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8 Hersteld vertrouwen 
in schoonmaakbranche 
Moeizaam cao-overleg was in het verleden niet 
ongebruikelijk in de schoonmaakbranche, maar  
onlangs kwam in slechts drie maanden tijd een nieuwe, 
breed gedragen cao tot stand. In de aanloop naar de 
onderhandelingen zette werkgeversorganisatie OSB 
alle zeilen bij om het vertrouwen te herstellen. Daarvoor 
ontving de brancheorganisatie de eerste AWVN-trofee 
voor Vernieuwend werkgeven.

Actuele cao-cijfers
De Nederlandse economie groeit. Dat is duidelijk te zien 
aan de loonafspraken die werkgevers en vakbonden in 
de eerste vijf maanden van 2017 hebben gemaakt. 
En voortaan kan iedereen zelf eenvoudig de meest 
actuele cijfers op cao-gebied boven water krijgen: via 
de cao-kijker, een nieuwe website van AWVN.

Hans van der Steen
Na 36 jaar voor AWVN 
werkzaam te zijn geweest, 
neemt Hans van der Steen 
afscheid van de wereld van 
cao’s, werkgevers en vakbonden. 
Een terug- en vooruitkijkende 
beschouwing aan de hand van 
negen trefwoorden.

20 Tiptrack in de flexbranche
De uitzendsector gaat experimenteren met 
Tiptrack, de door AWVN ontwikkelde online 
tool die werkenden helpt om te reflecteren 
op hun gezondheid, ontwikkeling, financiën 
en werksituatie. Adriana Stel, directeur 
van STOOF, het opleidingsfonds van de 
flexbranche, heeft hoge verwachtingen.

26 Aan zet. Werken aan verandering
Het AWVN-jaarcongres 2017 vindt plaats op 9 oktober. 
Werken aan verandering, is het onderwerp. Maar het is 
steeds duidelijker dat we — als ondernemer, werkgever, 
overheid, werknemer en burger — dat gezamenlijk 
zullen moeten doen. We zijn dus zelf ‘aan zet’.
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Bedrijfsbureaucratie,
weg ermee 

René ten Bos (Denker des Vaderlands)

TEKST
Jannes van der Velde 

FOTO’S
Martin Waalboer

De Denker des Vaderlands houdt ervan 
om ‘tegen te denken’. René ten Bos ziet 
dat zelfs als een van zijn opdrachten. 
Niet zomaar meegaan in bestaande 
denkbeelden en opvattingen, maar de 
consistentie en juistheid daarvan scherp 
toetsen. Dat is zijn taak als filosoof in 
het algemeen. Als hoogleraar Filosofie 
aan de Faculteit der Managementwe-
tenschappen in Nijmegen is het zijn 
taak om de ondernemers, managers en 
werkgevers van Nederland een spiegel 
voor te houden. De deelnemers aan het 
komende AWVN-congres op 9 oktober, 
waar Ten Bos een van de sprekers is, 
kunnen zich dus schrap zetten. 
Een gesprek met René ten Bos is een 
beetje een hoorcollege. Gemakkelijk 
pratend, veel voorbeelden, associërend. 
Net zo gemakkelijk over de twee vormen 
van geluk die de oude Grieken onder-
scheidden als over innovatie.

Vertrouwen
Ten Bos: ‘Voor innovatie zijn twee 
ingrediënten nodig: organisatie en lef. 
Innovatie begint altijd met lef, met de 
moed om de juiste omstandigheden te 

Het Amerikaanse managementdenken heeft wantrouwen 
doen ontstaan in Nederlandse bedrijven. Dit is slecht voor 
hun innovatieve vermogen. Ondernemingen moeten afscheid 
nemen van de controlerende bureaucratie en medewerkers 
meer vertrouwen geven. Hoogleraar Filosofie van de 
Managementwetenschappen en Denker des Vaderlands René 
ten Bos houdt het bedrijfsleven graag een spiegel voor. 

Nederlandse 
bedrijven zijn 
een beetje in de 
war geraakt 

scheppen. Bij die omstandigheden speelt 
het tweede aspect een rol: organisatie. 
Om innovatie goed te organiseren en 
een innovatief klimaat te scheppen, 
moet je een aantal dingen doen of laten. 
Eén: bureaucratie zoveel mogelijk mij-
den. Twee: het Amerikaanse besturings-
model vermijden. Drie: ruimte bieden 
aan mensen en hen aanmoedigen.’
‘Veel, zo niet de meeste Nederlandse 
ondernemingen hebben te maken met 

twee bureaucratische en bestuurlijke 
tradities, een Europese en een Ameri-
kaanse. Die botsen met elkaar. De Euro-
pese traditie is gebaseerd op macht en 
tegenmacht. Het volk houdt de koning 
in toom. Checks and balances. In bedrijven 
geldt dat ook. Tegenover een baas staat 
altijd wel iets of iemand die de baas in 
toom houdt. Onze medezeggenschap 

is daarvan een mooi voorbeeld. Of de 
invloed van de vakbonden. Deze cultuur 
is uiteindelijk gebaseerd op vertrouwen, 
op de wetenschap dat er gedeelde belan-
gen zijn en dat een slechte ontwikkeling 
toch weer zal worden gecorrigeerd. Dat 
betekent ook een redelijke mate van 
zelfstandigheid en eigen verantwoorde-
lijkheid voor de werknemers.’

Dictatuur
‘In de Verenigde Staten is dat heel 
anders. Daar is wantrouwen het on-
derliggende leidende principe in het 
bedrijfsleven. Dat heeft geleid tot het 
zogenoemde wetenschappelijke manage-
ment, met als belangrijkste verschijn-
sel voortdurende controle en toetsing 
op basis van quasiwetenschappelijke 
methoden.’
‘Op het niveau van de samenleving en 
de overheid kent Amerika óók het begin-
sel van macht en tegenmacht. Trump 
ondervindt nu dagelijks dat het lands-
bestuur in de VS heel anders is dan het 
ondernemingsbestuur, want een Ameri-
kaanse onderneming is eenvoudigweg 
een dictatuur. De baas beveelt en de 
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werknemer voert uit. Met een sterke 
scheiding tussen denken, het manage-
ment, en doen, de werkers.’
‘Die bedrijfstraditie komt voort uit het 
managementdenken zoals zich dat be-
gin twintigste eeuw in de VS heeft ont-
wikkeld. Taylor is de welbekende naam 
die daarbij hoort. Dat denken was erop 
gericht om ‘het gevaar dat de arbeider 
heet’ weg te nemen. Taylor en de zijnen 
zagen natuurlijk de opkomst van de 
arbeidersbeweging in Europa en wilden 
iets vergelijkbaars in de VS hoe dan ook 
voorkomen. Heel veel instrumenten die 
door het wetenschappelijk management 
zijn bedacht, hebben uiteindelijk tot 
doel om de werknemer in het gareel te 
houden en zijn macht klein. Afvinklijst-
jes, prestatiemeters, administratieve 
processen. Dat soort dingen.’

In de war
‘Het probleem in Nederland en in ande-
re West-Europese landen is dat die twee 

tradities door elkaar zijn gaan lopen. 
Nederlandse bedrijven zijn een beetje in 
de war geraakt. Aan de ene kant hebben 
we die traditie van macht en tegen-
macht, aan de andere kant hebben we 
veel van die Amerikaanse instrumenten 
overgenomen. Key performance indicators 
en dergelijke. Door de nadruk op die 
cijferinstrumenten en Amerikaanse 
methoden is de bestuurlijke macht in 
veel bedrijven verschoven naar financi-
eel-economen. En dat heeft een zichzelf 
versterkend effect tot gevolg, met meer 
indekgedrag, afvinklijstjes en dus meer 
bureaucratie.’
‘Bedrijven zijn de afgelopen decennia 
gecentraliseerd en de administratieve 
processen zijn voorop komen te staan. 
Bijna iedere vorm van controle is ge-
legitimeerd. Alles moet in cijfers wor-
den verantwoord. Het bureaucratische 
denken zit overal. Ik sprak ooit twee 
provinciale bestuurders, gedeputeerden, 
die zo’n hekel hadden aan dossiervor-

René ten Bos

René ten Bos (1956) is sinds dit voor-
jaar Denker des Vaderlands: een titel 
die om de twee jaar wordt toebedeeld 
met als doel om de media te verrijken 
met filosofische aandacht voor actuele 
onderwerpen. In het dagelijks leven 
is Ten Bos hoogleraar Filosofie van 
de Managementwetenschappen aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Hij schreef een groot aantal boeken 
over zeer uiteenlopende onderwer-
pen, zoals milieu, klimaatverandering, 
management en de verhouding tussen 
mens en natuur. Hij schrijft columns 
in Het Financieele Dagblad en spreekt 
regelmatig voor bedrijven en (hun) 
management — uitingen die gezien hun 
vaak provocatieve en ironische inslag 
veelal bedoeld lijken om zijn publiek 
een spiegel voor te houden. 

AWVN-jaarcongres met René ten Bos

Denker des Vaderlands René ten Bos 
is een van de hoofdsprekers tijdens 
het AWVN-jaarcongres 2017 ‘Aan 
zet. Werken aan verandering’. Thema 
van het congres is de vraag hoe 
werkgevers en ondernemingen moeten 
omgaan met de voortdurende stroom 
van veranderingen in hun omgeving. 
Afwachten? Handelen? Hoe en wat 
dan wel? Het AWVN-jaarcongres 2017 
vindt plaats op 9 oktober ’s middags 
in de Tabaksfabriek in Rotterdam. Zie 
www.awvn.nl. 

ming. Dus ontwikkelden ze een stan-
daardformat voor dossiervorming. Denk 
daar eens over na. De wereld op zijn 
kop: bureaucratisering om bureaucrati-
sering tegen te gaan…’
‘Denk ook eens na over flexibilisering 
van arbeid. Er is één groep die daarvan 
echt profiteert en dat is HR. Die moet 
het allemaal regelen en organiseren 
en dat doen ze met behulp van allerlei 
administratieve, bureaucratische pro-
cessen…’

Beperkt die vermenging van Amerikaanse en 
Europese tradities het innovatieve vermogen 
van bedrijven?
‘Inderdaad. In de VS werkt het wel. 
Denken en doen zijn daar immers 

evaluatierapport… Ik geloof sterk in de 
kracht van het gebaar. Een schouder-
klopje werkt beter dan een bestraffing.’
‘Waarin ik niet geloof? Leiderschap. 
En helemaal niet in leiderschap met 
visie. Dat suggereert dat er één goede 
richting is. Er zijn altijd meerdere goede 
richtingen, meerdere uitkomsten die 
acceptabel zijn. En je weet het vooraf 
vaak niet…’ 
‘We moeten accepteren dat veel dingen 
onduidelijk, onhelder en intransparant 
zijn. De samenleving roept tegenwoor-
dig om transparantie, maar het aantal 
zaken dat je helder kunt maken, is 
beperkt. Een feest houden, is helder, 
transparant. Maar gezelligheid organise-
ren, is moeilijk en ondoorzichtig. 

gescheiden — innovatie hoort bij het 
denken. Maar in Europa is het nodig dat 
mensen ruimte en eigen verantwoor-
delijkheid krijgen, terwijl de invloed 
van het Amerikaanse denken dit juist 
verhindert.’

