkels. De bakkerijen zijn bovendien 

niet meer ingericht op basis van efficiën-
tie. Het zijn warme, huiselijke plekken die 
de klanten welkom heten.
Niet alleen het hoofdkantoor functioneert 
nu op basis van zelfsturing, maar de win-
kels ook. Op een aantal plekken gaat dit 
heel goed. Nu mensen rollen in de winkel 
hebben en hun inzet is gebaseerd op 
talent en passie, is de hiërarchie verdwe-
nen. In de winkels waar het commercieel 
wat minder goed gaat, is in zekere zin 
sprake van een worsteling. Mensen weten 
uit zichzelf nog niet voldoende mee te be-
wegen en verlangen naar sturing. Dit stelt 
de broers soms voor een dilemma: in hoe-
verre kunnen en moeten zij ingrijpen? 
Een ongemakkelijke tegenstelling: de 
broers geloven in hun visie op eigenaar-
schap, passie en zelfsturing, maar moeten 
tegelijkertijd zélf beslissingen nemen om 
de organisatie die kant op te bewegen. 
Bij Van Maanen is de nieuwe manier van 
werken vastgelegd in een soort grondwet 
die The way of work heet. Dit document be-
vat het nieuwe gedachtegoed, dat richting 
geeft aan het denken en doen. De komen-
de jaren zullen uitwijzen in hoeverre de 
ingezette transitie de organisatie verder 
heeft gebracht in haar ontwikkeling.

Bijeenkomst ‘Het roer om’

Drie parameters bepalen 
de prestatie: geluk van 
klanten, van medewerkers 
en het resultaat van  
de winkels
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TEKST
Dirk van Driel
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Zin(geving) in werk
Wie over zingeving schrijft of spreekt, vervalt al gauw 
in allerlei vaagheden. Het AWVN-project ‘Zin in werk’ 
en het daaruit voortgekomen gelijknamige boek zijn 
een poging om een helder en concreet gesprek op gang 
te brengen over zingeving op het werk. Uitgangspunt 
daarbij vormen de opvattingen over zingeving van 
René Gude, voormalig Denker des Vaderlands.

De publicatie Zin in werk doet verslag 
van hun bevindingen. Bij elk type ‘zin’ 
volgens Gude zetten de auteurs acht 
relevante vragen op een rij. Deze ‘taal 
voor zingeving’ maakt het namelijk 
gemakkelijker om het onderwerp 
concreet aan de orde te stellen in 
organisaties. 

Pijler
Zingeving in het werk is een van de 
pijlers van duurzame inzetbaarheid. 
Want wie zin heeft en zin geeft, voelt 
zich vitaler, is productiever, minder 

vaak ziek en ervaart minder stress. De 
eerste resultaten van de door AWVN 
ontwikkelde app Tiptrack, die werkenden 
meer grip geeft op hun eigen duurzame 
inzetbaarheid, bevestigen dat. En dat ligt 
eigenlijk ook erg voor de hand: het gaat 
immers om de drijfveren, de motivatie 
en de waarden van werkenden. Om what 
makes someone tick, zoals de Engelsen 
treffend zeggen. Zin in werk is dan ook 
een waardevolle aanzet voor werkgevers 
en werkenden om de bewustwording 
over zingeving verder te brengen en om 
elkaars taal beter te leren spreken. 

AWVN brengt gesprek over zingeving 
op het werk op gang  

De ontstaansgeschiedenis van Zin in 
werk gaat terug naar 18 december 2013. 
Toen sprak de Belgische psychiater Paul 
Verhaeghe in debatcentrum De Balie 
met filosoof en voormalig Denker des 
Vaderlands René Gude over werkstress, 
aan werk gerelateerde depressies en 
de burn-out, die sluipenderwijs is 
uitgegroeid tot volksziekte nummer 
één. Alleen al vanwege het verzuim 
dat ermee gepaard gaat, is de burn-out 
volgens TNO goed voor een schadepost 
voor het bedrijfsleven van zo’n 1,8 
miljard euro per jaar. Gude stelde die 
avond in De Balie dat het probleem 
waarover Verhaeghe praatte, eigenlijk 
een zingevingsprobleem is: een burn-out 
is immers een extreme vorm van het 
ontbreken van zin. 
Maar zingeving is een lastig fenomeen, 
constateerde Gude. Wie over zingeving 
schrijft of spreekt, belandt makkelijk in 
verbale blubber. Het gaat al gauw over 
spiritualiteit, bezielend leiderschap, 
stilte, balans en inspiratie – wat dat ook 
moge betekenen. Vage begrippen die in 
discussies weer net zo makkelijk blijken 

te kunnen worden ingeruild voor andere 
zwamtermen als het ‘goede gevoel’ 
en ‘positief in de wereld staan’. Daar 
schieten we dus niks mee op, aldus Gude. 
Zingeving is volgens hem niet iets hogers 
of spiritueels, maar juist iets praktisch, 
iets ambachtelijks. Het moest dus ook 
mogelijk zijn om in heldere, eenduidige 
bewoordingen het gesprek daarover met 
elkaar aan te gaan. 

