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Gelukkig 
levenslang leren

Ria van ’t Klooster NRTO

TEKST
Jannes van der Velde 

FOTO’S
Martin Waalboer 

Die wisten dat hun werk zou verdwijnen. 
En toch bleef het merendeel zitten 
waar ze zaten, terwijl ze tijd en 
mogelijkheden voldoende hadden 
om zich te laten bijscholen en over te 
stappen. Ongelooflijk. Gelukkig zien we 
nu mooie voorbeelden van bedrijven 
waar het wel lukt een leercultuur te 
scheppen. Maar we zijn er nog niet…’

Hoe gaan we de culturele doorbraak 
realiseren?
‘Laten we eerst vaststellen dat er 
een breed gedeeld belang is: voor de 
werkenden zelf om aantrekkelijk te 
blijven op de arbeidsmarkt, voor het 
bedrijfsleven om voldoende ruimte 
op de arbeidsmarkt te hebben, voor 
de overheid om de maatschappelijke 
kosten van een slecht functionerende 
arbeidsmarkt te voorkomen. De sleutel 
ligt zowel bij werkenden als bij de 
bedrijven. Maar van veel werkenden mag 
je eenvoudigweg niet het vereiste inzicht 
verwachten, de overheid kan faciliteren 
maar is nauwelijks in de positie om 
werkenden naar school te sturen. 
Werkgevers daarentegen zitten wél in 
die positie. Daar ligt dus het startpunt.’

Dat is gemakkelijk: werkgevers nóg 
een extra verantwoordelijkheid geven 
bovenop al die andere verantwoorde-
lijkheden.
‘Zij hebben óók een enorm belang, 
vergeet dat niet. Zonder goed opgeleide 
en gekwalificeerde medewerkers zijn 
bedrijven nergens. Daarbij is opleiden 
ook essentieel voor succesvol van-werk-
naar-werkbeleid zoals dat nu bij de 
meeste bedrijfsaanpassingen wordt 
uitgevoerd. Hoe beter gekwalificeerd 
de medewerkers die een bedrijf moeten 
verlaten, hoe soepeler en goedkoper dat 
gaat. Bedrijven hebben dus op meerdere 
manieren baat bij levenslang leren.’

Er wordt al twintig jaar over gesproken, maar 
grote vormen heeft het fenomeen ‘een leven 
lang leren’ nog niet aangenomen.  
De snel veranderende arbeidsmarkt maakt 
de noodzaak van een cultuurverandering 
onderhand groot, betoogt Ria van ’t Klooster 
van NRTO, de brancheorganisatie voor 
trainings- en opleidingsorganisaties.  
De sleutel ligt bij werkenden en bedrijven.

‘Werkenden kunnen zich alleen 
voorbereiden op nieuwe veranderingen 
door voortdurend te leren, zolang ze 
actief zijn op de arbeidsmarkt.’ Ria 
van ’t Klooster is stellig. Al meer dan 
dertig jaar is ze actief op het terrein van 
opleidingen voor volwassenen en in die 
tijd heeft ze het belang van opleiden 
zien toenemen. En dat belang wordt 
alleen maar groter, voorspelt ze. ‘De 
arbeidsmarkt verandert zo snel door 
internationalisering en vooral door 
technologisering. Beroepen verdwijnen 
en komen. Dat vraagt, schrééuwt, om 
levenslang leren. Dat is de allergrootste 
uitdaging voor de Nederlandse 
arbeidsmarkt: zorgen dat werkenden 
blijven leren.’

Levenslang leren. Dat hoorden we toch 
twintig jaar geleden ook al?
Van ’t Klooster: ‘Ja, en er is gelukkig veel 
veranderd. Maar het gaat te langzaam, 
hoewel iedereen inziet dat we toe 
moeten naar levenslang leren voor alle 
werkenden. Ik ben ervan overtuigd 
dat onze arbeidsmarkt veel beter zou 
functioneren als we twintig jaar geleden 
al de omslag hadden gemaakt. 
Die langzame verandering heeft heel 
veel — alles — met cultuur te maken. Ik 
deed een opdracht bij de Postbank in de 
tijd dat de klassieke postgiro-enveloppen 
gingen verdwijnen door de opkomst 
van het internetbankieren. Er waren 
daar grote afdelingen met mensen die 
afhankelijk waren van die enveloppen. 
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Op 26 september organiseert NRTO 
samen met AWVN  de werk-
conferentie Een stimulerende leer-
cultuur creëren? Zo doe je dat!
Een interactieve werkconferentie van 
AWVN en de NRTO voor werkgevers 
en opleiders over het in beweging 
krijgen van mensen. Met een keynote 
over breinleren, best practices van 
Christian Janssens (ASML) over 
leeftijdsbewust personeelsbeleid en 
Sophie Kramer (Zorgbalans) over 
het aanzetten van medewerkers tot 
leren. Sprekers en deelnemers delen 

onderling ervaringen en gaan samen 
op zoek naar concrete oplossings-
richtingen voor het mobiliteits-
vraagstuk.

Tijd en plaats: 26 september van 14 
tot 17 uur, Leerhotel Het Klooster, 
Amersfoort. Deelname kost 225 voor 
leden van AWVN en van NRTO. 
Niet-leden betalen 295 euro.
Aanmelden via www.awvn.nl. 
Meer info: bel of mail de AWVN-
werkgeverslijn, 070 8508605, 
werkgeverslijn@awvn.nl.