Meer ruimte en verantwoordelijkheid voor 
medewerkers?
‘Ja, zoals dat past bij de Europese 
manier van doen. Maar om vervolgens 
die mensen tot eigen oplossingen en 
innovatief gedrag te laten komen, moet 
je hun meer bieden. Bestaanszekerheid, 
bijvoorbeeld. Neem hen in vaste dienst, 
bouw permanente relaties op. Geef 
hun vertrouwen, de menselijke maat. 
Vriendelijkheid doet veel meer dan een 

Daarom is het achteraf zo moeilijk om 
uit te leggen waarom het zo gezellig 
was.’
‘Hetzelfde geldt voor zaken als ver-
liefdheid of vriendschap. En dus met 
leiderschap. Hoe leiderschap tot stand 
komt, wat het is, blijft onduidelijk. Ja, 
het heeft met lef te maken, maar niet 
iedereen met lef is een leider. Niet alles 
is zichtbaar en inzichtelijk te maken. De 
citatenindexen van de academische we-
reld zeggen niets over de kwaliteit van 
de onderzoeken waaruit is geciteerd.’
‘Het hoort erbij om te leren omgaan met 
ondoorzichtigheid. Achteraf kan je een 
mooi verhaal construeren, maar vooraf 
was het onduidelijk. Ondernemers be-
grijpen dat heel goed.’ 

http://www.awvn.nl
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Op de kamer van Hanny van den Berg, 
directeur van werkgeversorganisatie 
OSB (schoonmaak- en glazenwassers-
branche) staan op diverse plekken 
lijstjes met foto’s van schoonmakers die 
met hun handen een hartje vormen. ‘Al-
lemaal actieve vakbondsleden. Tijdens 
een van de onderhandeldagen overhan-

digden ze ons deze foto’s, met de oproep 
hart te hebben voor hen als schoon-
makers’, vertelt ze. En dat is gelukt: 
binnen drie maanden tijd kwamen 
de partijen een evenwichtige, breed 
gedragen cao (2017-2019) overeen. Voor 
de wijze waarop dit resultaat is be-
haald, ontving OSB afgelopen maand de 

AWVN-trofee voor Vernieuwend werk-
geven. ‘Kijk, daar staat-ie’, wijst Van den 
Berg naar de glazen sculptuur op haar 
bureau. ‘Die trofee betekent echt heel 
veel voor ons. Het is een beloning voor 
het harde werken van iedereen die bij 
de nieuwe cao betrokken is geweest. We 
hebben ook duidelijk tegen de bonden 

gezegd: ‘Het is leuk dat wij als werk-
geverspartij die prijs krijgen, maar we 
hebben het sámen gedaan’. Ze reageer-
den heel goed en blij.’

Vernieuwingstafel  
Het cao-overleg voor de schoonmaak-
branche verliep in het verleden 
moeizaam. Zowel de relatie tussen 
werkgevers en werknemers als de on-
derlinge relatie tussen (grote en kleine) 
OSB-leden stond geregeld onder druk. 
De vraag was hoe de sector weer kon 
komen tot constructief cao-overleg, in 
het belang van álle partijen. Een eerste 
stap was de introductie van de vernieu-
wingstafel met de bonden. Aan deze tafel 
bespraken partijen geruime tijd voor 
de onderhandelingen heikele thema’s, 
zoals ziekteverzuim en herinrichting 
van het loongebouw. Ze formuleerden 
er de stip aan de horizon: verbreding 
van de schoonmaakbranche naar een 
multidienstverlener rond hospitality, met 
een gezamenlijke visie op de facilitaire 
branche. Bovenal was de vernieuwings-
tafel een instrument om het onderlinge 
vertrouwen te herstellen en het geza-

menlijke belang te formuleren. ‘Zowel 
werkgevers als werknemers worden 
beter van een gezonde sector met goede 
cao-afspraken, die ook worden na-
geleefd, goede arbeidsverhoudingen en 
begrip voor elkaars situatie’, aldus Van 
den Berg. 

Zowel werkgevers 
als werknemers 
worden beter van 
een gezonde sector 
met goede cao-
afspraken
 
Naast het gestructureerde overleg met 
de vakbonden aan de vernieuwingstafel 
heeft OSB veel geïnvesteerd in contact 
met de eigen achterban. Dat begon 
met het inzamelen van input van leden 
tijdens allerlei meetings in het land; 
van de grote bedrijven maar zeker ook 
van de mkb-bedrijven en de diverse 
specialismen, zoals glazenwassers, 

hotelschoonmaakbedrijven en specia-
listische reinigers (gericht op reiniging 
na bijvoorbeeld een brand of overstro-
ming). ‘Het is zo belangrijk dat je weet 
wat voor problematiek er speelt, wat 
voor de leden de knelpunten zijn in de 
cao. Vervolgens is de crux dat je mensen 
op de hoogte houdt van wat er gebeurt 
en hun de gelegenheid geeft daarop te 
reageren. Op zo’n manier is de uitkomst 
nooit een verrassing.’

Key-accounts  
Het waren drukke tijden voor het OSB-
bureau. Van den Bergs collega’s werk-
ten zich ‘drie slagen in de rondte’ om 
de zaak inhoudelijk voor te bereiden, 
terwijl de reguliere activiteiten gewoon 
doorgingen. Gedurende de onderhan-
delperiode draaiden de afdeling com-
municatie, voorzitter Piet Adema en Van 
den Berg zelf — samen met de leden van 
het onderhandelteam — op volle toeren 
om de achterban continu te informeren; 
persoonlijk, via de site en tijdens bijeen-
komsten als de algemene ledenvergade-
ring. Tijdens de onderhandeldagen was 
bovendien niet alleen de achterban van 

‘Poldermodel is in 
schoonmaaksector 
weer springlevend’
Werkgeversorganisatie OSB 
wint eerste AWVN-trofee 
voor Vernieuwend werkgeven  

Na moeizaam cao-overleg in het verleden wist de 
schoonmaakbranche onlangs in drie maanden 
tijd een nieuwe, breed gedragen cao te realiseren. 
In de aanloop naar de onderhandelingen heeft 
werkgeversorganisatie OSB alle zeilen bijgezet om het 
vertrouwen te herstellen en samen te werken vanuit 
een gedeeld belang. In mei ontving zij hiervoor de 
eerste AWVN-trofee voor Vernieuwend werkgeven.

TEKST
Marloes Hooimeijer

FOTO
Martin Waalboer

John van Hoof, Piet Adema, Anton Witte, Judith van der Hulst, Hanny van den Berg, Hester Kooi
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de bonden goed vertegenwoordigd, ook 
een brede vertegenwoordiging van werk-
geverszijde vulde keer op keer een grote 
zaal. ‘We hebben hen er continu bij be-
trokken, zodat zij hun eigen achterban 
weer nader konden informeren.’ 
Daarnaast was er gedurende het hele 
proces steeds uitvoerig contact met 
collega-brancheorganisatie SieV, waarbij 
vooral veel mkb-werkgevers uit de bran-
che zijn aangesloten, en met ‘stakingsge-
voelige key-accounts’ van de sector, zoals 
de NS en Schiphol. ‘SieV zat niet aan de 
onderhandeltafel, maar je wilt natuur-
lijk wel dat er eensgezindheid is onder 
hun en onze achterban. Als je allebei 
iets anders roept, verzwakt dat je posi-
tie. Na iedere onderhandelronde pakte 
Piet of ik gelijk de telefoon om SieV te 
bellen. Met de key-accounts hebben we al 
een half jaar voor de onderhandelingen 
afgestemd over hoe zij wilden worden 
geïnformeerd tijdens het proces. Er was 
intensief contact tussen de communica-

tieafdelingen. Ze hielden ons ook op de 
hoogte als er iets speelde. Zo wisten we 
van tevoren van de acties op Utrecht CS 
en konden we ons daarop voorbereiden.’

Onderhandelteam  
Het OSB-onderhandelteam volgde een 
tweedaagse training van AWVN om 
goed beslagen ten ijs te komen tijdens 
de onderhandelingen. ‘Het doel hiervan 
was om meer te weten te komen over 
ieders sterke en zwakke punten, over 
hoe we op elkaar reageren en hoe we op 
de bonden wilden reageren. We hebben 
elkaar daar veel beter leren kennen. 
Daardoor konden we tijdens de onder-
handelingen beter tot een vertaalslag 
komen van de inhoudelijke inzet die we 
met leden en bestuur hadden afgespro-
ken. We hadden er van tevoren goed 
over nagedacht. Ook over ieders rol in 
het onderhandelteam en de verdeling 
van aandachtsgebieden, zoals de belan-
gen van onze mkb-achterban.’

Een AWVN-adviseur maakte vast deel 
uit van dat onderhandelteam. ‘Zij was er 
altijd bij, in de rol van ‘deskundige van 
buitenaf’. Zij wist ook wat er speelde 
buiten de schoonmaakwereld — in an-
dere sectoren, aan andere cao-tafels, op 
SER-niveau en op het gebied van wetge-
ving — en wist dat op het juiste moment 
in te brengen. Hoewel zij aan werkge-
verskant stond, werd haar inbreng ook 
aan vakbondszijde erg gewaardeerd.’

Wat ook hielp, was de onafhankelijke 
voorzitter, Wim Kooiman. Hij was bij 
de vorige moeizame onderhandelingen 
al als bemiddelaar binnengehaald. ‘Als 
voorzitter van de vernieuwingstafel 
heeft hij de onderlinge vertrouwensba-
sis weten te herstellen. 
Hij werd aan beide zijden geaccepteerd 
en gerespecteerd. Vandaar dat we hem 
graag als onafhankelijk voorzitter tij-
dens de onderhandelingen wilden — 
zo’n formule is heel zinvol.’ 

Mooi pakket 
Al met al resulteerde het overleg in 
een ‘mooi pakket aan afspraken’, aldus 
het AWVN-juryrapport. In het nieuwe 
loongebouw kunnen de werknemers 
zich veel sneller naar hun eindloon 
ontwikkelen. Daarnaast zijn voorwaar-
den afgesproken waaronder werkgevers 
in het tweede jaar terug mogen naar 90 
procent doorbetaling tijdens ziekte. In 
een pilot kijken partijen hoe dit in de 
praktijk uitpakt. Het mkb krijgt meer 
mogelijkheden om flexwerkers en pay-
rollkrachten in te zetten en er komen 
pilots om de gevolgen van robotisering 
voor de sector te onderzoeken. 
‘Nieuwe technologie heeft invloed op 
het werk van schoonmakers. Stofzuigers 
die zelf rondgaan bijvoorbeeld of sen-
sors die aangeven welke flexwerkplek-
ken wel en niet zijn gebruikt.’
Veel aandacht is er ook voor de brede 

AWVN heeft de afgelopen jaren prijzen 
uitgereikt voor inclusief werkgeverschap 
(2014 en 2015) en voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (2016). Dit 
jaar vindt AWVN het tijd voor een prijs 
die teruggaat tot de kern van de visie 
en activiteiten van AWVN: vernieuwing 
van het werkgeverschap, met het doel 
om de wendbaarheid en weerbaarheid 

van de onderneming te vergroten en de 
organisatiedoelstellingen te realiseren. 
Denk bijvoorbeeld aan organisaties die 
erin slagen om in een participatief traject 
verschillende cao’s samen te voegen 
tot een nieuwe cao of de vastgelopen 
arbeidsverhoudingen vlot te trekken. 
Meer weten? Kijk op www.awvn.nl/
actueel/awvn-trofee.

De AWVN-trofee voor Vernieuwend werkgeven

De vernieuwingstafel 
was een instrument 
om het onderlinge 
vertrouwen te 
herstellen

niet dat de cao-verschillen je belem-
meren in dit soort duurzame ontwikke-
lingen — dat is toch eigenlijk de omge-
keerde wereld.’ 

Poldermodel 
Het vertrouwen is hersteld en dat vormt 
volgens Van den Berg een prima basis 
voor de toekomst. ‘Om met onze voor-
zitter te spreken: in onze sector is het 
poldermodel springlevend. De essentie 
daarvan is dat je het gezamenlijk belang 
zoekt en vindt, en dat je samenwerkt. 
De vernieuwingstafel is inmiddels 
omgedoopt tot branchetafel en blijft ook 
in de toekomst een instrument voor 
gestructureerd overleg tussen bonden 
en werkgevers. En we blijven ook met 
de leden en stakeholders in gesprek over 
wat belangrijk is voor de ontwikkeling 
van de branche. Dat kan ik nu alvast 
met ze afspreken.’ 

inzetbaarheid van werknemers, on-
der meer via een scholingsfonds van 
300.000 euro. Schoonmaakwerk is 
zwaar en bestaat vaak uit kleinere con-
tracten. Bonden en werkgevers willen 
hun mensen ook perspectief op ander-
soortig facilitair werk bieden, zoals 
catering en onderhoud, zodat ze het 
werk langer volhouden of hun contrac-
ten kunnen uitbreiden. 

‘Dit past heel goed bij onze stip aan de 
horizon: één facilitaire cao, want je wilt 
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De Nederlandse economie groeit. Dat is duidelijk te zien 
aan de loonafspraken van vakbonden en werkgevers. 
In de sectoren waar de economische groei het best 
voelbaar is, zijn de loonafspraken hoger dan in de 
‘krimpsectoren’. Ondertussen kruipt de gemiddelde 
hoogte van de contractlonen langzaam omhoog.

cijferreportagecijferreportage

Cao-seizoen goed op weg

Groeiende economie 
zichtbaar in 
loonafspraken

TEKST
Laurens Harteveld

Laurens 
Harteveld 
is gespecialiseerd 
in arbeids-
voorwaarden-
informatie

Hoe gaat het met het afsluiten van nieuwe 
cao’s in 2017? ‘Gewoon’ is waarschijnlijk de 
beste kwalificatie van het cao-seizoen tot 
dusverre. Dat wil zeggen: de economie is flink 
aangetrokken en dat wordt zichtbaar in de 
onderhandelingsresultaten.