Vierdeling 
Gude ging met het zingevingsprobleem 
aan de slag, en onderscheidde vier 
soorten ‘zin’. De eerste noemt hij het 
zinnelijke: het lekkere, ‘trek hebben in’, 
lust for life. De tweede soort omschrijft 
hij als het zintuiglijke, de stimulerende 
kracht die uitgaat van het schone, het 
esthetische. De derde als het zinrijke: in 
staat zijn te verwoorden wat we beleven, 
ervaren, maken, doen – zingeving 
door het toekennen van betekenis. 
Als laatste onderscheidde Gude het 
zinvolle: dat betekent bijvoorbeeld dat 
je de doelstelling onderschrijft van de 
onderneming of de organisatie waar je 

Vier soorten zin in citaten 

•  Het zinnelijke
‘Als de waardering wegvalt, gaat er veel 
energie zitten in je handhaven. Je wordt 
eenzamer, komt in een isolement te 
zitten en gaat roofbouw plegen op jezelf. 
Ik voelde me langzamerhand een oude 
muntsoort die met het jaar devalueerde.’
• Het zintuiglijke
‘Moderne ziekenhuizen hebben vaak 
prachtige grote, open ruimtes waar is 
gewerkt met natuurlijke materialen. 
Maar in sommige ziekenhuizen valt de 
grauwigheid direct over je heen zodra 
je door de draaideur bent. Ellendige 
gebouwen met betonnen muren: daar wil 
je niet werken.’
• Het zinrijke
‘Zinrijkheid wordt – negatief – beïnvloed 
door verlies van autonomie. Als 
werknemers niet meer een compleet 
product afleveren maar slechts een klein 
onderdeeltje, zijn ze minder goed in staat 
te verwoorden wat ze nu precies doen.’
• Het zinvolle
‘De keuze voor een baan wordt steeds 
minder bepaald door financiële motieven 
en steeds meer door de vraag wat je het 
liefst voor welk soort organisatie zou 
doen. Daarmee wordt zingeving ook een 
HRM-vraagstuk.’

werkt. Gewapend met deze vierdeling 
wilde Gude het begrip zin in relatie 
tot werk nader verkennen. Dat was 
hem niet gegeven, Gude overleed in 
maart 2015. Peter Henk Steenhuis 
(filosofieredacteur bij dagblad Trouw en 
publicist), Cas Hoogbergen en Arjen 
Verhoeff (beiden als beleidsadviseur 
werkzaam voor AWVN) namen het 
stokje over. Zij onderzochten of en hoe 
Gudes opvattingen over zin bruikbaar 
zijn in organisaties en hoe het gesprek 
over zingeving op het werk op gang is te 
brengen. 
Het drietal sprak het afgelopen 
anderhalf jaar, financieel ondersteund 
door Instituut Gak, over de vier 
soorten zin met onder andere sociologe 
Christien Brinkgreve, ondernemer 
Marijke Horstink, psychoanalyticus 
Paul Verhaeghe en Annet de Lange, 
lector HRM Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen. Daarnaast organiseerden ze 
rondetafelgesprekken met zzp’ers die 
actief zijn in verschillende sectoren, 
en met werkenden in het onderwijs, de 
zorg en de financiële dienstverlening. 

Zin in werk is, zolang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar via de AWVN-werkgeverslijn, 
070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.   
U ontvangt bij het boek een kaartspel, 
bedoeld om het gesprek over zingeving in 
het werk op gang te brengen en in goede 
banen te leiden. Gratis voor leden, niet-
leden betalen 10 euro.

 Op 13 maart werd Zin in werk gepresenteerd tijdens een symposium dat plaatsvond in de 
Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. Dat het onderwerp leeft, blijkt wel uit de 
belangstelling: de honderd beschikbare plekken waren in enkele dagen tijd vergeven. Linksonder 
Peter Henk Steenhuis tijdens zijn toelichting op de opvattingen over zingeving van René Gude; 
rechtsonder auteurs Cas Hoogbergen, Peter Henk Steenhuis en Arjen Verhoeff met in hun 
midden Anneke Wilms van subsidieverstrekker Instituut Gak.
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Zin in werk
Zingeving volgens René Gude in de praktijk
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Bij het formuleren van de 
antwoorden is de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid 
betracht. Aan de tekst 
zijn evenwel geen rechten 
te ontlenen.

Loonopschorting en 
loonstopzetting
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Als werkgever bent u verplicht om het loon van een zieke werknemer 
104 weken door te betalen. Tijdens deze periode moet de werkgever 
zorgen dat de werknemer weer aan de slag kan. De werknemer op 
zijn beurt moet meewerken aan een goede re-integratie. Als hij niet 
voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen, mag de werkgever de 
loonbetaling opschorten of zelfs stopzetten. 