Wat moet er gebeuren?
‘Het is belangrijk om de juiste 
aangrijpingspunten te kiezen. Het 
ideaal van levenslang leren wordt 
het best gediend door goed initieel 
onderwijs. Mensen die goed onderwijs 
hebben genoten als kind en een 
prettige schooltijd hebben gehad, zijn 
op latere leeftijd veel meer en veel 
eerder geneigd om verder te leren en 
nieuwe opleidingen te volgen. Wat dat 
betreft zijn mijn ogen geopend toen ik 
jaren geleden in de Botlek werkte bij 
bedrijven met vooral laagopgeleiden 
en mensen die juist geen prettige 
herinneringen hadden aan hun 
schooltijd. Die waren nauwelijks 
geneigd om zich in te spannen voor 
aanvullende opleidingen, terwijl 
mijn opdracht was om dat juist wél 
voor elkaar te krijgen. Ik vond twee 
aangrijpingspunten, die eigenlijk heel 
eenvoudig zijn.’
‘Ten eerste uitvinden waar iemand 
goed in is en daarop inspelen. Dus niet 
bijvoorbeeld een volledig praktisch 
ingesteld persoon naar een klaslokaal 
sturen. Dat gaat niet werken, hoewel 
het in de praktijk helaas nog steeds 
gebeurt. Voor veel werkenden is 
bijvoorbeeld een meester-gezelsituatie 
veel beter en doeltreffender dan 
klassikaal onderwijs.’
‘Ten tweede: perspectief bieden en 
een doel formuleren — zo concreet 
mogelijk, bijvoorbeeld in de sfeer van 
een volgende functie die binnen bereik 
komt of een hogere salarisschaal. 
Mensen zijn veel eerder geneigd iets 
te doen dat inspanning vraagt als ze 
weten waartoe het dient.’
‘Bewustwording over de wenselijkheid 
of noodzaak voor opleiden moet 
plaatsvinden bij de werkenden zelf. 
Maar de leidinggevende heeft de 
sleutel in handen: hij moet het juiste 
perspectief bieden, want anders 
komen veel mensen niet in beweging. 
HR kan daarbij een belangrijke 
bewustwordingsrol spelen: beleid 
formuleren, instrumenten bieden 

en leidinggevenden begeleiden. En 
ook kan ze vormen van leren op 
de werkplek stimuleren - een heel 
effectieve leervorm. Maar HR kan 
niet de rol van de leidinggevende 
overnemen waar het gaat om het 
bieden van perspectief aan de 
werkende.’

Toch even terug naar de overheid. 
Wat kan en moet die doen?
‘Agenderen, stimuleren, faciliteren. 
Maar geld is slechts een deel van 
de oplossing, de allocatie van de 

beschikbare middelen een ander deel. 
Er is nu veel geld beschikbaar via 
opleidingsfondsen. Dat kan mogelijk 
doeltreffender worden aangewend. 
De ideeën van AWVN over een 
nationaal scholingsfonds sluiten daar 
goed bij aan. De overheid moet vooral 
faciliteren — voor een deel dus met 
geld, maar vooral door bijvoorbeeld 
scholingsrechten toe te kennen via 
persoonlijke vouchers. Daarmee kan
zij stimuleren dat er — noem het maar 
zo — een morele leerplicht ontstaat 
voor iedereen.’ 

Een stimulerende leercultuur creëren? Zo doe je dat!
Ria van ’t Klooster

Ria van ’t Klooster (1960) is sinds 2011 
algemeen directeur van NRTO, de 
brancheorganisatie voor trainings- en 
opleidingsorganisaties. Onder leiding 
van Van ’t Klooster, die bekend staat 
als groot netwerker, groeide NRTO 
van honderd naar driehonderd leden, 
waaronder vooral de grotere particuliere 
opleidingsinstituten. 
Voordat zij aantrad bij NRTO, was Van 
’t Klooster algemeen directeur van de 
Schoevers Groep, een bekend opleidings- 
en trainingsinstituut. Daarvoor werkte 
zij onder meer als interim-manager, 
projectmanager (op HR-gebied) en als 
universitair onderzoeker. Van ’t Klooster 
studeerde Onderwijskunde in Utrecht en 
haalde later een MBA. 

Jonge werkenden van 
nu redeneren al veel 
meer in termen van 
werk in plaats van in 
banen en contracten

U praat gemakkelijk, investeren in 
opleiden is uw belang.
‘Ja, natuurlijk. Maar het belang van 
de opleiders kan hierin helemaal niet 
het startpunt zijn. Het startpunt is een 
algemeen belang, namelijk een goed 
functionerende arbeidsmarkt en een 
goed opgeleide, zo kansrijk mogelijke 
beroepsbevolking. Wij opleiders 
kunnen en willen beide doelen helpen 
realiseren, graag zelfs. Maar het 
aanbod volgt bij ons altijd de vraag, het 
is niet andersom.’

In Nederland wordt het publieke onderwijs 
door de overheid verzorgd. Het publieke 
systeem is gericht op jongeren. Het private 
onderwijs richt zich vrijwel uitsluitend op 
(volwassen) werkenden. 
Van de 1,6 miljoen volwassenen die jaarlijks 
een opleiding volgen, doet 85 procent dat 
bij een private opleider. De omzet van de 
(particuliere) opleidingsbranche is 3,4 mil-
jard euro. Het grootste deel daarvan komt 
van het bedrijfsleven. 
In de opleidingsbranche zijn ongeveer 
16.000 spelers actief, waarvan 13.000 
zzp’ers en 3.000 bedrijven met meer-
dere werkenden. Ongeveer 500 bedrijven 
bestaan uit meer dan tien personen. Van 
die categorie is het merendeel — 300 — 
aangesloten bij NRTO. Onder hen bevinden 
zich grote opleiders als Schouten&Nelissen, 
Bureau Zuidema, NCOI en IVA. 

Opleidingsbranche

Komt het goed?
‘Ik ben optimistisch, vooral omdat 
jongeren dit al meer inzien. 
Veel meer dan vorige generaties 
redeneren jonge werkenden van nu 
in termen van werk in plaats van 
banen en contracten. Daardoor zijn 
zij ook veel eerder geneigd om hun 
kennis en vaardigheden op peil 
te houden, zichzelf waardevol te 
maken op de arbeidsmarkt of zelfs 
hun waarde te verhogen. Dat vind ik 
bemoedigend.’ 

vraaggesprek
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TEKST
Saskia Breukels 

Wet werk en 
zekerheid: stand 
van zaken 

Het ontslaggedeelte van de Wet werk en zekerheid 
(Wwz) is op 1 juli één jaar van kracht. Inmiddels 
zijn er behoorlijk wat rechterlijke uitspraken 
geweest. Wat is de gemene deler? Een overzicht. 