Loonruimte
Opvallend is dat de pregnante tweedeling is 
verdwenen tussen industriële, exporterende 
bedrijven – onder meer chemie, farmacie en 
technologische industrie – aan de ene kant en 
dienstverlenende, op het binnenland gerichte 
bedrijven – onder meer zorg, detailhandel en 
banken – aan de andere kant. De afgelopen jaren 
kwamen in de eerste groep stelselmatig hogere 

loonafspraken tot stand dan in de tweede groep. 
In die tweede groep bleven de contractlonen bij 
veel organisaties zelfs lange tijd op nul. Dat kwam 
doordat de binnenlandse markt kampte met 
bezuinigingen van overheid, bedrijfsleven 
en consumenten. Dit beeld is sinds eind 2016 
veranderd. Consumenten geven weer geld uit, 
bedrijven investeren weer en de overheidsfinanciën 
bieden weer ruimte. Ook in sectoren waar tot voor 
kort weinig in het vat zat, is weer — hier meer, daar 
minder — loonruimte ontstaan: in de detailhandel 
bijvoorbeeld 1,56 procent en in de bouw zelfs 1,8 
procent. Wel zijn er behoorlijke verschillen tussen 
de diverse sectoren. De loonafspraken lopen uiteen 
van 0,82 procent in de financiële dienstverlening 
tot 2 procent in de metaalindustrie. 

Cao-onderhandelaars laten zich klaarblijkelijk 
vooral leiden door de situatie in het eigen 
bedrijf of de eigen bedrijfstak — en niet door 
macrogrootheden, hoewel niet mag worden 
uitgesloten dat de gestegen inflatieverwachtingen 
van het Centraal Planbureau enige opwaartse 
druk veroorzaken.

Maandgemiddelden
Verder springt in het oog dat de maand-
gemiddelden van de loonafspraken langzaam 
omhoog kruipen. In de afgelopen drie maanden 
kwamen de maandgemiddelden steeds uit boven 
het jaargemiddelde. Dat laatste stond eind mei 
op 1,56, maar zal naar verwachting de komende 
maanden langzaam verder stijgen.  

Tot en met eind mei zijn 145 nieuwe cao-
akkoorden gesloten, voor bijna 1,4 miljoen werk-
nemers. De nieuwe contracten komen in een min 
of meer normaal ‘tempo’ tot stand. De gemiddelde 
contractloonstijging in deze 145 cao-akkoorden 
bedraagt 1,56 procent op twaalfmaandsbasis. 

Kerngegevens cao’s
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Figuur 1: Loonafspraken per sector
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Figuur 2: Maandgemiddelden loonafspraken
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Een voordracht voor een groep commissarissen 
maakte mij duidelijk hoezeer de omslag naar 
een duurzame, geïntegreerde agenda voor de 
bestuurskamer gaande is. Maar ook hoeveel 
werk er nog te doen is. 
Het ging over het in 2015 jaar tijdens het 
AWVN-jaarcongres gepresenteerde gedachte-
goed over de maatschappelijke rol van onder-
nemingen (en zoals verwoord in die prachtige 
bundel Winst!). Steeds meer bedrijven bezinnen 
zich op hun rol in de samenleving, op de vraag 
hoe zij naast financiële ook maatschappelijke 
waarde kunnen creëren. Een voorhoede van 
bedrijven heeft zelfs de slag al gemaakt en de 
opvattingen op dat vlak geïntegreerd in de 
bedrijfsstrategie, bijvoorbeeld door circulair te 
produceren of door stelselmatig extra banen te 
creëren voor arbeidsbeperkten. 

Niet de maatschappelijke rol van ondernemin-
gen, maar het woord ‘geïntegreerd’ wekte de 
belangstelling van de aanwezigen. De reden: de 
toezichthouders beseffen maar al te goed dat 
de wereld dusdanig complex en turbulent is, 
dat bedrijven wel gedwongen zijn na te denken 
over mogelijke ontwikkelingen in de wereld 
– die misschien niet direct, maar wel via een 
omweg een enorm effect op het bedrijf kunnen 
hebben. Denk aan een kopersstaking, omdat 
een winkel met kinderarbeid vervaardigde 
spullen verkoopt. Aan klachten van omwonen-
den vanwege overlast. Of aan milieueffecten 
die een fatsoenlijk bedrijf eenvoudigweg niet 
op zijn geweten wil hebben. Er zijn talloze 
overwegingen waarom ondernemingsbesturen 

ertoe overgaan om maatschappelijke doelen in 
de ondernemingsstrategie te integreren.
 
Zo’n omslag kondigt zich ook aan als het gaat 
om het personeelsbeleid. En ook hier komt 
de eerste drijfveer uit de buitenwereld. Digi-
talisering, globalisering, robotisering en 
geopolitieke ontwikkelingen maken de wereld 
complexer, markten volatieler en omstandig-
heden onzekerder. Dat dwingt bedrijven tot 
het verhogen van hun reactiesnelheid en het 
vergroten van hun wendbaarheid en lenigheid. 
Dat kan alleen maar met de juiste mensen.
En daar doet zich – zeker in Nederland – een 
probleem voor. De arbeidsmarkt trekt nog 
maar nauwelijks aan of het aantal vacatures 
loopt al op – veel ervan blijken ‘onvervulbaar’. 
Dat zal op zeker moment zijn effect hebben 
op de bedrijfsvoering: kan het werk nog wel 
worden gedaan?
Tegelijk is er een leger van inactieven die klaar-
blijkelijk niet voldoen aan de functie-eisen. 
Ook intern, onder de zittende werknemers, 
doen zich problemen voor. Kennis veroudert – 
razendsnel op sommige terreinen, ICT bijvoor-
beeld. Voor je het weet, heb je een achterstand. 
Inhuren blijkt een dure optie en lang niet alle 
medewerkers uit het vergrijzende medewerkers-
bestand kunnen snel genoeg mee.
 
Er is eigenlijk maar één antwoord: duurzame 
inzetbaarheid, met als belangrijk element blij-
ven leren. Er zijn signalen dat de overheid zich 
deze problematiek aantrekt, maar wachten op 
de overheid kan weleens een lange wake bete-
kenen. Er is slechts één groep belanghebbenden 
die een steeds groter belang heeft en die er zelf 
iets aan kunnen doen: ondernemingen.
Het kan niet anders of het denken over perso-
neelsbeleid wordt een essentieel onderdeel van 
de bedrijfsstrategie. Duurzame inzetbaarheid 
wordt in het bedrijf daarvan de drager. Duurza-
me inzetbaarheid wordt daarmee deel van een 
geïntegreerde agenda voor de bestuurskamer. 
Kan niet anders.
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Harry van de Kraats  
is algemeen directeur van 
werkgeversvereniging 
AWVN en directeur Sociale 
Zaken van VNO-NCW

In de bestuurskamer
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Duurzame inzet-
baarheid wordt 
gewoon deel van 
de bedrijfsstrategie. 
Kan niet anders

AWVN is de belangrijkste arbeids-
voorwaardenadviseur van werkgevers. 
De vereniging is betrokken bij het 
merendeel van de negenhonderd cao’s in 
Nederland en een belangrijk deel van de 

arbeidsvoorwaardenregelingen. AWVN 
beschikt over informatie over het verloop 
van de diverse cao-onderhandelingen en 
rapporteert hierover maandelijks via de 
eigen en landelijke media. 

Meer weten over de dienstverlening 
van AWVN op het gebied van arbeids-
voorwaarden? Neem contact op met de 
AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, 
werkgeverslijn@awvn.nl. 

AWVN en cao’s

Cao-kijker: zelf in cao-data duiken

De website van AWVN is verrijkt met een instrument waarmee 
werkgevers en andere belangstellenden zelf de meest actuele 
cao-cijfers kunnen raadplegen: de cao-kijker. 
Zie https://cao-kijker.awvn.nl. Het idee achter dit nieuwe 
instrument is om de belangrijkste relevante informatie over 
het verloop van het cao-seizoen op één plaats toegankelijk te 
maken. Het dashboard biedt een schat aan informatie uit de 

databases van AWVN, zoals contractloonstijgingen van alle 
cao-akkoorden van het lopende seizoen en de stijgingen per 
maand, in specifieke sectoren en per provincie. Daarnaast 
verzamelt de site andere relevante info van derden, zoals 
inflatie- en koopkrachtcijfers en ramingen van loonkosten. 
De cao-kijker is toegankelijk op elk apparaat: pc, laptop, 
tablet en mobiele telefoon.

De cao-kijker bestaat uit een startpagina met zes panelen. Vanuit deze panelen kunt u 
naar meer specifieke informatie doorklikken, bijvoorbeeld naar de contractloonstijging in 
de verschillende economische sectoren of de stijging per afsluitmaand. 

mailto:werkgeverslijn@awvn.nl
https://cao-kijker.awvn.nl/


Afscheid van Hans van der Steen

‘Poldermodel 
zal zich weer 
oprichten’
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Na 36 jaar AWVN neemt Hans van der 
Steen afscheid van de wereld van cao’s, 
werkgevers en vakbonden. Een terug- 
en vooruitkijkende beschouwing in 
negen trefwoorden. Sociale zekerheid, 
vakbond(smensen), media, fiets, demotie, 
poldermodel, werkgevers en computer.

Vakbonden

1
‘Lastig onderwerp. De FNV heeft 
zich de afgelopen decennia 
ontwikkeld van een decentraal 

georganiseerde emancipatiemachine 
naar een steeds meer centraal aange-
stuurde machtsorganisatie. De prijs die 
men daarvoor betaalt, is een grotere 
afstand tot de werkvloer en veel interne 
discussies, want het lukt onvoldoende 
om het op centraal niveau — binnen de 
bond zelf — met elkaar eens te worden. 
Daarmee is de FNV, waarschijnlijk 
onbewust, een conservatieve factor 
geworden. De eerlijkheid gebiedt mij 
wel om te zeggen dat dit voor het CNV 

veel en veel minder geldt. Centralisatie 
en het verdwijnen van de ‘gewone’ 
bonden bij zowel FNV als CNV hebben 
ervoor gezorgd dat het vroegere decen-
trale netwerk van werkgevers en bonden 
op bedrijfs- en bedrijfstakniveau sterk is 
verwaterd. We missen daarmee laag-
drempelige ingangen om decentraal — 
op het niveau van bedrijven, sectoren en 
regio’s — lijnen uit te zetten, om beleid 
te ontwikkelen dat los staat van de 
politiek-strategische issues die in de 
centrale polder spelen. En het is minder 
makkelijk om ‘bovenlangs’ met elkaar 
conflicten op te lossen, om dreigende 
stakingen af te wenden – iets wat al die 

jaren dat ik als cao-coördinator werkte, 
wel een paar keer is gelukt dankzij dat 
decentrale netwerk. Inspanningen om 
dat netwerk nieuw leven in te blazen, 
zullen dan ook beslist vruchten afwer-
pen. Ik denk dat het CNV dat toejuicht. 
En hopelijk wil de FNV ook mee.’ 

Vakbondsmensen

2
‘Ik heb uitgerekend dat ik in de 
twintig jaar dat ik zelf over cao’s 
onderhandelde, zo’n 1500 keer in 

gesprek ben geweest met vakbondsmen-
sen, ‘bestuurders’ in hun jargon. Dan 
leer je ze wel kennen. Ik onderscheid in 
mijn boekje (zie kaders volgende 

pagina's) zes types. Van de weinig 
principiële ‘ritselaar’ tot de ‘meeloper’, 
die alleen uitvoert wat de cao-coördina-
tor van de bond heeft besloten. Het 
sympathiekst vond ik de ‘man van de 
werkvloer’, hoewel niet altijd de gemak-
kelijkste. De ‘man van de werkvloer’ is 
niet alleen realistisch en bereid om een 
deal te maken, maar heeft ook relative-
ringsvermogen. Je kunt dus met hem 
lachen.’
‘Later, bij het uitzetten van beleidslij-
nen, heb ik veel zaken gedaan met de 
coördinatoren van de bonden. Fijne, 
gedreven mensen. Daardoor vaak ook 
heel lastig. Maar altijd betrouwbaar.’
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Werkgevers

3
‘Bij hen heb ik niet zo’n mooie 
typologie als bij de vakbonds-
bestuurders. Zou ik nog eens over 

moeten nadenken… De rol van bedrijven 
ontwikkelt zich langs een golfbeweging: 
organisatoren en uitvoerders van sociale 
zekerheid in de eerste helft van de 
twintigste eeuw, terugtredend uit dat 
domein toen de overheid opkwam, en nu 
opnieuw nadenkend over de eigen 
maatschappelijke rol, die steeds belang-
rijker zal worden.’
‘Het werkgeverschap wordt onderne-
mingen niet gemakkelijk gemaakt. De 
samenleving vergeet nogal eens dat 
ondernemers veelal tegen wil en dank 
werkgever worden. Werkgeverschap is 
geen doel. Een succesvolle onderneming 
vormen: dat is het doel. Door de veelheid 
aan complexe wet- en regelgeving zien 
ondernemingen – werkgevers – steeds 

meer risico’s en bureaucratie bij het aan-
nemen van personeel. Maak werkgeven 
aantrekkelijker en verlaag de gepercipi-
eerde risico’s. Dan zal de arbeidsmarkt 
een stuk beter functioneren.’ 