Vragen over arbeidsrechtelijke kwesties? Neem contact op met 
de AWVN-werkgeverslijn. De helpdesk voor AWVN-leden is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur:  
070 850 86 05. Of mail naar werkgeverslijn@awvn.nl.

Loonopschorting
Als werkgever mag u (laten) controleren of de werk-
nemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is en terecht 
aanspraak maakt op de doorbetaling van zijn loon. 
Uit artikel 7:629 lid 6 BW volgt dat de werkgever 
het loon kan opschorten als de werknemer zich niet 
houdt aan de schriftelijke, redelijke controlevoor-
schriften van de werkgever. Dan gaat het bijvoor-
beeld om het verzoek om op bepaalde momenten 
thuis te zijn of om informatie te verstrekken aan 
de bedrijfsarts. Deze controlevoorschriften maken 
idealiter gewoon deel uit van het verzuimreglement 
van de organisatie. 
Loonopschorting is vooral een drukmiddel, bijvoor-
beeld in te zetten als de werknemer al twee keer 
geen gehoor heeft gegeven aan een oproep van de 
bedrijfsarts. Loonopschorting brengt met zich mee 
dat zodra de werknemer alsnog voldoet aan de contro-
levoorschriften, de werkgever het opgeschorte loon 
toch nog moet betalen – met terugwerkende kracht.

Loonstopzetting
Loonstopzetting is geregeld in artikel 7:629 lid 3 BW. 
De wetgever noemt de zes gevallen wanneer loon-
stopzetting mogelijk is, waarvan er vier te maken 
hebben met het niet-nakomen van de re-integratie-
verplichtingen door de werknemer. Dat zijn:
1. de werknemer belemmert of vertraagt genezing;
2.  hoewel de werknemer daartoe wel in staat is, 

verricht hij zonder gegronde reden geen passende 
arbeid;

3.  de werknemer weigert zonder gegronde reden mee 
te werken aan door de werkgever of een deskun-
dige verstrekte redelijke voorschriften of maatre-
gelen die de werknemer in staat stellen passende 
arbeid te verrichten;

4.  de werknemer weigert zonder gegronde reden mee 
te werken aan het opstellen, evalueren en bijstel-
len van een plan van aanpak. 

Het verschil met loonopschorting is dat bij loon-
stopzetting de werkgever de werknemer het loon 
niet alsnog hoeft te betalen als deze later toch nog 
zijn verplichtingen nakomt. Dit betekent dat een 
werknemer definitief geen loon krijgt over een 
bepaalde periode. Loonstopzetting is dus vooral een 
sanctiemiddel.

Informatieplicht 
Het blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk 
vast te stellen of er voldoende reden is voor loonop-
schorting of loonstopzetting. Bovendien heeft de 
werkgever in beide gevallen een informatieplicht: hij 
moet de werknemer onverwijld informeren wan-
neer hij van plan is een beroep te doen op een van 
beide sanctiemogelijkheden. Dat is een belangrijk 
formeel vereiste. Strikt genomen hoeft deze me-
dedeling niet schriftelijk te worden gedaan, maar 
verstandig is dat wel – omdat dan eenvoudig te 
bewijzen is dat de werkgever aan zijn informatie-
plicht heeft voldaan. 
Daarnaast gebeurt het nogal eens dat loonop-
schorting en loonstopzetting door elkaar worden 
gehaald. Het is zaak deze termen goed uit elkaar te 
houden. Uitgangspunt is namelijk dat de werkne-
mer zich mag baseren op wat hem is gemeld in 
het kader van de informatieplicht. Dit houdt in 
dat wanneer de term ‘loonopschorting’ is gebruikt 
terwijl ‘loonstopzetting’ wordt bedoeld, u de 
mogelijkheid van stopzetting heeft verspeeld. In 
sommige gevallen is het dus raadzaam om een ju-
ridisch adviseur in te schakelen. Zo kunt u fouten 
voorkomen. 
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Werkende centraal  
in cao-nota werkgevers

KA
LEN
DER

Branches
Netwerkbijeenkomst voor 
bij AWVN aangesloten 
brancheverenigingen

Flexibel organiseren
Masterclass over 
flexibel organiseren van 
arbeidstijden

30 6
Maart April

Voor meer informatie: www.awvn.nl

‘Het cao-overleg moet de komende jaren 
veel meer gaan over de kwaliteit van de 
beroepsbevolking en de investeringen in 
de opleiding en arbeidsmarktwaarde van 
werkenden.’ En: ‘Veel meer dan nu het 
geval is, kunnen werkenden zelf de regie 
nemen over hun loopbaan. Een zogeheten 
loopbaan-apk kan helpen om periodiek 
vast te stellen hoe sterk de positie van een 
werkende is op de arbeidsmarkt en waar 
de aandachtspunten liggen.’ Dat schrijven 
AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland in 
hun gezamenlijke arbeidsvoorwaarden-
nota voor 2017. 
Volgens de werkgevers is een goed opge-
leide beroepsbevolking cruciaal voor de 
toekomstige economische kracht van Ne-
derland. Het is een gedeelde verantwoor-
delijkheid van werkgevers en werkenden 
om te zorgen dat werknemers goed opge-
leid blijven en bedrijven wendbaar.
Werkgevers willen dat veel meer wordt 
geïnvesteerd in de opleiding van werken-
den. In het cao-overleg moeten daarom af-
spraken tot stand komen over individuele 
scholingsbudgetten. Het is ook belangrijk 
om te bekijken of het doeltreffend is om 
sectorale opleidingsfondsen ruimer te 