Een verzoek om de arbeidsovereenkomst 
te beëindigen, wordt onder de Wwz alleen 
toegewezen als er een redelijke grond 
voor ontslag is. Deze gronden zijn limita-
tief opgesomd in de wet. Kantonrechters 
stellen hoge eisen aan de onderbouwing 
van het dossier. Daarnaast moet de ont-
slaggrond ‘voldragen’ zijn. Het komt dus 
niet meer voor dat de rechter twee halve 
gronden samenvoegt tot één volledige. Dit 
is lastig in situaties waar het evident is 
dat partijen niet meer samen verder kun-
nen — maar wellicht komt er de komende 
tijd meer aandacht voor dit probleem. 
De cijfers lijken uit te wijzen dat er meer 
ontslagverzoeken worden afgewezen dan 
vóór de invoering van de Wwz. Een moge-

aan welke functie-eisen de werknemer 
nu precies moet voldoen. Of omdat de 
werknemer nooit gewezen is op het (al 
dan niet vermeende) disfunctioneren 
en hij onvoldoende hulp en gelegenheid 
heeft gekregen om zijn functioneren te 
verbeteren. Rechters verwachten ook dat 
de werkgever iemand een reële kans tot 
verbetering geeft en duidelijk maakt wat 
het gevolg is als verbetering (binnen een 
bepaalde termijn) uitblijft. Het is dus van 
belang het verbetertraject serieus vorm 
te geven en vast te leggen, evenals het 
vervolg en de afronding.

E-grond
Ook de E-grond — verwijtbaar handelen of 
nalaten werknemer — vraagt een nauw-
keurige onderbouwing: u moet de rechter 
ervan overtuigen dat de werknemer zich 
verwijtbaar heeft gedragen én dat de 
arbeidsovereenkomst vervolgens niet in 
stand kan blijven. Soms maakt de werk-
nemer, ondanks het verwijtbare hande-
len, toch aanspraak op de transitiever-
goeding. Dit gebeurde bijvoorbeeld in een 
zaak waar een werknemer alcohol had 
gestolen, maar omdat hij een alcoholpro-
bleem had, was steun van de werkgever 
op zijn plaats, aldus de rechter — en daar-
mee ook de transitievergoeding. 

lijke verruiming van de ontslaggronden 
kan voor meer evenwicht zorgen in de 
gevallen waar de arbeidsrelatie onherstel-
baar is beschadigd. Het ontslagrecht lijkt 
ook (nog) niet goedkoper geworden, zoals 
nog weleens wordt gesteld. Er worden na-
melijk veel schikkingen getroffen waarbij 
de vergoeding voor de werknemer hoger 
is dan de wettelijke transitievergoeding.   

D-grond
Ontslag wegens disfunctioneren (D-
grond) is niet gemakkelijk te realiseren. 
Dat blijkt uit de vele uitspraken die sinds 
1 juli 2015 over deze ontslaggrond zijn 
gedaan. Zo zijn veel ontbindingsverzoe-
ken afgewezen omdat niet duidelijk is 

Wijzigingen 

Minister Asscher van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft geconstateerd 
dat de Wwz een aantal knelpunten voor 
werkgevers oplevert. Hij wil daarom drie 
wijzigingen doorvoeren, waarvan de laatste 
twee nog verder vorm moeten krijgen.

•  Ketenregeling Per 1 juli 2016 wordt de 
ketenregeling aangepast voor seizoens-
arbeid, in die zin dat de tussenpoos van 
zes maanden bij cao kan worden verkort 
tot drie maanden. Toestemming van de 
minister is hiervoor niet nodig.

•  Geen transitievergoeding bij vervangende 
regeling in cao Bij bedrijfseconomisch 
ontslag hoeft de (gekapitaliseerde) 
waarde van de bij cao geregelde voorzie-
ning niet meer gelijkwaardig te zijn aan de 
transitievergoeding.

•  Compensatie voor transitievergoeding na 
twee jaar ziekte uit werkloosheidsfonds  
Als de werkgever na twee jaar ziekte van 
een werknemer een transitievergoeding 
betaalt, wordt hij hiervoor gecompen-
seerd uit het Algemeen Werkloosheids-
fonds (Awf). Hier staat een verhoging van 
de (uniforme) premie tegenover.

Alleen als er sprake is van ernstig verwijt-
baar handelen of nalaten van de werk-
nemer, is het mogelijk dat de transitie-
vergoeding niet of slechts gedeeltelijk 
wordt toegekend. Dit is echter redelijk 
uitzonderlijk: meestal kent de rechter in 
dit soort gevallen de transitievergoeding 
alsnog toe. In de Wwz staat namelijk dat 
de transitievergoeding bij ernstig ver-
wijtbaar handelen wel (gedeeltelijk) kan 
worden toegekend, als het niet-toekennen 
daarvan naar de maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar is. Denk hier-
bij aan een relatief kleine misstap van een 
werknemer met een lang dienstverband.

G-grond
Uitgangspunt bij de G-grond — verstoorde 
arbeidsrelatie — is dat de werkgever 
aannemelijk maakt dat de arbeidsrelatie 
ernstig en duurzaam is verstoord en dat 
herstel ervan niet meer mogelijk is. Een 
verstoorde arbeidsverhouding is niet 
eenvoudig aan te tonen. Kantonrechters 
verwachten hier veel van de werkgever. 
Zo mag u het conflict niet zelf in de hand 
hebben gewerkt. Denk aan het geval dat 
een werkgever nadrukkelijk aandringt 
op een afscheid, zonder te kijken naar 
oplossingsrichtingen, zoals mediation. 
Ook moet u de herplaatsingsrichtingen 

Saskia Breukels  
is arbeidsjurist en staat 
aan het hoofd van AWVN-
advocaten

Veel ontbindingsverzoeken 
worden afgewezen omdat 
niet duidelijk is aan 
welke functie-eisen de 
werknemer nu precies 
moet voldoen
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binnen de onderneming aantoonbaar 
onderzoeken. Hoe groter de onderneming, 
hoe belangrijker het is dat u duidelijk 
kunt uitleggen waarom er geen herplaat-
singsmogelijkheden zijn.