Media

4
‘Niet dat ik iedere week in de 
krant stond, maar ik heb — denk 
ik — een goede, functionele band 

opgebouwd met de pers. Ik weet dat het 
imago van de media momenteel over 
het algemeen niet erg gunstig is. Dat 
komt doordat een deel van de media 
eigenlijk meer amusement brengt dan 
nieuws, duiding en uitleg. Ik weet ook 
dat de media geweldig onder druk staan 
omdat hun verdienmodel is uitgehold. 
Maar er is gelukkig ook nog steeds een 
deel van de media dat gewoon erg goed 
werk levert in het kader van waarheids-
vinding, informatievoorziening en 

democratische controle. Ik heb de 
afgelopen jaren eigenlijk alleen te 
maken gehad met échte journalisten, 
mensen die écht geïnteresseerd waren 
in wat er speelt in de wereld en écht 
wilden weten hoe het zat. En ja, die 
schreven dan ook soms dingen op die 
mij niet helemaal goed uitkwamen.’ 

Sociale zekerheid

5
‘Veel te ingewikkeld geworden 
met veel te veel nevenbelangen 
van politiek en bureaucratie. De 

complexiteit van het systeem is een van 
de oorzaken van de terughoudendheid 
van werkgevers om mensen een con-
tract voor onbepaalde tijd te bieden. Ik 
weet dat de kans klein is dat het ge-
beurt, maar idealiter zouden we een 
heel nieuwe start moeten maken met de 
inrichting van het stelsel. Ik voorspel 
dat we binnen tien jaar een systeem 

vraaggesprek vraaggesprek

In zijn afscheidsbundel Met een rechte 
rug gaat Hans van der Steen o.a. in op 
de ontstaansgeschiedenis van het so-
ciaal manifest Naar nieuwe arbeidsver-
houdingen — een gemeenschappelijke 
publicatie van AWVN, FNV Bondge-
noten, CNV Vakmensen en De Unie, 
die in januari 2011 verscheen. Tot de 
drijvende krachten achter de totstand-
koming ervan behoorden Hans van der 
Steen, Anja Jongbloed (FNV) en Jaap 
Jongejan (CNV), hiernaast op de foto, 
na de presentatie. ‘De grote winst van 
het manifest is het gedeelde besef dat 
investeren in constructieve arbeids-
verhoudingen dé kritieke succesfactor 
is om binnen ondernemingen draag-
vlak te creëren voor noodzakelijke en 
gewenste veranderingen. Van klassiek 
onderhandelen naar co-creatie, werk-
gevers die samenwerken met vak-
bonden en ondernemingsraden. Het 
manifest doet een beroep op actoren 
op alle niveaus om constructieve ar-
beidsverhoudingen te bewerkstelligen 
en de dialoog te bevorderen’, schrijft 
Van der Steen.

Hans van der Steen (1952) was lange tijd hét gezicht van het 
Nederlandse bedrijfsleven als het ging om arbeidsvoorwaar-
den. Hij drukte in zijn tijd als directeur Arbeidsvoorwaarden-
beleid van AWVN en als werkgeversstrateeg een stempel 
op de koers van de werkgevers – met name ook waar het de 
relatie met de vakbonden betrof. Hij stond als zodanig bijvoor-
beeld aan de wieg van het denken over duurzame inzetbaar-
heid, sociale innovatie en de rol die arbeidsvoorwaarden kun-
nen spelen bij het stimuleren van gedrag en het (her)inrichten 
van organisaties. 

Zijn aantreden in 1981 vormde het begin van een bijna 36-jarig 
dienstverband bij AWVN. Van der Steen voerde de eerste 
twee decennia daarvan vijftienhonderd cao-onderhandelingen 
en gaf vervolgens in een aantal managementfuncties leiding 
en richting aan dergelijke processen. 

‘Polderaar’ Van der Steen speelde als werkgeversvertegen-
woordiger een belangrijke rol bij het voortdurende overleg 
met vakbonden. Over het sociaal-economische overleg 
vertrouwde Van der Steen op verzoek van de AWVN-
leiding zijn waarnemingen, gedachten en geleerde lessen toe 
aan het papier. Het resultaat is de bundel Met een rechte rug.
Deze wordt gepresenteerd tijdens Van der Steens afscheids-
symposium, dat plaatsvindt op 6 juli in Amsterdam.

hebben dat geldt voor alle werkenden, 
ongeacht de juridische constructie 
waarin zij werken.’
 
Demotie

6
‘Ah, het meest beladen woord van 
de afgelopen decennia. Het 
hoefde maar te vallen of de 

vakbonden zaten in de gordijnen. Dat 
kwam vooral door de associatie met 
werkenden die naar een lagere positie 
worden gedwongen met een bijbeho-
rend lager salaris — een beetje zoals 
degradatie in de sport. Intussen heeft 
zich gelukkig een praktijk ontwikkeld 
waarbij werkenden in overleg met de 
werkgever een loopbaanstap maken 
naar een andersoortige, vaak minder 
belastende functie. Dat past in het 
moderne denken over duurzame 
inzetbaarheid. Ik ben zelf een aardig 
voorbeeld. Op zeker moment was het 

bestaan als leidinggevende wel voldoen-
de geweest. Ik heb vervolgens een paar 
jaar mogen nadenken over strategische 
vraagstukken. Minder belastend, 
minder stress.’

Poldermodel

7
‘Onder druk, maar zeer veer-
krachtig en diepgeworteld. Het 
poldermodel zal zich dus op-

nieuw oprichten, ondanks dat het 
gesprek tussen de sociale partners de 
laatste tijd erg stroef gaat. De term 
poldermodel is misschien wel een beetje 
belegen, maar het gaat erom dat het voe-
ren van overleg heel diep in onze 
cultuur zit. Dat heeft te maken met 
onze argwaan tegenover macht. We zijn 
dus altijd geneigd, bewust of onbewust, 
om tegenmacht te organiseren. Dat bete-
kent dat in Nederland niemand zomaar 
zijn zin kan doordrukken. We moeten 

het met elkaar eens worden. Dat kan 
soms lastig en tijdrovend zijn, maar is 
uiteindelijk wel de beste garantie voor 
een rechtvaardige en welvarende 
samenleving.’  

Computer

8 ‘Zou ik willen typeren als een 
haat-liefdeverhouding. Maar zo'n 
apparaat discrimineert niet en 

houdt dus waarschijnlijk wel van mij.’

Fiets

9
‘Dat is mijn favoriete vervoer-
middel. Vooral om naar niet 
vooraf bepaalde bestemmingen te 

rijden. Dat zal ik dus de komende tijd 
veel gaan doen. Vooral in delen van 
Nederland waar deze Randstedeling nog 
niet eerder is geweest. Prachtig vooruit-
zicht. De fiets maakt het afscheid 
minder zwaar…’ 

Hans van der Steen
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Duurzame inzetbaarheid is zo’n begrip 
waarover veel wordt geschreven en 
gesproken, maar waarvan maar weinig 
mensen weten wat het nu precies 
inhoudt. STOOF-directeur Adriana Stel 
windt er geen doekjes om. ‘Die term… 
brrr. Zelfs de overwegend academisch 
en hbo-geschoolde intercedenten 
denken hierbij aan groene energie of 
iets dergelijks. Omdat wij wilden dat het 
Tiptrackproject voor de uitzendkrachten 
echt ging léven, hebben we de uitleg 
zeer eenvoudig gehouden. Namelijk: ‘De 
kennisontwikkeling in Nederland en de 
rest van de wereld gaat razendsnel. Vind 
je het belangrijk om ook in de toekomst 
mee te doen op de arbeidsmarkt en een 
inkomen te verdienen?’ 

Uitzendsector experimenteert 
met Tiptrack 

‘Wil je ook in 
de toekomst 
een inkomen 
verdienen?’

De uitzendsector gaat experimenteren met 
Tiptrack, de door AWVN ontwikkelde online 
tool die werkenden helpt om te reflecteren 
op hun gezondheid, ontwikkeling, financiën 
en werksituatie. Onlangs hebben 140 
uitzendkrachten de app op hun telefoon 
geïnstalleerd. Adriana Stel, directeur 
van STOOF, het opleidingsfonds van de 
flexbranche, heeft hoge verwachtingen.
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Tiptrack helpt om 
de werkervaring 
in te passen in het 
onderwijsdossier

heel goed als je kijkt naar het aantal 
hogeropgeleiden dat naast hun werk 
een opleiding volgt, maar dat geldt niet 
voor de lageropgeleiden. Deze groep 
neemt van nature weinig initiatief om 
zich te blijven ontwikkelen. Het risico is 
dat deze mensen in de toekomst buiten 
de boot vallen, omdat ze niet kunnen 
inspelen op aanpassing van hun 
takenpakket en de ontwikkelingen bij 
de inlener en op de arbeidsmarkt.’

Stel is realistisch: Tiptrack hoeft er 
bij de uitzendkrachten niet per se toe 
te leiden dat ze opnieuw naar school 
gaan. ‘Natuurlijk zijn er mensen bij 
die echt niet meer in de schoolbanken 
gaan zitten. Maar let wel: we hebben 

deel van hen dat optreedt als coach is 
ook getraind in die uitgebreidere rol. Als 
de deelnemers Tiptrack acht maanden 
consequent gebruiken, krijgen ze een 
scholingsvoucher van 500 euro. Dat is 
de trigger’, legt Stel uit. 

Laagopgeleid
De deelnemers werken voor 
verschillende uitzendbureaus, verspreid 
over het hele land. Zij worden vooral 
ingezet in de productie, industrie, 
bouw en logistiek, en zijn zonder 
uitzondering laagopgeleid. Dat is 
geen toeval. Stel: ‘35 procent van de 
uitzendkrachten heeft geen mbo-2-
diploma, dus geen startkwalificatie. 
Nederland doet het Europees gezien 

Ja, antwoordden 140 uitzendkrachten. 
Zij meldden zich vrijwillig aan 
voor het Tiptrackexperiment van 
opleidingsfonds STOOF, dat onlangs 
is begonnen en acht maanden duurt. 
De ene helft van de deelnemers heeft 
een korte uitleg over de app gekregen 
en gaat er nu zelf mee aan de slag. De 
andere helft wordt tijdens het gehele 
project stringent begeleid door een 
intercedent van het uitzendbureau 
waarvoor ze werken. ‘Dan zijn er 
regelmatig een-op-een-afspraken 
tussen de begeleider en de deelnemer 
om de knelpunten, uitkomsten en 
vervolgstappen te bespreken. Alle 
intercedenten hebben via AWVN een 
training gekregen over Tiptrack; het 
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Met Tiptrack biedt AWVN een totaalconcept: een app, een 
digitaal platform, een communicatieplan met toolkit, een 
implementatieplan én aanvullende offline dienstverlening. 
Uit ervaring weet AWVN dat een gecombineerde aanpak 
van maatregelen het beste werkt. Een overzicht van de 
dienstverlening.

Basisworkshop leidinggevenden 
• Wat is duurzame inzetbaarheid en waarom is dit belangrijk   
   voor je organisatie?
• Waar liggen de knelpunten op het gebied van inzetbaarheid in       
   je team of op je afdeling?
• Hoe werkt Tiptrack?
• Wat kunnen leidinggevenden doen om medewerkers te 
  ondersteunen op het gebied van werk, gezondheid, 
  ontwikkeling en financiën?
• Welke faciliteiten en oplossingen biedt je organisatie?

Training gespreksvaardigheden leidinggevenden 
Training van vaardigheden om in gesprek te gaan met 
medewerkers over hun inzetbaarheid en hen hierbij 
succesvol te ondersteunen.