gebruiken dan nu het geval is. De transi-
tievergoeding, het bedrag dat ontslagen 
medewerkers meekrijgen, moet worden 
gekoppeld aan opleiding. Zo krijgt de ver-
goeding nog nadrukkelijker het doel om 
ontslagen werknemers zo snel mogelijk 
weer aan het werk te krijgen. 
Verder willen de werkgevers de arbeids-
voorwaarden minder afhankelijk maken 
van leeftijd en het aantal dienstjaren. In 
plaats daarvan moet de focus komen te 
liggen op de bijdrage die medewerkers 
leveren. Ontziemaatregelen als extra vrije 
dagen voor oudere medewerkers moeten 
in dat kader worden omgeruild voor 
maatregelen die ten goede komen aan 
alle werkenden binnen een onderneming. 
Persoonlijke keuzebudgetten kunnen hier 
uitkomst bieden.
Daarnaast vinden de werkgevers het 
wenselijk dat arbeidsvoorwaarden meer 
het ritme van de samenleving volgen – 
activiteiten vinden immers steeds verder 
verspreid over de dag plaats. Onregelma-
tigheidstoeslagen zijn aan herziening 
toe: welke uren zijn voor de hedendaagse 
werkende onregelmatig? Op die manier 
kan meer maatwerk ontstaan. En met 

concepten als individueel roosteren kun-
nen werkenden meer invloed krijgen op 
hun eigen werktijden.
De gezamenlijke werkgeversorganisaties 
roepen hun leden op om door te gaan met 
het scheppen van banen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 
afgelopen jaren zijn al duizenden van 
dergelijke banen gecreëerd; het cao-over-
leg is hét middel om die ontwikkeling te 
versnellen. 
Wat betreft de loonontwikkeling houden 
de werkgevers vast aan de lijn van de afge-
lopen jaren: een grotere loonsverhoging 
als het bedrijf of de bedrijfstak daarvoor 
de draagkracht heeft; een kleinere stij-
ging waar dat nodig is, bijvoorbeeld van-
wege onzekere marktomstandigheden. 

Zoals gebruikelijk is in januari de arbeidsvoorwaardennota van 
AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland verschenen. Hierin zetten de 
werkgevers de speerpunten voor het arbeidsvoorwaardenoverleg 
in het nieuwe cao-seizoen op een rij. 

De arbeidsvoorwaardennota 2017 van 
AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland, 
Wendbaar en duurzaam, is als pdf beschik-
baar; kijk op www.awvn.nl/publicaties. 
Leden kunnen een gedrukt exemplaar 
opvragen via de AWVN-werkgeverslijn,  
070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. 
Daaraan zijn geen kosten verbonden.

Medezeggenschap 
Eendaagse cursus voor 
werkgevers ‘Wanneer de 
OR te raadplegen of te 
informeren?’ 

CIO
Netwerkbijeenkomst 
voor managers 
arbeidsvoorwaarden van 
(middel)grote bedrijven

Japanse bedrijven
Netwerkbijeenkomst voor 
bij AWVN aangesloten 
Japanse bedrijven

6 6 10
April April April 

VERSCHIL SMAAKT NAAR MEER
De publicatie biedt werkgevers aan-
knopingspunten om vanuit een ander 
gezichtspunt te kijken naar de mogelijk-
heden om mensen met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie aan werk te helpen: 
niet vanuit kosten en risico’s, maar van-
uit de waarde die deze werknemers voor 
de organisatie hebben. Het boekje geeft 
de resultaten van een onderzoek over 
die waarden en doet aanbevelingen aan 
werkgevers en overheid.
Verschil smaakt naar meer, op www.
awvn.nl/publicaties als interactieve pdf 
beschikbaar, bevat een (uitneembare) 
‘praatplaat’. De handleiding is eenvou-
dig: benoem eerst de beren op de weg 
– bijvoorbeeld: waarom ruimte maken 
voor iemand met een kwetsbare positie 

op de arbeidsmarkt? Parkeer deze beren, 
en ga vervolgens met elkaar in gesprek 
over de vraag welke waarde inclusief 
werkgeven voor uw organisatie kan heb-
ben. Dat is het doel van deze praatplaat, 
die ook los beschikbaar is.
Inmiddels is er een vervolgproject ge-
start onder het motto: werkgevers voor 
werkgevers. Kleine lokale groepjes werk-
gevers formuleren met elkaar ambities 
om inclusiever te worden. Zij helpen  
elkaar om deze ambities ook echt waar 
te maken. Start Foundation zorgt voor 
een meting om zichtbaar te maken hoe-
veel inclusiever deze werkgevers daad-
werkelijk zijn geworden. Meer informa-
tie over dit project en aanmeldingen via 
werkgeversgaaninclusief@awvn.nl.