H-grond
Volgens de wetgeschiedenis vallen er al-
leen specifieke gevallen onder de H-grond, 
de restcategorie. Dan gaat het bijvoorbeeld 
om werknemers zonder geldige verblijfs-
vergunning en werknemers in detentie. 
Later noemde de wetgever als ander voor-
beeld een niet-presterende voetbaltrainer 
of een manager met wie een verschil van 
inzicht bestaat over het beleid. Uit een 
aantal uitspraken volgt echter dat de rech-
ters soms toch een ruimer toepassingsbe-
reik aan de H-grond toekennen. 
Zo oordeelde de kantonrechter in Amster-
dam dat het verschil van inzicht tussen 
het bestuur van een stichting en de direc-
teur zo groot was dat een coach of medi-
ator daarin geen verbetering kon brengen. 
Dat verschil van inzicht op het niveau 
van bestuur en directeur leverde volgens 
de rechter ‘andere omstandigheden’ in 
de zin van de H-grond op, en het ontbin-
dingsverzoek werd toegewezen zonder 
aantoonbaar disfunctioneren of verstoor-
de arbeidsverhouding. Het is afwachten 
of rechters de uitleg van de H-grond de 
komende tijd nog verder verruimen. 

Billijke vergoeding
Als de werkgever ernstig verwijtbaar 
of nalatig heeft gehandeld, kan de 
kantonrechter de werknemer een 
hogere vergoeding toekennen dan 
de transitievergoeding: de billijke 
vergoeding. Het gaat hier echt om 
een zeer uitzonderlijke situatie, aldus 
minister Asscher van SZW. Uit de 
jurisprudentie blijkt bijvoorbeeld dat 
een werkgever een billijke vergoeding 

Soms heeft een 
werknemer die  
verwijtbaar heeft  
gehandeld, toch 
recht op een  
transitie-
vergoeding

Tien jaar AWVN-advocaten

AWVN-advocaten bestaat deze zomer 
tien jaar, en is in die tijd uitgegroeid tot 
een succesvol en zeer gewaardeerd 
onderdeel van de werkgeversvereniging. 
Het advocatenteam bestaat uit mr. Saskia 
Breukels, mr. Eva de Graaff, mr. Astrid 
Zuidinga, mr. Jop Ringeling, mr. Esther van 
den Bergh en mr. Jikke Blokker. 
Alle advocaten hebben in het 
bedrijfsleven ruime ervaring opgedaan 
in een arbeidsrechtelijke advies- en 
procespraktijk. Zij hebben oog voor goede 
arbeidsverhoudingen, zijn praktisch 
ingesteld en denken oplossingsgericht. 
De advocaten van AWVN maken met 
u heldere afspraken, ook over de 
taakverdeling. Sommige dingen kunt u 
prima zelf en dat bespaart u kosten. Zij zijn 
ook helder als er minder goed nieuws is. 

En maken duidelijk dat procedures niet 
altijd risicoloos zijn. U kunt bij AWVN-
advocaten terecht voor juridisch advies 
of bijstand in een procedure. Wilt u 
overleg plegen over een kwestie waar u 
tegenaan loopt, of een door u opgestelde 
brief of overeenkomst laten toetsen?  
Ook dat kan. U kunt altijd contact 
opnemen en vertrouwelijk uw vraag 
voorleggen. 
AWVN-advocaten werkt uitsluitend 
voor (aspirant-)leden van AWVN en 
leden van bij AWVN aangesloten 
brancheorganisaties.

Wilt u in contact komen met AWVN- 
advocaten? Bel 070 850 86 88 of mail 
naar advocatenpraktijk@awvn.nl. 

Wwz-blog: steeds op de hoogte 
van de nieuwste ontwikkelingen

Het staat vast dat de Wwz het 
arbeidsrecht de komende jaren flink 
zal veranderen. Maar wat betekent 
dit precies in de praktijk — hoe kijken 
(kanton)rechters onder de nieuwe wet 
naar ontslagzaken? De advocaten van 
AWVN en Wwz-specialist Marco Veenstra 
volgen het op de voet. Al bijna een jaar 
doen zij wekelijks in een weblog verslag 
van recente kwesties waar de (kanton-)
rechter aan te pas is gekomen. Zo blijft 
u steeds op de hoogte van de jongste 
ontwikkelingen. U vindt het weblog op 
www.awvn.nl onder het kopje ‘Actueel’.

Een verstoorde  
arbeidsverhouding 
is niet eenvoudig 
aan te tonen

werknemer. Dit betekent dat criteria als 
loon en lengte van het dienstverband 
geen rol hoeven te spelen. De rechter 
kan ook rekening houden met de 
financiële situatie van de werkgever.
Op één kantonrechter na die de 
vroegere kantonrechtersformule 
toepaste, laten rechters over het 
algemeen niet zien hoe zij de hoogte 
van de billijke vergoeding berekenen. 
Verder valt op dat sommige rechters de 

gevolgen van het ontslag wél meewegen 
bij het bepalen van de hoogte van de 
billijke vergoeding. Zeker in gevallen 
waarin de werkgever zeer ernstig 
verwijtbaar heeft gehandeld en/of de 
arbeidsmarktperspectieven van de 
werknemer slecht zijn. 