Kick-offbijeenkomst medewerkers 
• Wat heb jij nodig om duurzaam inzetbaar te zijn?
• Hoe werkt Tiptrack?
• Hoe download/gebruik ik de app voor de eerste keer? 

Workshop ‘Aan het roer met Tiptrack’ 
(na drie maanden gebruik van Tiptrack)
• Wat zijn jouw ervaringen met Tiptrack?
• Welke faciliteiten van Tiptrack heb je nog niet gebruikt?
• Hoe maak je een eigen actieplan?
• Hoe haal je nog meer uit Tiptrack?

Communicatieadvies
Strippenkaart voor communicatieadvies, als aanvulling op 
communicatieplan en -middelen.

Onderzoek duurzame inzetbaarheid 
Via een enquête over duurzame inzetbaarheid onder de 
medewerkers en enkele groepsgesprekken met leiding-
gevenden, HR en medewerkers brengt AWVN de huidige 
situatie op het terrein van duurzame inzetbaarheid in beeld. 
Het onderzoek wordt afgesloten met een rapportage met 
conclusies en adviezen voor verbeteringen.

Integraal beleid duurzame inzetbaarheid
Een ervaren adviseur begeleidt de werkgever om tot een visie op 
werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid te komen. 
Deze dient als basis voor integraal beleid.

Meer weten? Kijk op www.tiptrack.nl of neem contact op met de 
AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. 

Tiptrack en de dienstverlening van AWVN

het over mensen die weliswaar geen 
diploma hebben, maar wel al jaren 
werken. Tijdens dat werk hebben ze 
kennis, vaardigheden en soft skills 
— denk aan communicatieve en 
sociale vaardigheden: zaken die op de 
arbeidsmarkt van de eenentwintigste 
eeuw alleen maar belangrijker 
worden — opgedaan. Tiptrack helpt 
hen om die werkervaring in te passen 
in het onderwijsdossier. Dan wordt 
ook inzichtelijk voor welke andere 
functies in welke andere sectoren de 
ontwikkelde competenties relevant 
kunnen zijn.’ 

Financiële problemen 
Tiptrack is niet alleen gericht op de 
ontwikkeling van de deelnemers, maar 
ook op hun gezondheid en werksituatie. 
En op hun financiële situatie. Via de 
app kunnen mensen aangeven of zij 
financiële problemen hebben. Op 
basis daarvan krijgen ze bijvoorbeeld 
bespaartips, een online kasboekje om 
zicht te krijgen op de in- en uitgaven 
of een cursus ‘schulden wegwerken’. 
Daarnaast kunnen ze een beroep doen 
op een helpdesk om anoniem vragen 
te stellen. Een goede zaak, aldus Stel, 
omdat lageropgeleiden met lagere 
inkomens relatief vaak financiële 
problemen hebben. ‘Tiptrack helpt 
om hen financieel fit te krijgen. Dat 
is ook belangrijk om resultaten te 
boeken op het gebied van gezondheid 
en ontwikkeling. Want als je schulden 
hebt, is de vraag of je over drie jaar 
nog wel inzetbaar bent, wel het láátste 
waarover je je zorgen maakt.’ 
 
Twee vragen  
Na afloop van het experiment wil STOOF 
twee vragen kunnen beantwoorden. 
Eén: is intensieve begeleiding nodig 
om van Tiptrack een succes te maken? 
‘Hierop durf ik het antwoord wel alvast 
te geven: ja. De ervaring leert dat bij 
dit soort dingen een zekere externe 
druk nodig is.’ Vraag twee is: wat levert 
Tiptrack op, voor de uitzendkracht én 
het uitzendbureau? ‘Het zou mooi zijn 
als blijkt dat de deelnemers er beter van 
zijn geworden. Bijvoorbeeld omdat ze 

Hopelijk beschikken 
de uitzendbureaus 
straks over fitte, 
gemotiveerde 
en productieve 
uitzendkrachten 

zich meer bewust zijn van de waarde 
van hun werkervaring, gezonder eten, 
vaker sporten en beter nadenken over 
hun toekomst en hun aansluiting op 
de arbeidsmarkt. En hopelijk merken 

Uitrollen   
Op termijn wil Stel Tiptrack graag 
uitrollen over de hele uitzendsector. 
Daarvoor is natuurlijk wel de 
medewerking van de uitzendwerkgevers 
vereist. Investeren in uitzendkrachten 
is voor uitzendbureaus — hun 
formele werkgever — echter niet 
vanzelfsprekend, merkt Stel. ‘Zij zien 
de uitzendkrachten vaak als passanten. 
Dit verandert weliswaar langzaam 
nu flexwerk een permanente plaats 
heeft veroverd op de Nederlandse 
arbeidsmarkt, maar de werkgevers 
zijn over het algemeen wat huiverig. 
Want als je serieus werk maakt van 
Tiptrack, moet je ook een serieus 
hulpaanbod hebben op het gebied 
van duurzame inzetbaarheid, 
zoals opleidingsbudgetten en 

vertrouwenspersonen. En dat kost geld. 
In Nederland denken we liever aan de 
korte dan aan de lange termijn.’ 
Het is dus zaak om de uitzendbureaus 
te laten zien dat Tiptrack een 
businessmodel is dat uiteindelijk 
juist wat oplevert, aldus Stel. ‘Minder 
ziekteverzuim bijvoorbeeld. In de 
uitzendsector ligt het ziekteverzuim 
van oudsher wat hoger dan in andere 
sectoren. Dat komt onder andere 
doordat er vaker arbeidsongevallen 
gebeuren met uitzendkrachten 
dan met vaste medewerkers.’ Naast 
de uitzendbureaus kunnen ook de 
inleners volgens de STOOF-directeur 
een bijdrage leveren. ‘Reguliere 
bedrijven maken gebruik van 
flexwerk uit kostenoverwegingen en 
vragen om deskundige, gemotiveerde 

uitzendkrachten, dus daar mag best 
wat tegenover staan.’ 

Eigen verantwoordelijkheid 
Hiermee wil Stel echter niet de 
indruk wekken dat het alleen van de 
werkgevers moet komen. ‘Uiteindelijk 
zijn mensen zelf verantwoordelijk 
voor hun baan en carrière. Maar 
onze cultuur is daar nog niet naar. In 
Nederland hebben de overheid en de 
werkgevers meer dan zestig jaar gezegd: 
‘Wij zorgen voor u’. En tot voor kort was 
het overal gebruikelijk om werknemers 
te belonen die decennialang in dienst 
waren. Die tijd komt niet meer terug — 
maar zowel hoger- als lageropgeleide 
werkenden beseffen dat nog 
onvoldoende.’ 
 

de uitzendbureaus straks dat ze 
beschikken over fitte, gemotiveerde en 
productieve uitzendkrachten.’

http://www.tiptrack.nl
mailto:werkgeverslijn@awvn.nl
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Tiptrack zorgt dat medewerkers stressklachten of burn-
outsignalen eerder herkennen. De app stimuleert hen ook 
om (werk)stress en de onderliggende oorzaken op tijd te 
bespreken met hun leidinggevende. Vervolgens kunnen het 
werk en de werkomstandigheden worden aangepast. Zo 
wordt de kans op — of herhaling van — een burn-out kleiner. 
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Stress en 
burn-out 
voorkomen 

Tiptrack is een nieuwe, laag-
drempelige online tool voor 
werkenden (zowel voor mobiel 
als desktop), die door AWVN is 
ontwikkeld. De app faciliteert 
werkenden om zelf de regie te 
voeren over de eigen duurzame 
inzetbaarheid. Tiptrack biedt de 
gebruiker inzicht in vier thema's 
van duurzame inzetbaarheid: 
werk, ontwikkeling, gezondheid 
en financiën. De medewerker 
geeft via Tiptrack aan wat 
positief en negatief was aan zijn 
werkdag en krijgt vervolgens via 

persoonlijke tips beter inzicht 
in de eigen situatie. Vervolgens 
stimuleert Tiptrack de gebruiker 
om op allerlei manieren actie te 
ondernemen en de persoonlijke 
situatie te verbeteren. 

Neem contact op met AWVN 
voor informatie en een demo: 
070 850 86 50, info@tiptrack.nl 
of kijk op www.tiptrack.nl. Lees 
ook het artikel over het Tip-
trackexperiment in de uitzend-
sector op de bladzijden 20 - 23 
van deze editie van Werkgeven.

Veel werkgevers doen te weinig voor medewerkers die met 
burn-outklachten kampen of na een burn-out terugkeren op 
de werkvloer. Zij kijken vooral naar de medewerkers zelf, en 
niet zozeer naar wat de organisatie voor hen kan doen. Dat 
blijkt uit recent onderzoek van Zilveren Kruis, uitgevoerd 
door Kantar Public — voorheen TNS NIPO.

Patroon doorbreken
Tiptrack kan dit patroon doorbreken. De app stimuleert me-
dewerkers die door stress niet goed functioneren, om zélf de 
regie in handen te nemen en hierover in gesprek te gaan met 
hun werkgever. Via de app geeft de medewerker aan tegen 
welke stressgerelateerde problemen hij aanloopt. Gaat het om 
hoge werkdruk, werk dat psychisch zwaar is of stress door 
privéproblemen? Vervolgens ontvangt hij persoonlijke tips en 

handige tools om mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld over 
het herkennen van diverse vormen van stress en het vermin-
deren van stress. Of tips om het gesprek met de leidinggeven-
de over werkstress voor te bereiden. 
Tiptrack biedt daarnaast verschillende extra hulpmiddelen, 
zoals een assertiviteitstest en een scan om stressklachten, 
burn-out en energie in kaart te brengen. Via Tiptrack kan een 
werkgever ook het bestaande aanbod aan trainingen en 
andere faciliteiten op het gebied van gezondheid en stress on-
der de aandacht brengen. Zo helpt u als werkgever uw mede-
werkers om diverse vormen van stress aan te pakken en kunt 
u wellicht burn-outs voorkomen.

VOLGENDE EDITIE VAN WERKGEVEN: 
Tiptrack en schuldproblemen van medewerkers

TEKST
Judith Prince 

Doe mee(r) met #Tiptrack

Algemeen Dagblad, 
23 mei 2017
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AWVN-jaarcongres 2017 – werken aan verandering

Werkgeven in een 
nieuwe wereld 

achtergrondachtergrond

De Nederlandse economie en arbeidsmarkt 
bevinden zich in een periode van transitie. 
Economisch, politiek en sociaal verandert 
het speelveld. De hectiek is groot, de voor-
spelbaarheid steeds kleiner. Dat vertaalt zich 
in onvoorziene uitslagen van verkiezingen, 
maar ook in de teruglopende gemiddelde 
levensduur van beursgenoteerde onderne-
mingen. En er zijn redenen om aan te nemen 
dat dit nog maar het begin is: digitalisering, 
internationalisering van de economie en 
veranderende geopolitieke verhoudingen 
zullen nog veel gevolgen hebben. Dit vereist 
aanpassingsvermogen.

De afgelopen jaren heeft AWVN meermaals 
gewezen op de invloed van deze ontwik-
kelingen op de positie van werkgevers in 
Nederland. De jaarcongressen — altijd een 
belangrijke moment om onderwerpen op de 
maatschappelijke agenda te plaatsen — gin-
gen over het belang van een andere sociale 
zekerheid, nieuw werk, de best opgeleide 
beroepsbevolking, maatschappelijke waarde-
creatie en nieuwe coalities om vernieuwing 
te realiseren. 

Maar behalve aan verandering in het samen-
spel tussen bedrijven, overheid en burgers 
hebben werkgevers hun handen vol aan de 
noodzakelijke verandering bínnen de eigen 
organisatie. Een veranderende economie en 
samenleving vragen om een andere reactie 
vanuit bedrijven. Hoe mee te surfen op deze 
nieuwe golven die op werkgevers afkomen? 
Hoe ziet de toekomst van werk en van organi-
saties eruit? 
 
Vernieuwing begint met twee vragen: ‘waar 
willen we overmorgen zijn?’ en ‘wat staat 
ons morgen te doen om daar te komen?’ Op 
het congres in oktober staan die twee vragen 
centraal. En die wil AWVN samen met de 
werkgevers van Nederland helder in kaart 
brengen. Dat gaat gebeuren aan de hand van 
vier dimensies en vier bijbehorende organisa-
tietypes: de wendbare organisatie, de verbon-
den organisatie, de lerende organisatie en de 
inclusieve organisatie. Deze vier organisatie-
types staan voor routes om te komen tot een
organisatie die soepel inspeelt op kansen en
bedreigingen, waarbij mensen een cruciale
rol spelen.