Begin maart is Verschil 
smaakt naar meer. De waarde 
van inclusief werkgeven 
verschenen – over de 
waarde van inclusief 
werkgeven. Deze publicatie 
geeft werkgevers redenen 
om ruimte te maken 
voor mensen met een 
kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt.

AWVN-beleidsadviseur Piet Vessies overhandigt staatssecretaris Klijnsma het eerste exemplaar (Foto: Liesbeth Dingemans)
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Arbeidsrecht en  
arbeidsvoorwaarden
Derde van de in totaal vijf 
workshops ‘Internationale 
arbeidsmobiliteit’

Industrie mainport
Netwerkbijeenkomst voor 
HR-managers van bedrij-
ven in de Rotterdamse 
haven

13 15
April April

Beloningsmonitor
Workshop over effectief 
gebruik van de AWVN-
beloningsmonitor

13
April

Arbeidsflexibiliteit
Workshop over het 
verbeteren van de 
wendbaarheid van 
organisaties  

Het roer om
Bijeenkomst waarin 
vernieuwende vormen van 
werkgeven centraal staan

Anders kijken,  
gewoon doen
Start van ‘Leergang 
inclusief werkgeven’, die 
bestaat uit vier interac-
tieve masterclasses 

18 20 9
April April Mei

De Wet werk en zekerheid heeft het 
ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Dit 
geldt ook voor de manier waarop rech-
ters in de praktijk met ontslagdossiers 
omgaan. Zij stellen nieuwe en strenge 
eisen aan de inhoud van het dossier. 
In de bijeenkomst ‘Dossiermanage-
ment’ maken in arbeidsrecht gespe-
cialiseerde advocaten van AWVN u 
wegwijs op het gebied van dossier-
management. De advocaten zullen u 
voorlichten over het nieuwe, wettelijke 
kader, en u doordringen van nut en 
noodzaak van gedegen dossiermanage-
ment. Aan het eind van de ochtend 
weet u welke stappen te zetten en wel-
ke valkuilen te vermijden. Uiteraard 
kunt u tijdens deze ochtend ook vragen 
stellen of eigen casussen voorleggen.
De bijeenkomst vindt plaats op donder-
dagochtend 11 mei van 9.30 tot 12.30 
uur (ontvangst om 9.00 uur) in Bun-
nik. Om u weer snel op weg te helpen, 
staat om 12.30 uur een take-away lunch 
voor u klaar. Er zijn vijftien plaatsen 
beschikbaar. Kosten: 350 euro voor 
niet-leden; 250 euro voor leden (prijzen 
exclusief btw). Bij meer deelnemers van 
één organisatie krijgen de volgende 
inschrijvers euro 50 korting. Meer 
informatie en inschrijven:  
www.awvn.nl/bijeenkomsten.

Het belang van 
dossiermanagement 
onder de Wwz

Géén ontslag meer mogelijk 
zonder goed dossier

Zevende editie  
leergang ‘Strategisch HRM’  
start op 5 september

Het strategisch belang van HR in organisaties neemt toe. Het succes van 
een onderneming wordt meer afhankelijk van de medewerkers. HR krijgt 
daarom steeds vaker de rol van business partner. De HR-strategie moet dus be-
ter aansluiten op de ondernemingsstrategie en de HR-instrumenten moeten 
het dagelijkse primaire proces beter ondersteunen. 
De door Nyenrode Business Universiteit en AWVN ontwikkelde leergang ‘Stra-
tegisch HRM’ leert deelnemers in zeven modules meer toegevoegde waarde te 
bieden bij het realiseren van de doelstellingen van hun organisatie.
Onderwerpen en data van de zeven modules zijn:
1.  inzicht en veranderkunde  

dinsdag 26 september
2.  organisatiestrategie als leidraad voor HR-strategie  

donderdag 2 november
3.  vertalen van ondernemingsstrategie naar HR-strategie  

donderdag 30 november
4.  strategische personeelsplanning en arbeidsvoorwaardenbeleid  

donderdag 11 januari 2018
5.  talentmanagement, leiderschap en duurzame inzetbaarheid  

donderdag 8 februari 2018
6.  persoonlijk HR-ondernemerschap  

donderdag 8 maart 2018
7.  slotbijeenkomst — reflectie en projectie van deelnemers  

donderdag 5 april 20 18.