UWV
Bij een bedrijfseconomisch ontslag 
en langdurige arbeidsongeschiktheid 
moet een werkgever naar het UWV. 
Dat loopt procedureel nog niet altijd 
even soepel in de praktijk. Bij het 
UWV weegt de herplaatsingsplicht 
voor de werkgever (of de groep van 
ondernemingen) zwaar. Het is dus 
verstandig om goed na te gaan of er 
interne mogelijkheden zijn alvorens 
een werknemer voor ontslag voor 
te dragen. Het advies is om hierbij 
een objectieve plaatsingsmethode 
te hanteren, zodat u kunt aantonen 
dat er aan de hand van objectieve 
criteria zorgvuldig is getoetst dat er 
voor de medewerker in kwestie geen 
passende functie is. Inmiddels zijn 
de eerste beroepszaken gevoerd bij 
de rechtbank. Deze kantonrechters 
toetsen de herplaatsing ook zorgvuldig, 
waarbij objectieve maatstaven en 
onderbouwing voor de niet-plaatsing 
van belang zijn.  

verschuldigd is als hij een werknemer 
ten onrechte op staande voet heeft 
ontslagen.
De hoogte van de billijke vergoeding 
hangt af van de ernst van het 
gedrag van de werkgever en is niet 
gemaximeerd. In de wetsgeschiedenis 
staat dat het bedrag in verhouding 
moet staan tot de ernst van de 
gedragingen van de werkgever, en niet 
tot de gevolgen van het ontslag voor de 
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Experimenten die worden omschreven als ‘do it yourself-
consultancy’ of ‘innoveren door samenwerking’ winnen 
terrein. Steeds meer bedrijven proberen samen met 
andere organisaties (uit de sector) antwoorden te vinden 
op gezamenlijke problemen. Werkgeversorganisaties 
WENb en WWb spelen een voortrekkersrol. Hun advies: 
‘Gooi de luiken open.’ 

Denktankjes creëren binnen en tussen 
bedrijven. Zo omschrijft Josje Damsma 
de basis van CrossOver. Drie jaar geleden 
was zij een van de oprichters van dit 
programma, dat verder vorm kreeg sa-
men met werkgeversverenigingen WENb 
(voor de nutsbedrijven) en WWb (voor de 
waterbedrijven).
Hoe werkt het? Teams van vier tot zes 
medewerkers uit verschillende organi-
saties buigen zich gedurende zo’n vier 
maanden over een probleem waarmee 
ze allemaal worstelen. Bijvoorbeeld 
cybersecurity, duurzame inzetbaarheid, 
veilig en gezond werken of het arbeids-
contract van de toekomst. ‘Aanvankelijk 
deden alleen young professionals mee, 
hoogopgeleide twintigers en dertigers, 
maar nu ook ervaren, oude rotten. Soms 
wijst een bedrijf zelf mensen aan, soms 
is er een soort sollicitatieprocedure’, legt 
Damsma uit. 

Elk project begint met een (verkennend) 
onderzoek, via bijvoorbeeld literatuur-
studie, enquêtes of vragenlijsten. Hal-
verwege wordt een expertmeeting georga-
niseerd met meedenkers van binnen en 
buiten de sector. In de laatste fase van 
het project ligt de nadruk op de praktijk. 
‘We willen graag dat de deelnemers iets 
afleveren dat ook daadwerkelijk kan wor-
den ingevoerd of uitgeprobeerd. Sommi-
ge projecten lenen zich daar natuurlijk 
beter voor dan andere, maar het idee is 
wel dat je samen verder moet komen dan 
min of meer vrijblijvende praatsessies. 
Ontwikkel iets concreets en test dat ook 
uit, adviseren we de deelnemers’. 

Hoe kunnen water- en afvalbedrijven 
klantgerichter werken? Die vraag 
stond centraal in het CrossOver-
project 'Klant = koning!' van WENb 
en WWb, dat afgelopen voorjaar is 
afgerond. Een verkennend onderzoek 
leerde dat de meeste medewerkers met 
klantcontacten vinden dat ze voldoen-
de ruimte en middelen krijgen om 
klantgericht te werken. Daar lijkt dus 
weinig winst te behalen. Maar elders 
in de organisatie wel. Klantgericht 
werken doe je met het hele bedrijf, 

stelde het projectteam. Het idee ont-
stond om alle medewerkers die geen 
direct contact hebben met klanten, 
minstens eenmaal per jaar een dag te 
laten meelopen met een collega die 
dat wel heeft.
Begin 2016 startte een pilot met acht-
tien medewerkers uit de betrokken 
bedrijven. De reacties waren positief. 
De proef leidde niet alleen tot beter 
begrip van wat klantgerichtheid 
van een ieder binnen de organisatie 
vraagt, medewerkers leerden ook hun 
collega’s kennen en wisselden ervarin-
gen en inzichten uit. En niet te verge-
ten: vrijwel iedereen vond het vooral 
erg leuk. ‘Dit moeten we vaker doen.’ 

PROEFTUIN VOOR  
VERNIEUWEND SAMEN-
WERKEN

Programma CrossOver van werkgeversverenigingen WENb en WWb

Projectteams van mensen uit verschil-
lende organisaties buigen zich over een 
bedrijfsoverstijgende vraag of thema. Ze 
kijken bij elkaar in de keuken, analyseren 
en onderzoeken, en komen uiteindelijk 
met een concrete oplossing — vaak in de 
vorm van een proefproject of een pilot.

Vijf tips voor innovatief samenwerken
•  Werk projectmatig en hou de projecten 

klein en behapbaar.
•  Maak het team niet te groot: vier tot 

zes deelnemers werkt in de praktijk 
goed.

•  Kies concreet: hoe vager het onder-
werp, hoe moeilijker het wordt om tot 
een goede oplossing te komen.

•  Begin met (verkennend) onderzoek 
binnen de eigen organisatie. Niet alleen 
om kennis op te doen, maar ook om het 
draagvlak voor en de bekendheid met 
het project te vergroten.

•  Ga zo snel mogelijk testen en uitprobe-
ren. Leent het onderwerp zich niet voor 
een test? Zorg dan dat er in elk geval 
een tastbaar eindproduct ligt. Dat kan 
ook een filmpje of een artikel zijn. 