TEKST
Pier Gerlofs

De wereld verandert. Snel. Ingrijpend. Past de 
organisatie nog wel in de nieuwe omstandigheden, 
de nieuwe tijd? Welke kant moet het bedrijf op? 
Het AWVN-jaarcongres 2017 draait om verandering:
de wijze waarop een organisatie zich kan aanpassen 
aan de nieuwe wereld en daarin succesvol kan worden. 

Het AWVN-jaarcongres biedt verbeelding, 
inzicht en inspiratie om met elkaar in ge-
sprek te gaan. Ook dit jaar doen we dat met 
een gevarieerd programma met inspirerende 
sprekers, veelzijdige sessies en een infor-
mele sfeer! Sprekers zijn onder meer:

• René ten Bos, Denker des Vaderlands en 
hoogleraar Filosofie van de Bedrijfsweten-
schappen (zie pagina 4 - 7 voor een inter-
view met Ten Bos);
• Jasper Krabbé, beeldend kunstenaar en 
presentator televisieserie Het geheim van 
de meester;
• Dorothee van Vredenburch, Chief Change 
& Organisation, NN Group.

AWVN-jaarcongres 2017
Aan zet. Werken aan verandering 
Datum: maandag 9 oktober, 14 - 18 uur. 
Locatie: Tabaksfabriek (Van Nelle 
Ontwerpfabriek), Rotterdam. 

Gratis toegankelijk voor leden en relaties 
van AWVN. Aanmelden: via www.awvn.nl/
bijeenkomsten.

De wendbare organisatie
 
De wendbare organisatie is succesvol omdat zij haar 
vorm snel kan aanpassen aan de vraag van de markt. 
De organisatie kan beschikbare middelen — inclusief 
mensen — (her)alloceren wanneer dat nodig is. Daar-
naast kan de organisatie in de formatie soepel op- en 
afschalen. De organisatie zoekt naar draagvlak onder 
werkenden in en rond de onderneming voor deze manier 
van opereren. 
 
De lerende organisatie
 
De lerende organisatie is succesvol omdat werkenden 
goed mee-ontwikkelen met de markt. Dit geeft haar een 
hoog aanpassingsvermogen en stimuleert de mobiliteit. 
Zij streeft ernaar dat werkenden niet alleen nieuwe ken-
nis en vaardigheden opdoen, maar waar mogelijk ook 
leren omgaan met veranderen en ambigue situaties. 
De werkenden leren niet alleen op individueel niveau, 
maar juist ook collectief. 
 
De inclusieve organisatie
 
De inclusieve organisatie is succesvol omdat haar 
diversiteit leidt tot grotere innovatiekracht. Ze benadert 
inclusie daarbij in brede zin. Hierdoor heeft ze ook een 
krachtig maatschappelijk imago. Het werk is zo ingericht 
dat iedereen volwaardig kan meedoen en een bijdrage 
levert aan het bedrijfsresultaat. Ze werkt aan een open 
cultuur waarin werknemers zich makkelijk thuis kunnen 
voelen. Ze vindt de juiste balans tussen ‘kleurenblind-
heid’ en ‘multiculturalisme’.
 
De verbonden organisatie
 
De verbonden organisatie is succesvol omdat ze ge-
worteld is in relevante netwerken van de stakeholders 
die in haar omgeving bestaan en ontstaan. Aangezien 
vraagstukken steeds meer een hybride karakter ken-
nen, vraagt de organisatie zich constant af: wie moet 
ik nu betrekken om voortgang te kunnen maken? Dit 
maakt dat ze ook trendsettend kan zijn, in plaats van 
slechts volgend. Het leidt er daarnaast toe dat voor de 
organisatie winst maken en maatschappelijke waarde 
toevoegen voor stakeholders, onlosmakelijk aan elkaar 
gekoppeld zijn. Overmorgen is de verbonden organisatie 
een echte netwerkorganisatie.
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Doordenken
Geknecht werkgeverschap

In 1995 sprak ik met Ger Smit, destijds 
ceo van Vedior (een uitzendorganisatie 
die later is opgegaan in Randstad). Hij 
mopperde over de invloed van de grote 
multi’s binnen VNO. ‘Per slot van reke-
ning werken er dagelijks meer mensen 
via mijn organisatie dan bij de grootste 
multinational!’ Ik vond het een welis-
waar incorrecte, maar daarom niet min-
der begrijpelijke opmerking, gegeven 
een ‘polder’ waarin vertegenwoordigers 
van ondernemers steevast werkgevers-
vertegenwoordigers worden genoemd.    
Die benaming doet vermoeden dat 
wij als samenleving de meeste waarde 
toekennen aan ‘werkgeven’ als maat-
schappelijke functie van ondernemen. 
Bijgevolg zijn de twee andere functies 
van ondernemen — het voortbrengen 
van goederen en diensten en het schep-
pen van de grootst mogelijke toegevoeg-
de waarde als basis en rekenmiddel voor 
nationale welvaart — in maatschappelijk 
opzicht secundair. En dat we een onder-
neming als groot of klein aanmerken en-
kel op basis van het aantal werknemers 
en niet op basis van omzet, toegevoegde 
waarde, winst of hoeveelheid geprodu-
ceerde of verplaatste goederen, maakt 
dat vermoeden alleen maar sterker.  

Voor dat primaat is ook alles te zeggen. 
Een samenleving waarin de productie 
van goederen en diensten verregaand is 
gerobotiseerd, is een voorzienbaar men-

selijk drama. En een samenleving met 
een hoog nationaal inkomen, maar een 
dramatisch lage arbeidsinkomensquote 
is alsnog op weg naar een proletarische 
revolutie. Een samenleving daarentegen 
die aan zoveel mogelijk mensen voort-
durende gelegenheid tot productieve 
participatie tegen een redelijke beloning 
weet te bieden, is een samenleving die 
haar leden welzijn biedt en onruststokers 
hun voedingsbodem ontneemt. Bedenk 
daarbij dat je van meer-verdienenden wel 
inkomen kunt afnemen om ook niet-
verdienenden van inkomen te voorzien, 
maar dat je de laatsten daarmee geen 
welzijn verschaft. Het ‘ik denk, dus ik 
ben’ van René Descartes leent zich in 
Westerse samenlevingen namelijk veel 
meer voor de parafrase ‘ik produceer, 
dus ik ben’ dan voor ‘ik consumeer, dus 
ik ben’. 

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 

diensten voort te brengen, zoals tabak 
en wapentuig. Vanuit het onderne-
mersperspectief zijn de werkgevers- en 
de productiefunctie dienstbaar aan de 
toegevoegde waarde-functie. Met andere 
woorden: de ‘werkgever’ en de ‘produ-
cent’ zijn knechten van de ondernemer - 
zélfs als die drie functies in één na-
tuurlijke persoon zijn verenigd. Daarbij 
moet de ondergeschikte werkgever ook 
nog een heel andere baas dienen: de 
overheid. Want die spreekt de werkgever 
maar wat graag aan — als incasseerder 
van loonbelasting en sociale premies, 
opleider van werknemers en bewaker 
van hun gezondheid — en nog liever toe. 
In ruil daarvoor mogen werkgeversver-
tegenwoordigers aanschuiven aan de 
overlegtafel. 

Echter, wie eenmaal beseft dat hiermee 
niet de baas maar de knecht aan tafel 
zit, wordt er niet meer door verrast dat 
van menige centrale afspraak of sociaal 
akkoord weinig terechtkomt en dat 
heroïsche inspanningen om de bazen 
tot compliance te bewegen vaak weinig 
tastbaar en zelden beklijvend resultaat 
opleveren. Of het nu gaat om het in 
dienst nemen van arbeidsgehandicap-
ten, diversiteit of een derde jaar WW. 
En als de bazen eens zelf aan tafel zit-
ten, vraag hun dan voortdurend welke 
pet ze op hebben: producent, werkgever 
of ondernemer? 

Een vrije ondernemer 
onderneemt niet omwille 
van het werkgeven 
Het maatschappelijk primaat van het 
werkgeven legt het in de ondernemers-
praktijk evenwel af tegen het primaat 
van de toegevoegde waarde. Een vrije 
ondernemer onderneemt nu eenmaal 
niet omwille van het werkgeven, maar 
omwille van de toegevoegde waarde en 
kan tot dat doel zelfs besluiten nut-
teloze, zelfs schadelijke goederen of 

Met de AWVN-beloningsmonitor 
maakt u salarisvergelijkingen op leeftijd, 

provincie, sector en bedrijfsomvang

De AWVN-beloningsmonitor bevat:
►  ruim 140 functies uitgewerkt in 400  

typeringen; van magazijnmedewerker 
tot commercieel manager en van  
receptiemedewerker tot HR-manager  

►  actuele salarissen uit de praktijk én 
minimum- en maximumsalarissen 

►  beloningselementen zoals variabel 
inkomen, arbeidsduur, leaseauto  
en pensioen 

►  de mogelijkheid om zelf te bench- 
marken met uw eigen werknemers- 
gegevens

►  de mogelijkheid om vergelijkingen  
te verfijnen naar uw eigen wens

►   onderbouwing met het gevalideerde 
functiewaarderingssysteem ORBA®.

Investering:
►  zeer aantrekkelijke prijsstelling
►  aantrekkelijke korting bij  

aanleveren/uploaden van gegevens.

 Meer informatie
www.awvn.nl, zoekwoord:  
beloningsmonitor

AWVN-werkgeverslijn
070 850 86 05 
werkgeverslijn@awvn.nl

 
 

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Beloningsmonitor

. . . . . . . . .
. . . . . 

75.000 
n i e u w e
werknemersge

gevens

. . . . . . . . .
. . . . . 
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te bepalen welke werknemers uit de oude, verval-
len functie de nieuwe functie aangeboden moeten 
krijgen. Dit laatste (omgekeerd afspiegelen als in de 
nieuwe functie een aanzienlijk deel van het werk 
uit de oude functie terugkomt) is nieuw sinds de 
invoering van de Wwz. 
Wat het lastig maakt is, dat de regelgeving alleen 
spreekt over een ‘deel van het werk’ dat terugkomt 
in de nieuwe functie. Dat maakt het een grijs ge-
bied. Aangenomen mag worden dat alleen selectie 
mag plaatsvinden als de oude en de nieuwe functie 
wezenlijk verschillen. Het is dan wel nodig om zeer 
goed te onderbouwen waarop u uw keuze baseert. 

Uitspraak
Over een kwestie als deze heeft de rechtbank Den 
Haag onlangs een uitspraak gedaan, die op 8 mei 
2017 is gepubliceerd. In die zaak vocht een werk-
neemster haar ontslag aan bij de kantonrechter. 
De werkgever had de arbeidsovereenkomst wegens 
bedrijfseconomische redenen (in dit geval werkver-
mindering) opgezegd nadat hij daarvoor toestem-
ming van het UWV had gekregen. De werknemer 
betwistte allereerst dat zij boventallig was gewor-
den en stelde dat zij een unieke functie had. Dit 
betoog hield geen stand bij de rechter. 
Vervolgens stelde de werkneemster dat zij had moe-
ten worden herplaatst. Na de reorganisatie was een 
nieuwe vacature ontstaan die zodanig leek op haar 
oude functie, dat de werkgever haar die functie 
had moeten aanbieden. Bij ‘terugspiegelen’ had zij 
recht gehad op herplaatsing in die nieuwe functie. 
De rechter stelde de werkneemster in het gelijk. 
De vrijgekomen functie omvatte dezelfde werk-
zaamheden als de oude, vervallen functie. 
Deze functie had aan haar moeten worden aan-
geboden op basis van het afspiegelingsbeginsel, 
aldus de rechter. 

Deze uitspraak maakt duidelijk dat werkgevers heel 
zorgvuldig naar de herplaatsingsmogelijkheden 
moeten kijken. Het is dus belangrijk om te weten 
welke regels er precies gelden. Dit geldt niet alleen 
bij de uitvoering van de reorganisatie, maar ook al 
eerder, bij het vormgeven van de plannen en het op-
stellen van het sociaal plan. Dit voorkomt onnodige 
procedures en onrust binnen de onderneming. 