Het is niet mogelijk aan afzonderlijke modules deel te nemen. Maximum-
aantal deelnemers: 24. De kosten zijn 5.675 euro voor leden van AWVN; 
6.450 euro voor niet-leden van AWVN (exclusief btw en literatuur).
Meer informatie en aanmelden: www.awvn.nl/bijeenkomsten.

berichten berichten

Vanwege de aanhoudend grote belangstelling organiseren 
Nyenrode Business Universiteit en AWVN een nieuwe 
editie van de leergang ‘Strategisch HRM’. De kick-off van 
de zevende editie is op 8 september; de eerste module 
staat 26 september op het programma.

Flinke stijging koopkracht door lage inflatie

Proces Het seizoen ging flitsend van 
start. Vanaf het vroege voorjaar van 2016 
werden er echter beduidend minder cao-
akkoorden afgesloten dan andere jaren. 
Enerzijds kwam doordat in 2016 minder 
cao’s afliepen dan in voorgaande jaren 
(443 cao’s), anderzijds leken cao-partijen 
‘poldermoe’ te worden. De teller bleef 
eind 2016 steken op 374 nieuwe cao’s (2,67 
miljoen werknemers).
Eigen regie In 2016 kwamen hier en 
daar arbeidsvoorwaarden tot stand 
die bevorderen dat werknemers meer 
verantwoordelijkheid en regie over hun 
eigen loopbaan krijgen en nemen – daar-
bij gefaciliteerd en gestimuleerd door 
werkgevers. Cao’s in de financiële dienst-
verlening vervullen op dit terrein een 
voortrekkersrol.
Generatieproof In de praktijk blijkt 
het een lastige klus om bestaande cao’s 
generatieproof te maken. In enkele 
nieuwe cao’s is het wel goed gelukt de 
arbeidsvoorwaarden meer op basis van 
inzetbaarheid, productiviteit en ontwik-
kelpotentieel vorm te geven dan op basis 
van anciënniteit.
Loonstijging De gemiddelde verhoging 
van de contractlonen bedroeg 1,5 procent. 

Anders dan in de afgelopen jaren stegen 
de lonen in op het binnenland georiën-
teerde sectoren relatief sterk. Ook droe-
gen de overheidscao’s in 2016 aanzienlijk 
bij aan het gemiddelde. In combinatie met 
het lage inflatiecijfer zorgde de gemid-
delde loonstijging voor een flinke verbe-
tering van de koopkracht. Aan het begin 
van het 2016-seizoen werd uitgegaan van 
een inflatie van 1,2 procent, maar in de 
loop van 2016 werd de raming herhaalde-
lijk neerwaarts bijgesteld, tot 0,3 procent. 
Dit leverde voor werkenden een koop-
krachtstijging van 3,9 procent op.
Wendbaarheid Er kwamen minder 
afspraken tot stand over wendbaarheid en 
productiviteit dan in 2015, al was het ook 
in 2016 een belangrijk thema. Er zijn iets 
meer afspraken gemaakt over flexibiliteit 
dan productiviteit.
Duurzame inzetbaarheid Net als in 
2015 was duurzame inzetbaarheid een 
belangrijk onderwerp op de arbeidsvoor-
waardenagenda. In ongeveer drie op de 
vier akkoorden zijn hierover afspraken 
gemaakt. Inhoudelijk lopen die sterk uit-
een. Vergeleken met 2015 zijn er minder 
afspraken gemaakt over werkdruk- en 
gezondheidsbeleid.

Het afgelopen cao-seizoen kan worden omschreven als rustig: een jaar dat aan 
de onderhandelingstafels zonder noemenswaardige problemen is verlopen. 
Ook het aantal conflicten en het aantal stakingsdagen bleef laag. Een beknopt 
overzicht van de belangrijkste bevindingen.

De eindevaluatie van het cao-seizoen 
2016, Eindevaluatie cao-seizoen 2016. 
Kalm door meer koopkracht, is eind febru-
ari verschenen. Deze is als pdf beschik-
baar; kijk op www.awvn.nl/publicaties. 
Leden kunnen een gedrukt exemplaar 
opvragen via de AWVN-werkgeverslijn, 
070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. 
Daaraan zijn geen kosten verbonden.

EINDEVALUATIE CAO-SEIZOEN 2016

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Eindevaluatie cao-seizoen 2016

Kalm door meer koopkracht 
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Noord
Netwerkbijeenkomst voor 
AWVN-leden in de drie 
noordelijke provincies

Belastingrecht
Vierde van de in totaal vijf 
workshops ‘Internationale 
arbeidsmobiliteit’

Beloningsmonitor 
Workshop over effectief 
gebruik van de AWVN-
beloningsmonitor

2318 6
MeiMei Juni

Dossiermanagement
Voorlichtingsbijeenkomst 
over het nut van dossier-
vorming onder de Wwz

Sociaal beleid
Netwerkbijeenkomst voor 
(HR-)directeuren van 
grote AWVN-leden

11 11
Mei Mei

Petrochemie
Netwerkbijeenkomst voor 
AWVN-leden, actief in de 
chemische industrie in de 
Botlek 

9
Mei

WERKGEVEN 
OOK ALS 
DIGITAAL 
MAGAZINE 
BESCHIKBAAR 
Dit nummer van Werkgeven is als 
digitaal magazine beschikbaar, zodat 
u het AWVN-vakblad ook gemakkelijk 
op uw tablet, smartphone of PC kunt 
lezen. De elektronische editie is vanaf 
woensdag 27 maart te vinden op 
http://werkgeven.awvn.nl.