Innovatief samenwerken in het kort

CrossOver functioneert als een — klein-
schalige — proeftuin voor innovatieve 
ideeën. Het is relatief goedkoop — zo’n 
3.000 euro per deelnemer (om de over-
headskosten te dekken) — en de tijds-
investering van gemiddeld een halve 
werkdag per week is te overzien. Dam-
sma: ‘En samen kun je soms iets ontwik-
kelen dat te complex of te duur is voor 
één enkel bedrijf. Een goed voorbeeld is 
het krachtpak voor monteurs, waar een 
projectteam vorig jaar mee kwam: een 
pak dat, door middel van sensoren, de 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen 
kan meten, maar ook de werkhouding 
van de monteur corrigeert. Het pak 
wordt nu daadwerkelijk gemaakt.’
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Na drie jaar en zes edities heeft 
CrossOver zijn waarde bewezen. Niet 
zo raar dus dat er plannen bestaan om 
uit te breiden naar andere sectoren, 
zoals de zorg. En dat het programma 
bij WENb en WWb is opengesteld voor 
andere doelgroepen. ‘Dit jaar zijn er voor 
het eerst ook projecten voor monteurs. 
Dat vraagt om een iets andere aanpak. 
Zij hebben bijvoorbeeld minder moge-
lijkheden om hun eigen agenda in te 
delen. Daarom kozen we voor vier van 
tevoren vastgestelde dagen, waarop ze 
bij elkaars bedrijf over de vloer komen. 
Dan bespreken en analyseren ze een 
probleem en lossen het zo mogelijk op. 
Net als de andere CrossOver-deelnemers. 
Ook deze nieuwe deelnemersgroep is 
enthousiast. Dit is echt leuk, hoorden 
we.’ En dat geluid klonk ook in vele toon-
aarden tijdens de eindpresentatie van de 
voorjaarseditie 2016 van CrossOver, die 
eind mei in Arnhem plaatsvond. ‘Tijdens 
het vooronderzoek leerde ik allerlei, voor 
mij nieuwe mensen kennen binnen het 
bedrijf’, zei een van de deelnemers tij-
dens de presentatie. En een ander: ‘Wat 
een mooie manier van netwerken. Ook 
bij andere problemen pak ik tegenwoor-
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Willemien van 
Helden 
is adviseur 
arbeidsverhoudingen bij 
AWVN

‘Hoe krijgen we mensen in beweging? Dat is 
de belangrijkste vraag uit het veld’, zegt  
Willemien van Helden, AWVN-adviseur 
arbeidsverhoudingen. Dat veld wordt in dit 
geval gevormd door HR-medewerkers en an-
deren die zich richten op duurzame inzetbaar-
heid, talentontwikkeling en mobiliteit op de 
arbeidsmarkt.
Hoewel er veel aandacht is voor het on-
derwerp, blijkt het in de praktijk lastig om 
medewerkers daadwerkelijk duurzaam inzet-
baar te maken en te houden. AWVN besloot 
daarom tot een CrossOver-achtig experiment 
van — voorlopig — één jaar: Talent Exponent 
Loop. Van Helden: ‘De naam zegt het eigenlijk 
al: we willen het aanwezige talent binnen 
organisaties exponentieel laten stijgen. Dat 
doen we door vakgenoten uit verschillende 
organisaties die met vergelijkbare problemen 
worstelen, met elkaar te verbinden. Niet in een 
netwerk maar in een loop. Die mensen vormen 
als het ware een kring, waarvan de leden 
elkaar versterken. Hun ervaring en expertise 

helpt ze om met een frisse blik te kijken naar 
waar anderen mee bezig zijn, en stimuleert ze 
tevens om hun eigen vakmanschap verder uit 
te bouwen.’ 
Wat behelst Talent Exponent Loop? Alle deel-
nemers brengen een eigen project in, gericht 
op arbeidsmobiliteit in de breedste zin van het 
woord. Daarover wisselen ze ideeën en erva-
ringen uit, maar uiteindelijk gaan ze daadwer-
kelijk aan de slag om hun eigen projecten met 
elkaar vorm te geven. 
‘De tijdsinvestering is zo’n 10 tot 20 procent 
van de werktijd. Dat is best veel’, zegt Van 
Helden. ‘Sommige geïnteresseerden zijn 
daarom afgehaakt; het lukte niet om voldoen-
de tijd vrij te maken. Er zijn acht deelnemers 
overgebleven.’
Wat levert het op? ‘We hebben het over 
een experiment, dus dat moet nog blijken. 
Maar we zijn ervan overtuigd dat ieder voor 
zich in de huidige tijd niet meer werkt. Het 
zal sowieso gewoner worden om bij elkaar 
in de keuken te kijken, en dit vormt als het 
ware een aanzet.’ De aangemelde projecten 
verschillen onderling behoorlijk. ‘De een is 

op zoek naar inspiratie, de ander naar een 
zinnige afbakening van z’n project. De een 
heeft een prachtig softwareprogramma voor 
performancemanagement, maar wil nu op 
een goede manier in gesprek raken over het 
onderwerp; de ander heeft vooral interesse 
in dat onderliggende systeem.’ De onderlinge 
communicatie vindt plaats in ‘creatieve ses-
sies’, en via mail, telefoon, LinkedIn, skype of 
chats, en natuurlijk op de werkvloer van het 
betreffende bedrijf zelf.
Van Helden draait zelf ook mee en is en-
thousiast. ‘Als AWVN-adviseur zit ik vaak bij 
bedrijven. Nu gaat het om mijn eigen toko. 
Buitenstaanders geven feedback over hoe 
wij dingen aanpakken. Bijzonder leerzaam. En 
spannend — we stappen in iets nieuws. Soms 
moet je van je eigen vertrouwde eiland af om 
verder te komen.’

Meer weten over het Talent Exponent Loop 
van AWVN? Neem contact op met Willemien 
van Helden (w.helden@awvn.nl,  
06 485 88 893) of Lars Doyer (doyer@awvn.nl,
06 456 66 850).