Het wettelijk verplichte afspiegelingsbeginsel deelt 
de medewerkers per functiegroep op in leeftijdsca-
tegorieën. Het doel is om de ontslagen mede-
werkers evenwichtig te spreiden over de verschil-
lende leeftijdsgroepen in de organisatie. Het afspie-
gelingsbeginsel hoeft niet op iedereen te worden 
toegepast. Als een unieke functie – een functie die 
door één medewerker wordt ingevuld – vervalt, 
wordt deze niet meegenomen in de afspiegeling. 
Afspiegeling is ook niet aan de orde als een catego-
rie uitwisselbare functies geheel vervalt. Uitwis-
selbare functies zijn vergelijkbaar qua inhoud en 
vereiste kennis, vaardigheden en competenties en 
gelijkwaardig qua beloningsniveau.
Na het bepalen van de ontslagvolgorde moet de 
werkgever nagaan of er voor de boventallige mede-
werkers herplaatsingsmogelijkheden zijn binnen 
het eigen bedrijf of de groep waartoe het bedrijf be-
hoort, al dan niet met behulp van scholing. Ook bij 
herplaatsing kan afspiegeling een rol spelen. Dat 
was ook al zo vóór de invoering van de Wet werk en 
zekerheid (Wwz), maar deze regeling is aangepast 
én aangescherpt.

TEKST
Astrid Zuidinga 

Omgekeerd afspiegelen  
Stel dat een functiegroep vervalt én er na de 
reorganisatie een nieuwe functie ontstaat binnen 
de onderneming. In dat geval moet de werkgever 
vaststellen of die nieuwe functie uitwisselbaar is 
met die oude, vervallen functie. Zo ja, dan moet de 
werkgever de nieuwe functies aanbieden aan de 
werknemers uit de oude functie. 
Als er in die nieuwe functie minder arbeidsplaat-
sen beschikbaar zijn dan voorheen, dan moet er 
omgekeerd worden afgespiegeld. Aan de hand 
van het afspiegelingsbeginsel bepaalt u welke 
werknemer uit de oude functiegroep het laatste 
voor ontslag in aanmerking komt. Die werknemer 
wordt dan het eerst geplaatst. Vervolgens plaatst 
u de medewerker die als voorlaatst voor ontslag in 
aanmerking komt en zo verder tot het maximum 
is bereikt. Dit wordt in het spraakgebruik ook wel 
‘terugspiegelen’ genoemd. 

Onderzoeken
Wat als de nieuwe functie niet onderling uitwis-
selbaar is met de functie die vervalt? Dan moet 
de werkgever onderzoeken of de nieuwe functie 
wellicht toch een passende functie is voor de 
boventallige medewerkers. Als geen of slechts een 
heel klein deel van het werk uit de oude functie 
terugkomt in de nieuwe functie, kan de werkgever 
een selectietraject starten om de in zijn ogen meest 
geschikte werknemer te selecteren. Hij doet er dan 
wel verstandig aan zijn keuze zoveel mogelijk te 
objectiveren, bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van een test of assessment. 
Het is ook denkbaar dat de nieuwe functie welis-
waar anders is dan de oude functie, maar dat daar-
in wél een aanzienlijk deel van de werkzaamheden 
uit de oude functie terugkomt. In dit geval moet de 
werkgever het afspiegelingsbeginsel toepassen om 
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Astrid Zuidinga 
is advocaat 
arbeidsrecht 
bij AWVN 

ARBEID & RECHT

Afspiegelen bij herplaatsing
Bij reorganisaties bepaalt het 
afspiegelingsbeginsel vaak welke 
medewerkers voor ontslag in aanmerking 
komen. Dat is genoegzaam bekend onder 
werkgevers. Minder bekend is dat dit 
beginsel soms ook bij herplaatsing moet 
worden toegepast. Sinds de invoering van de 
Wet werk en zekerheid zijn de regels op dit 
punt aangepast én aangescherpt. 

Selectie mag alleen 
plaatsvinden als de oude 
en de nieuwe functie 
wezenlijk verschillen

Dienstverlening AWVN bij reorganisaties 

De dienstverlening van AWVN bij reorganisaties 
bestaat onder meer uit juridische advisering — 
van adviesaanvraag tot en met de uitvoering van 
de reorganisatie — en hulp bij het opstellen van 
en onderhandelen over uw sociaal plan. Daar-
naast kan AWVN voor u bekijken of functies wel 
of niet onderling uitwisselbaar zijn en u onder-
steunen bij het opstellen van afspiegelings-
berekeningen, ontslagvergoedingsberekeningen 
en benchmarks. 
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1 2 3 4 5 6Mag de werkgever een 
vakantieaanvraag weigeren op 
grond van onderbezetting? 
De werkgever kan een vakantieverzoek 
alleen afwijzen als er gewichtige redenen 
zijn of als er andere afspraken over het 
vaststellen van vakantie zijn gemaakt 
in de arbeidsovereenkomst of cao. 
Een gewichtige reden is bijvoorbeeld 
dat de vakantie van de werknemer 
de gang van zaken binnen het bedrijf 
ernstig verstoort. Het bedrijf moet 
bijvoorbeeld tijdelijk worden gesloten 
omdat vervanging van de werknemer 
onmogelijk is. De werkgever moet altijd 
het bedrijfsbelang afwegen tegen het 
belang van de werknemer om vakantie 
op te nemen. Let op! Als de werkgever 
bezwaar heeft tegen de vakantieperiode, 
moet hij dit schriftelijk binnen twee 
weken na het verzoek van de werknemer 
aan de werknemer meedelen. Laat hij dit 
na, dan staat de vakantie vast.

Kan de werknemer tussentijds 
zijn vakantiedagen afkopen?
Vakantie is nodig om uit te rusten, 
aldus de wetgever. Dit wordt de 
‘recuperatiefunctie’ van vakantie 
genoemd. Daarom kunnen werknemers 
tijdens hun dienstverband de 
minimumaanspraak aan vakantiedagen 
— twintig dagen bij een fulltime 
dienstverband — niet afkopen. 
Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen 
wél worden afgekocht. Dit moet dan 
wel schriftelijk zijn overeengekomen. 
Werkgever en werknemer kunnen elkaar 
niet verplichten om vakantiedagen af 
te kopen. 

Heeft de werknemer bij 
einde dienstverband recht op 
uitbetaling van de resterende 
vakantiedagen?
Bij het einde van het dienstverband 
hebben werknemers soms nog een 
aantal niet-opgenomen vakantiedagen 
openstaan. De werknemer heeft 
in dat geval recht op uitbetaling 
van de resterende vakantiedagen 
(minimumaanspraak én boven-
wettelijke vakantiedagen). 

achtergrond

Vakantieperikelen 
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Vraag ’t de AWVN-
werkgeverslijn

achtergrond

Een werknemer gaat met 
een gebroken arm op 
vakantie, waardoor hij niet de 
gebruikelijke invulling kan 
geven aan zijn vakantie. Zijn 
deze dagen aan te merken als 
vakantie- of ziektedagen?
Als een werknemer arbeidsongeschikt 
is en desondanks op vakantie gaat, 
dan worden deze dagen aangemerkt 
als vakantiedagen. Hij maakt de 
weloverwogen keuze om op vakantie 
te gaan. 
Tijdens deze vakantiedagen heeft de 
werknemer recht op doorbetaling van 
100 procent van zijn loon. Dit is niet 
het geval bij ziekte, waar een minimum 
geldt van 70 procent loondoorbetaling. 
Sinds 2012 bouwen werknemers tijdens 
een ziekteperiode evenveel (wettelijke) 
vakantiedagen op als tijdens een periode 
waarin ze niet ziek zijn. Tegenover de 
volledige opbouw tijdens ziekte staat 
volledige opname tijdens ziekte. De 
vakantiedagen van een werknemer 
die tijdens zijn arbeidsongeschiktheid 
vakantie opneemt, moeten dan ook 
volledig worden afgeschreven.  

Een werknemer gaat drie weken 
op vakantie, maar wordt na 
de eerste week ziek. Hij meldt 
zich ziek bij de werkgever. 
Zijn de dagen na ziekmelding 
aan te merken als vakantie- of 
ziektedagen? 
De hoofdregel is dat dagen waarop 
de werknemer ziek is tijdens zijn 
vakantie, niet worden aangemerkt als 
vakantiedagen, behalve als de werknemer 
daarmee instemt of als hij op vakantie 
gaat ondanks zijn ziekte. Als een 
werknemer ziek wordt op vakantie, is 
het niet aan de werkgever om te bepalen 
of hij ziek is. Enkel een arts kan dit 
beoordelen. De werkgever moet op dit 
oordeel afgaan. Als de arts vindt dat 
de werknemer inderdaad ziek is, dan 
moeten deze dagen worden aangemerkt 
als ziektedagen. Het is verstandig om 
de interne regels rond ziekte tijdens 
vakantie duidelijk vast te leggen.
 

Hoelang zijn vakantiedagen 
houdbaar? 
Wettelijke vakantiedagen vervallen 
zes maanden na de laatste dag van het 
kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. 
Vakantiedagen opgebouwd in 2016 maar 
niet in dat jaar opgenomen, vervallen dus 
op 1 juli 2017. Hiervan kan schriftelijk 
worden afgeweken in het voordeel van de 
werknemer. De wettelijke vakantiedagen 
vervallen niet als de werknemer 
redelijkerwijs niet in staat is geweest 
om vakantie op te nemen. Dan is de 
verjaringstermijn vijf jaar. Denk aan een 
werknemer die om medische redenen niet 
in staat is geweest om met vakantie te 
gaan. Voor bovenwettelijke vakantiedagen 
geldt een verjaringstermijn van vijf 
jaar. Deze termijn is te ‘stuiten’. Dat wil 
zeggen dat de werknemer, voordat de 
verjaringstermijn is afgelopen, door 
middel van een schriftelijke verklaring 
kan aangeven dat hij het recht op de 
vakantiedagen wil behouden. Vanaf 
dat moment gaat de verjaringstermijn 
opnieuw lopen. 

Tim Buskermolen 
is medewerker 
van de AWVN-
werkgeverslijn

TEKST
Tim Buskermolen

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.

De AWVN-werkgeverslijn is de helpdesk 
voor leden van AWVN. Dagelijks komen 
er uiteenlopende vragen binnen bij 
de AWVN-werkgeverslijn. Omdat de 
vakantieperiode weer van start is 
gegaan, hebben de medewerkers van de 
AWVN-werkgeverslijn voor deze editie 
van Werkgeven de meest voorkomende 
vragen rond het onderwerp ‘vakantie’ 
voor u geselecteerd.
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AWVN-bijeenkomst: 
van start-up 
naar scale-up

KA
LEN
DER

Dossiermanagement en 
gesprekstechnieken
Masterclass over het 
voeren van lastige 
gesprekken

België 
Landenspecial 2017 over 
werkgeverschap bij de 
zuiderburen

22 27
Juni Juni

Voor meer informatie: www.awvn.nl

Dat is het thema van de twee bijeenkomsten die AWVN en 
Appical organiseren voor bedrijven die opereren in een 
groeimarkt en een sterk innovatief aanbod aan diensten en/of 
producten hebben. De bijeenkomsten hebben een praktisch ka-
rakter en gaan in op de concrete stappen die een onderneming 
moet zetten om gezond groter te worden. Het gaat daarbij met 
name om vragen die gerelateerd zijn aan werkgeverschap — 
een terrein waarop maar weinig groeiondernemingen 
voldoende expertise in huis hebben. 

Appical, in dit verband partner van AWVN, is zelf ook een 
groeibedrijf. Het bedrijf maakt apps voor bedrijven om het 
inwerktraject van nieuwe medewerkers op een vernieuwende 
en efficiënte manier vorm te geven. Door de groei van de orga-
nisatie loopt Appical zelf ook tegen allerlei vragen aan die te 
maken hebben met werk en werkgeven. Een team van AWVN-
adviseurs helpt Appical om deze vragen te beantwoorden en 
een ondernemend en vernieuwend arbeidsvoorwaarden-
pakket te ontwikkelen. Daarmee is de ‘Appical-case’ het 
voorbeeld waarmee tijdens de bijeenkomsten de groeipraktijk 
wordt geïllustreerd. 

Data: 11 juli in Amsterdam, 5 september in Eindhoven. 
De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor niet-leden van 
AWVN. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meer infor-
matie of aanmelden? Kijk op www.awvn.nl/bijeenkomsten. 

Uw bedrijf groeit. Wat is de beste 
manier om gezonde, dynamische 
groei te realiseren? 

Afscheid  
Hans van der Steen
Symposium voor een 
van de smaakmakers 
van het polderoverleg

Van start-up naar 
scale-up, wat nu? 
De beste manier om 
dynamische groei te 
realiseren

Strategisch HRM (start)
Zevende editie van de 
leergang van AWVN 
en Nyenrode 

6 11 5
Juli Juli September

Met het model kunnen brancheorganisaties 
hun leden stimuleren om bij te dragen aan 
de banenafspraak — de marktsector moet 
over enige jaren 100.000 mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst hebben geno-
men. Met behulp van AWVN en SBCM kan 
elke brancheorganisatie het model toe-
spitsen op de eigen situatie. Zo krijgen de 
organisaties binnen die branche (of sector) 
voorbeelden van inclusief werkgeven bij 
vergelijkbare werkgevers — om te zien wat 
er mogelijk is, wat het opbrengt en wat de 
kosten zijn. 