Flexibilisering met 
bedrijfsdoelstellingen 
als uitgangspunt 

De ervaring die AWVN in de loop der 
jaren heeft opgedaan als adviseur van 
tal van werkgevers, heeft zij vertaald 
in een eigen flexibiliteitsaanpak. Deze 
aanpak gaat ervan uit dat verschil-
lende vormen van flexibiliteit in de 
arbeid kunnen bijdragen aan realisa-
tie van de organisatiedoelen. Flexibi-
liteit van arbeid is een middel om die 
doelen te realiseren: keuzes over het 
soort contract (arbeids-, uitzend- of 
opdrachtcontract) vormen daarbij het 
sluitstuk en níet het startpunt.
Om vanuit de veelheid aan mogelijke 
flexmaatregelen te komen tot een 
mix die voor het hoogst mogelijke 
rendement voor uw organisatie zorgt, 
is de eerste stap om de verschillende 
organisatiedoelen op een rij te zet-
ten. Letterlijk, gerangschikt op basis 
van hun belang voor het bedrijf: 
welk doel heeft het meeste gewicht, 

welk doel juist minder? Vervolgens 
wordt geïnventariseerd in hoeverre 
deze organisatiedoelen in de praktijk 
daadwerkelijk worden gerealiseerd. Zit 
er een discrepantie in de uitkomsten, 
dan is het zaak om te bekijken welke 
flexmaatregel het belangrijkste orga-
nisatiedoel dichterbij kan brengen, 
en wat de invloed daarvan is op de 
minder relevant geachte doelen. Deze 
flex-interventies zijn onderverdeeld in 
vijf types (de zogeheten flexknoppen): 
flexibilisering van 1. arbeidsverhou-
dingen, 2. arbeidstijden, 3. arbeidsin-
houd, 4. arbeidsplek en 5. arbeidsvoor-
waarden.

De introductieworkshop vindt plaats 
op dinsdagmiddag 18 april in Houten. 
Kosten: 250 euro (per persoon, exclu-
sief btw). Meer informatie en aanmel-
den: www.awvn.nl/bijeenkomsten. 

Wilt u werken aan uw flexibiliteitsvraagstukken 
met de bedrijfsdoelstellingen als uitgangspunt? 
Op 18 april organiseert AWVN een 
introductieworkshop over flexibilisering voor 
HR-managers. U bespreekt daar uw beleid met 
vakgenoten en experts van AWVN. 

Anders kijken, gewoon doen

De leergang bestaat uit vier interactieve 
masterclasses, die stoelen op drie pijlers: 
inspiratie (kennis), praktijk (kunde) en 
eigen casuïstiek (doen). 

Programma
1. Kiezen voor inclusiviteit (9 mei): hoe 
ziet het werkgeversklimaat eruit en hoe 
krijgt u de geformuleerde ambities inge-
bed in de organisatie?
•  Prof. mr. Bernard Wientjes, hoogleraar 

Ondernemerschap en Leiderschap, deelt 
zijn visie op het huidige werkgeverskli-
maat en biedt een doorkijkje naar de 
plaats van inclusief werkgeven hierin.

•  Dr. Charissa Freese, wetenschapper 
Human Resource Management, deelt 
haar expertise op het gebied van een 
inclusief (HR-)beleid.

2. De inclusieve leider (20 juni): hoe zorgt 
u dat op elk niveau in de organisatie men-
sen eigenaarschap pakken in de begelei-
ding van de doelgroep?
•  Prof. dr. Lidewey van der Sluis, hoog-

leraar strategisch talentmanagement, 
deelt de laatste trends op het gebied van 
leiderschap en talentontwikkeling en 
legt de link met inclusiviteit.

•  Ingrid van Ommeren, organisatieadvi-
seur psychische diversiteit, kaart psy-
chische aandoeningen aan en hoe deze 
en andere beperkingen op de werkvloer 
vanzelfsprekender moeten worden.

•  Margriet van Kampenhout, profes-
sioneel coach, neemt ons mee in de 
verschillende facetten van een inclusief 
klimaat.

3. Maatwerk als inclusieve standaard  
(12 september): wat vragen de ontwik-
kelingen op de arbeidsmarkt van uw 
organisatie? Hoe ontwerpt u functies die 
niet alleen bijdragen aan de doelstelling 
van uw organisatie, maar ook aansluiten 
op de mogelijkheden van de doelgroep?
•  Dr. Luc Dorenbosch, baaningenieur, 

neemt u mee in een breed palet aan 
innovatieve baantechnieken om te sleu-
telen aan duurzame functies op maat.