Talent Exponent Loop van AWVN

WENb is de werkgeversvereniging 
voor energie-, kabel- en telecom-, en 
afval- en milieubedrijven. Bij WENb zijn 
circa 60 bedrijven aangesloten uit de 
verschillende sectoren. 
WWb is de werkgeversvereniging 
voor waterbedrijven waarbij de negen 
Nederlandse drinkwaterbedrijven, 
waterlaboratoria en overige samen-
werkingsverbanden zijn aangesloten. 
WWb en WENb werken nauw samen; 
op arbeidsvoorwaardelijk gebied bij 
onderwerpen als pensioen, collectieve 
contracten en innovatie van arbeids-
voorwaarden en -verhoudingen. De 
secretariaten van de twee werkge-
versverenigingen, allebei aangesloten 
bij AWVN, zijn op dezelfde locatie in 
Arnhem gehuisvest.

WENb en WWb

dig geregeld de telefoon om te overleg-
gen met voormalige CrossOver-collega’s. 
Hoe pakken jullie dit aan?’

Administratie: de meeste monteurs 
bij nutsbedrijven hebben er een 
broertje dood aan. Daarom ontwik-
kelde een CrossOver-team in het 
najaar van 2015 een spraakgestuurde 
robot die ze daarbij een handje helpt: 
Crossje. Maar Crossje richt zich niet 
alleen op de administratie. Vanaf het 
moment dat er een storingsmelding 
binnenkomt, navigeert ze de monteur 
naar de juiste locatie en verschaft 
hem informatie over de toestand ter 
plekke en de beste plek om bijvoor-

beeld te graven. Ze doet ook sugges-
ties over de oorzaak van de storing en 
mogelijkheden om veiliger te werken. 
En desgewenst brengt Crossje via 
de telefoon een videoverbinding tot 
stand met een leidinggevende die op 
afstand kan adviseren. Als de sto-
ring is verholpen, stuurt Crossje alle 
relevante gegevens naar de backoffice 
voor verdere administratieve verwer-
king. De monteur kan zich concen-
treren op zijn hoofdtaak: veilig en 
efficiënt problemen verhelpen. 

Meer weten over CrossOver, het pro-
gramma van WENb en WWb? Kijk op 
www.projectcrossover.nl.
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EEN VOORWAARTSE 
AGENDA 
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AWVN-jaarcongres 2016: Nederland werkt 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) bracht afgelopen december het 
tweejaarlijkse rapport De sociale staat 
van Nederland uit. In dit bijna vierhon-
derd pagina’s dikke werk onderzoekt 
het SCP de kwaliteit van leven in de 
Lage Landen en het oordeel dat burgers 
daar zelf over hebben. Het beeld dat 

De foto's op deze pagina's geven een 
impressie van de dialoogsessie die op 3 
juni plaatsvond in het kader van de voor-
bereidingen op het AWVN-jaarcongres 
2016. Hieraan zijn de citaten die tussen, 
bij en op de foto’s staan, ontleend.

er dagelijks mee te maken. Maar eigen-
lijk kan iedere burger die een krant 
openslaat, er nauwelijks aan ontkomen. 
Rond kleine, vaak op zichzelf staande 
onderwerpen woedt continu een strijd 
tussen voor- en tegenstanders. Of het 
nu gaat over Europa, Oekraïne, vluchte-
lingen of Zwarte Piet. Ook in de polder 
wordt het spel op die manier gespeeld. 
De verhoudingen staan op scherp, zo-
dat de bewegingsruimte beperkt is. 
Op zich is deze ontwikkeling begrij-
pelijk. De ons zo vertrouwde wereld 
is in rap tempo aan het veranderen. 
Verworven rechten staan onder druk 
en behoeven de nodige aanpassingen, 
bijvoorbeeld op het gebied van pensi-
oen en sociale zekerheid. Ondernemin-

gen moeten zien te functioneren in 
een zich voortdurend vernieuwende 
economie. Zij moeten zich dus steeds 
aanpassen — en het klassieke werkge-
verschap past daar lang niet altijd even 
goed bij. 
Overal neemt de onzekerheid toe, om 
overigens heel legitieme redenen. Dat 
zou niet erg zijn als er tegelijkertijd 
ook echt werk werd gemaakt van een 
voorwaartse agenda en innovatieve op-
lossingen die nieuw elan geven. Want 
bij aanhoudend gebrek aan geloof in 
oplossingen en in elkaar, trekken we 
verder de loopgraven in, gaan de dijken 
nog een metertje omhoog en blijft de 
een met een beschuldigende vinger 
naar de ander wijzen.

Doorbraken 
Onder deze omstandigheden treedt 
straks een nieuw kabinet aan. Dit is 
ook de constellatie waarin werkgevers 
de komende jaren succesvol aan de weg 
moeten timmeren. AWVN vindt het dan 
ook van groot belang dat een volgende 
regering tot doorbraken komt. Verdere 
vernieuwing leidt ertoe dat Nederland 
uitgroeit tot het sterkste land van Eu-
ropa, een land waarin iedereen meedoet. 
De economische situatie oogt voorlopig 
in elk geval stabiel, dus dat biedt ruimte 
voor beleid.
Het is echter niet genoeg om alleen een 
oproep tot vernieuwing te doen. Op weg 
naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 
maart 2017 werkt AWVN daarom aan 

Het AWVN-jaarcongres 2016, Nederland werkt, vindt 
op 10 oktober plaats in Katwijk. Dan presenteert 
AWVN vijf grote uitdagingen voor vernieuwing. Een 
uitgestoken hand aan sociale partners en politiek 
om samen te werken aan een beter Nederland, 
waarin iedereen meedoet.