Dit verlaagt de drempel voor werkgevers 
en inspireert hen om in hun organisatie 
ruimte te maken voor mensen met een 
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 

Het branchemodel laat zien welke functies 
en taken in een bepaalde branche geschikt 
zijn voor mensen uit de doelgroep, geeft 
concrete praktijkvoorbeelden en een 
financiële onderbouwing. Hiermee doen 
directeuren, P&O-adviseurs en controllers 
voldoende kennis op om werk te kunnen 
maken van het plaatsen van mensen uit 

de doelgroep. Het eerste model is speciaal 
uitgewerkt voor het primair onderwijs. 
Dit is te vinden op de website van AWVN, 
www.awvn.nl (zoek op ‘Sectormodel inclu-
sief werkgeven’). Hierin staan onder andere 
voorbeelden van functies die school-
besturen kunnen creëren voor mensen uit 
de Participatiewet. 

Wilt u meer weten over het branchemodel 
inclusief werkgeven? Neem dan contact op 
met AWVN via werkgeverslijn@awvn.nl of 
070 850 86 05. 

Cao-kijker geeft 
laatste stand van 
zaken cao-seizoen
Wie het cao-seizoen op de voet wil 
volgen, kan sinds kort terecht bij 
de cao-kijker.

De cao-kijker is dé openbare online informatiebron rondom 
cao's. De actuele tool biedt informatie over onder meer:
• alle (en de belangrijkste) akkoorden per maand;
• gemiddelde contractloonstijging per sector;
• de meest recente cao-tekst (aangemeld bij het ministerie     
 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en eventueel de   
 tekst van de algemeen-verbindendverklaring; 
• inflatiecijfers (ramingen van het Centraal Planbureau en   
 de maandelijkse realisatiecijfers van het Centraal Bureau   
 voor de Statistiek);
• recente media-uitingen van AWVN (persberichten,  
 cao-journaal, arbeidsvoorwaardennota 2017 en  
 evaluatie cao-seizoen). 

De cao-kijker (https://cao-kijker.awvn.nl) is gratis 
toegankelijk en te bekijken via pc, laptop, tablet of mobiele 
telefoon. Meer over de cao-kijker op de pagina 14 van deze 
editie van Werkgeven.

AWVN en SBCM – het A&O-fonds en kenniscentrum 
voor de sociale werkbedrijven – hebben het 
‘branchemodel inclusief werkgeven’ ontwikkeld.  
Dit op maat gemaakte model bevat branchespecifieke 
functies en taken voor mensen met een beperking, 
praktijkvoorbeelden en een financiële onderbouwing. 

Inspiratie voor 
werkgevers: 
inclusieve 
business cases 
uit eigen branche

Inmiddels demissionair staatssecretaris 
Klijnsma van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid is vast van plan werkgevers 
te houden aan de afspraak om duizenden 
banen te scheppen voor arbeidsbeperkten 
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Leergang 
‘Strategisch HRM’ 
ook op maat 
beschikbaar

Dossiermanagement en 
gesprekstechnieken
Masterclass over het 
voeren van lastige 
gesprekken

Strategisch HRM, 
module 1
Organisatiestrategie 
als leidraad voor de 
HR-strategie

21 26
September September

Van start-up naar 
scale-up. Wat nu?
De beste manier om 
dynamische groei te 
realiseren

5
September

Onderhandelen over 
arbeidsvoorwaarden
Betere onderhandelings-
resultaten met AWVN’s 
evergreen

Haal meer uit de 
AWVN-belonings-
monitor!
Gratis workshop voor 
gebruikers van de AWVN-
beloningsmonitor

AWVN-jaarcongres 2017
Over (de kunst van) verande-
ren. Jaarlijks evenement rond 
dé werkgeversthema's

4 5 9
Oktober Oktober Oktober

berichten berichten

De drie organisaties bundelen de 
krachten om te komen tot duurzame 
organisaties en vitale medewerkers. Ze 
gaan een actieprogramma opstellen 
voor de procesindustrie, met name de 
chemische industrie. Hierin komen de 
volgende vragen aan de orde:
•  Hoe veranderen de bedrijven in de      
 chemische industrie en wat betekent  
 dat voor de functies van de 
 toekomst?
•  Wat betekent dit voor de kennis en  
 vaardigheden van de medewerkers?

•  Hoe kunnen werkgevers de duur 
 zame inzetbaarheid van mede-
 werkers te stimuleren?
•  Hoe blijven medewerkers fit, gezond  
 en productief, ook op latere leeftijd?

De eerste stap in de samenwerking is 
een volledig gesubsidieerd traject rond 
duurzame inzetbaarheid voor bedrijven 
tot 250 medewerkers. Hierbij wordt 
gebruikgemaakt van diverse tools, waar-
onder Tiptrack, de interactieve app van 
AWVN die werkenden faciliteert om de 

eigen regie te voeren over hun duur-
zame inzetbaarheid en loopbaan. 
Een kosten-/batentool biedt een rekenmo-
del waarmee bedrijven de effecten van 
verschillende aspecten van duur-
zame inzetbaarheid kunnen door-
rekenen. Deze is gevalideerd door TNO. 
Daarnaast heeft OVP een reflectiespel 
ontwikkeld aan de hand waarvan 
organisaties in gesprek kunnen gaan 
met hun medewerkers om het bewust-
zijn over duurzame inzetbaarheid te 
vergroten.

Van links naar rechts: Renske Rietbergen (HR-
innovatie, AWVN), Theo Seip (directeur OVP), 
Colette Alma (algemeen directeur VNCI) en 
Mark Williams (voorzitter VNCI)

AWVN, VNCI EN OVP SAMEN VOOR 
DUURZAME INZETBAARHEID IN CHEMIE

AWVN, de Vereniging van de Nederlandse Chemische 
Industrie (VNCI) en OVP – het opleidingsfonds van en 
voor de procesindustrie – gaan samen aan de slag met 
duurzame inzetbaarheid in de chemische industrie. 
De drie partijen ondertekenden daartoe onlangs een 
samenwerkingsovereenkomst tijdens het VNCI Jaarevent.

De leergang blijft als open cursus voor individuele deelnemers be-
schikbaar. Daarnaast wordt het mogelijk om als brancheorganisatie de 
leergang op maat aan te bieden aan de HR-professionals in de branche. 
De leergang wordt dan aangepast aan de wensen en behoeften van 
de betreffende bedrijfstak, waarbij de kwaliteit en het karakter van de 
leergang behouden blijven.  

 De leergang ‘Strategisch HRM’ blijkt voor veel HR-professionals een 
uitstekende manier om de eigen kennis en kunde van strategisch HR te 
versterken én om de eigen positie als businesspartner te verstevigen. 
Al meer dan 125 HR-professionals hebben de leergang gevolgd. 
Deelnemers ontvangen een certificaat van Nyenrode. 
De prijs voor een maatwerkleergang wordt in overleg bepaald, met een 
bodembedrag van circa 50.000 euro. Er kunnen maximaal 24 HR-
professionals tegelijkertijd deelnemen aan de leergang.

Geïnteresseerd in de leergang op maat? Bespreek de mogelijkheden 
met programmamanager Jan de Kramer. Neem contact op via 
(070) 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl. Meer informatie over 
de leergang ‘Strategisch HRM’ is te vinden op www.awvn.nl. 

De zeer succesvolle leergang ‘Strategisch 
HRM’ van AWVN Nyenrode Business 
Universiteit is op verzoek van AWVN-leden 
binnenkort ook op maat beschikbaar voor HR-
teams van middelgrote en grote organisaties. 

Nu live: online coach 
voor vraagstukken over 
inclusief werkgeven

AWVN heeft de Zelfcoach ontwikkeld, 
een online tool die de antwoorden geeft 
op zes belangrijke vraagstukken op het 
terrein van inclusief werkgeven.

De Zelfcoach helpt werkgevers om de eerste of vervolg-
stap te zetten op het terrein van inclusie en participatie. 
De tool is bedoeld voor werkgevers die vragen hebben 
over participatie en inclusie in hun organisatie, bijvoor-
beeld omdat ze niet goed weten hoe te beginnen, omdat 
kennis over de wetgeving ontbreekt of omdat draagvlak 
een uitdaging is. De Zelfcoach is een vrij toegankelijk 
en gratis te gebruiken instrument. Hiermee kan de 
werkgever ‘zichzelf coachen’. De online Zelfcoach bevat 
informatie, tips, actiepunten, praktijkvoorbeelden en 
relevante linkjes. U vindt de Zelfcoach in het hoofd-
menu op www.werkgeversgaaninclusief.nl.

Waar moet ik beginnen?

Wie behoren tot de doelgroep?

Hoe maak ik een business case?

Hoe creëren we draagvlak?

Wat zegt de wet?

Hoe kan ik samenwerken?
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Met webshop voor 
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 interventies, inclusief 

uw eigen aanbod

AWVN-jaarverslag 
Grote stappen in 
digitale dienstverlening

In 2016 werd de AWVN-beloningsmonitor (een digitale databank 
voor beloningsvergelijking) sterk verbeterd en groeide de daarin 
opgenomen hoeveelheid data aanzienlijk. AWVN lanceerde 
daarnaast Profendo — het met ORBA verbonden instrument om 
functieprofielen bij te houden — en draaide uitgebreid proef met 
de duurzame inzetbaarheidsapp Tiptrack. Ook wat betreft het  
bijhouden en ontsluiten van andere gegevensbestanden, 
bijvoorbeeld rond cao's, werd veel vooruitgang geboekt.
Naast verdere klantsegmentatie vormt digitalisering een van de 
antwoorden op de ‘uitdagende markt’ waarop de werkgevers-
vereniging als dienstverlener opereert. Die markt verandert 
volgens AWVN structureel door de groei van de binnenlandse 
concurrentie en vraagstukken die voortkomen uit de inter-
nationalisering van de economie. 

Het ledental en de contributie-inkomsten van AWVN bleven 
afgelopen jaar op peil. De geïntensiveerde samenwerking met 
de Haagse zusterorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland 
werpt vruchten af. Een mooi voorbeeld van de effectiviteit van die 
samenwerking vormen de twee enquêtes naar de effecten van de 
Wet werk en zekerheid die in 2016 en begin 2017 werden gedaan, 
schrijft AWVN. ‘In 2016 heeft AWVN onder meer hierdoor haar 
maatschappelijke positie bevestigd. In de in 2016 verschenen ver-
kiezingsprogramma's van de landelijke politieke partijen schemer-
de niet toevallig veel gedachtegoed door van het AWVN-manifest 
over de arbeidsmarkt uit 2014.’

AWVN maakt forse stappen met het aanbieden 
van digitale diensten en digitale versies 
van bestaande diensten. Dat schrijft de 
werkgeversvereniging in het jaarverslag over 
2016, dat onlangs is gepubliceerd.

Strategisch HRM,
module 2
Inzicht en veranderkunde

Basiscursus 
medezeggenschapsrecht
Eendaagse cursus voor 
werkgevers

2 9
November November

Uitzenden naar 
het buitenland
Masterclass over grens-
overschrijdende arbeid

10
Oktober 



Actie

Links

Tip

Business case

DOWNLOAD BUSINESS CASE ALS PDF

28 verschillende waarden van inclusief werkgeven

‹ ‹

Wie behoren tot 
de doelgroep?

Waar moet 
ik beginnen?

Hoe maak ik een 
business case?

Hoe kan ik 
samenwerken?

Wat zegt 
de wet?

Hoe creëren 
we draagvlak?

De online Zelfcoach ondersteunt werkgevers die ruimte bieden aan 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee bijdragen aan 
de banenafspraak. De Zelfcoach bevat veel informatie, tips en acties. 
Ook vindt u er inspirerende voorbeelden van collega-werkgevers en 
links naar relevante webpagina’s. De Zelfcoach is vrij beschikbaar en 
kosteloos te gebruiken. 

U vindt het instrument op:
www.werkgeversgaaninclusief.nl/zelfcoach

Vragen? Liever in gesprek met een ervaren adviseur? Bel of 
e-mail ons: 070 850 86 05 of werkgeversgaaninclusief@awvn.nl

Zelfcoach
uw online vraagbaak bij inclusief werkgeven
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