•  Hester Dijkstra-ter Riete, projectlei-
der Participatiewet UMC Utrecht, 
deelt het verhaal over de weg die het 
UMC Utrecht heeft bewandeld om te 
komen tot de functies die tot nu toe 
zijn gecreëerd en hoe het academisch 
ziekenhuis dit in de toekomst verder 
wil uitbreiden.  

4. Inclusief de toekomst in (10 oktober): 
hoe gaat u een duurzame arbeidsrelatie 
aan en welke rol spelen technologische 
ontwikkelingen hierbij?
•  Prof. dr. ir. Wim Poelman, industrieel 

ontwerper, neemt u mee in de moge-
lijkheden van de laatste technologische 
trends om de inzetbaarheid van de 
doelgroep te verbeteren.

•  Jacqueline Maschino, adviseur en 
trainer inclusief ondernemerschap, 
deelt haar persoonlijke verhaal over de 
positieve en cruciale rol van technologi-
sche ontwikkelingen bij het inzetbaar 
houden of krijgen van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

Praktische informatie
Kosten: 1.500 euro. Voor partners van  
De Normaalste Zaak, leden van AWVN en 
MVO-Nederland 1.200 euro (prijzen per 
persoon, exclusief btw). De locatie was bij 
het perse gaan van deze editie van Werk-
geven nog niet bekend. Kijk voor het laat-
ste nieuws op www.awvn.nl/bijeenkom-
sten. Daar vindt u ook een uitgebreide 
brochure over de leergang en informatie 
over het aanmelden. 

In samenwerking met De Normaalste Zaak en Accenture heeft 
AWVN de leergang inclusief werkgeven ‘Anders kijken; gewoon doen’ 
ontwikkeld. Deze leergang is bedoeld voor werkgevers die werk 
(willen) maken van inclusief werkgeven. De leergang start op 9 mei.
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Individueel 
roosteren

Meer maatwerk 
en fl exibiliteit in 
werktijden

? Flip the system: 
de organisatie 
radicaal omgooien 

Meer grip op 
kosten leaseauto’s
FrieslandCampina

Hard en zacht
effectief verbinden,
de spagaat van HR   
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AWVN-netwerk  
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Branches
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brancheverenigingen

Pensioen
Vijfde en laatste workshop  
‘Internationale arbeids-
mobiliteit’  

8 13 15
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  zet werkenden 
aan het roer van hun loopbaan 

Meer weten? Kijk op www.tiptrack.nl of neem contact op met het tiptrackteam via info@tiptrack.nl of 070 - 850 86 50.

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Geeft handen en 

voeten aan duurzame  

inzetbaarheid

Stimuleert eigen regie  

op ontwikkeling,  

loopbaan, gezondheid  

en financiën

Ondersteunt 

talentontwikkeling en 

daarmee een soepele 

door- en uitstroom

Vergroot flexibele inzet 

en wendbaarheid 

Draagt bij aan 

modern werkgeverschap 

door innovatief digitaal 

instrument

Ondersteunt de dialoog tussen 

werkgever en werkende

Met webshop voor 

opleidingen, trainingen en

 interventies, inclusief 

uw eigen aanbod

Meer halen uit  
de AWVN-  
belonings monitor

Tijdens de workshop gaat u aan de slag met de beloningsge-
gevens van uw eigen organisatie. Neem daarom uw eigen 
laptop mee naar de workshop en een voorbereid medewer-
kersbestand. Meer informatie hierover volgt na aanmelding.
De bijeenkomsten vinden verspreid over het land plaats, 
op 13 april, 6 juni en 5 oktober. Per licentie kan één 
gebruiker gratis deelnemen aan de workshop. Als u met 
meerdere collega’s wilt deelnemen, dan is de prijs 50 euro 
per extra deelnemer.

Meer informatie en aanmelden: www.awvn.nl/bijeenkomsten.

Alle mogelijkheden van de AWVN- 
beloningsmonitor leren kennen én benut-
ten? Kom dan naar een van drie workshops 
die dit jaar op het programma staan.  
De eerste vindt plaats op 13 april.



UNICEF | geef-een-dag

Organisaties die meedoen aan UNICEF | geef-een-dag bieden hun medewerkers de 
mogelijkheid een vrije dag uit te laten betalen aan UNICEF. Raet en ADP werken graag 
samen om het doneren van vrije dagen makkelijker te maken. Met elke gedoneerde 
vrije dag kan UNICEF 205 kinderen inenten tegen polio, 16 kinderen voorzien van 
schoolspullen, of 11 kinderen een jaar lang toegang geven tot schoon drinkwater. 
Ook meedoen? Kijk op unicef.nl/geefeendag.

‘Kinderen hebben de toekomst. Daarom vinden wij 

het belangrijk dat juist zij kansen krijgen.’
Kobe Verdonck, CEO Raet

‘Door als HR-dienstverleners onze krachten te 

bundelen, kan UNICEF meer kinderen helpen.’
Martijn Brand, CEO ADP