‘ Dialoog begint bij 
nieuwsgierigheid 
naar wat de ander 
beweegt’

‘ Alle nieuwe dingen 
beginnen tegen de 
stroom in’

naar voren komt, is dat van een land in 
kramp. Over het algemeen zijn mensen 
tevreden over hun eigen leven en de 
manier waarop ze hun directe omge-
ving vormgeven. Maar gevraagd naar 
de staat van de rest van Nederland en 
de toekomst, verdampt hun optimisme. 
Een groot deel denkt dat hun kinderen 
het minder zullen hebben dan zijzelf. 
Het vertrouwen in zowel formele 
instituties (overheid en parlement) als 
informele instituties (werkgevers, vak-
bonden en kerk) is  buitengewoon laag. 

Spanning 
Het is een spanning die voelbaar is in 
de maatschappij. Organisaties in het 
publieke domein, zoals AWVN, hebben 
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een programma. Volgens AWVN zijn er 
vijf grote uitdagingen voor vernieuwing, 
die de nieuwe regering met sociale part-
ners en anderen moet oppakken. 
Dat programma ontwerpt AWVN niet 
helemaal zelf. De afgelopen maanden 
zijn aan verschillende dialoogtafels zo’n 
honderd mensen uit allerlei hoeken 
van de samenleving aangeschoven om 
mee te praten. Vertegenwoordigers van 
bedrijven, werkgeversorganisaties, vak-
bonden. Mensen werkzaam in de weten-
schap, het openbaar bestuur, de journa-
listiek en uit de sector kunst en cultuur. 
AWVN vroeg ze om mee te denken over 
een nieuw design voor Nederland, wat 
ons daarvoor te doen staat en wie er in 
actie moeten komen. 
Het waren hoopvol stemmende en inspi-
rerende bijeenkomsten, die ook duidelijk 
maakten dat er al veel ideeën zijn en ook 
al de nodige initiatieven plaatsvinden. 
Samen met de meedenkers werkt AWVN 
aan de volgende thema’s:

1. Werkelijk inclusieve arbeidsmarkt
Scheidslijnen in de maatschappij 
worden onmiskenbaar groter en 
mensen haken af. Onze doelgroepen-
benadering doet zeker geen recht aan 
de grote groep mensen die een afstand 
tot de arbeidsmarkt ervaren. We moe-
ten integraal nadenken over inclusief 
werkgeven en er daadwerkelijk voor 
zorgen dat iedereen meedoet.  

2. Best opgeleide beroeps bevolking 
‘Een leven lang leren’ was tot nu toe 
vooral een kreet van beleidsmakers; 
in de praktijk is er nog weinig van 
terechtgekomen. Het is belangrijk dat 
leren en ontwikkelen een plaats krij-
gen in het hart van het sociaal beleid. 
Alleen op die manier versterken we de 
innovatiekracht van het Nederlandse 
bedrijfsleven en geven we mensen 
de tools om lang en duurzaam mee te 
doen.

3. Nieuw en ander werk 
De werkloosheidscijfers dalen maar 
langzaam. Sterker nog: ze lijken een 
structureler karakter te krijgen. Het 
marktmechanisme absorbeert maar 

moeilijk de vraag die zich vooral aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt 
aftekent. Om tot betere benutting van 
de beroepsbevolking te komen, is het 
zaak om andersoortig werk te creëren. 

4.  Sterke regionale allianties
Uit de dialoogtafelgesprekken werd 
duidelijk dat de nieuwe kansen in de 
regio liggen. Gemeenten zijn verant-
woordelijk gemaakt voor arbeid, zorg 
en onderwijs. Op veel plekken zien we 

spectaculaire, innovatieve initiatieven. 
Tegelijkertijd ontbreekt het nog vaak 
aan de middelen en vrijheden om ze 
tot bloei te laten komen. Meer inves-
teringsmogelijkheden en regelruimte 
dus voor nieuwe regionale allianties!

Hoe hoopgevend en energiek de gesprek-
ken ook waren, steeds was er hetzelfde 
grote bezwaar: we weten vaak wel onge-
veer wat de oplossingen zijn, maar het 
lukt ons zo slecht om de noodzakelijke 

Hendrik Noten 
is beleidsadviseur 
bij AWVN, en een 
van de drijvende 
krachten achter het 
AWVN-jaarcongres 
2016

veranderingen ook daadwerkelijk door 
te voeren. Dat is dus de vijfde en meest 
ingewikkelde uitdaging die AWVN ziet.

5. De noodzakelijke transitie  
Hierbij gaat het over nieuwe verhou-
dingen tussen centraal en decentraal, 
sectoraal en regionaal, nationaal en 
lokaal. Maar het gaat ook over behoef-
te aan hernieuwd positivisme. Aan 
maatschappelijk leiderschap op grote 
én kleine schaal. Aan wisselende coa-
lities van partijen die een voorwaartse 
agenda durven te ontwikkelen.

Op 10 oktober presenteert AWVN tijdens 
het jaarcongres de vijf uitdagingen voor 
vernieuwing voor een nieuw kabinet en 
sociale partners. Een festival van ideeën 
dat laat zien wat top-down moet gebeuren 
en bottom-up al lang ontstaat.

Meer informatie over het AWVN-jaarcon-
gres 2016 vindt u op www.awvn.nl/jaar-
congres. Ook kunt u zich op die pagina 
aanmelden.

‘ We willen van A 
naar B volgens de 
regels van A. Het is 
tijd om ruim baan 
te maken voor de 
regels van B’

‘ Los problemen niet op 
met de gereedschappen 
die die problemen 
veroorzaakt hebben’

‘ De bestaande orde en de 
bestuurlijke elite kijken in 
de achteruitkijkspiegel’
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Het risico op naheffing 
ligt nu ook bij de 
opdrachtgever; voorheen 
lag dat volledig bij de 
opdrachtnemer

21achtergrond

Esther van den 
Bergh
is als advocaat 
werkzaam voor 
AWVN-advocaten

uitvoeren. Ook geeft een werkgever een werknemer 
instructies of aanwijzingen over bijvoorbeeld werk-
tijden of het opnemen van vakantiedagen. De werk-
nemer is op grond van de arbeidsovereenkomst ook 
verplicht zich te gedragen conform deze instructies 
en aanwijzingen. 
In het geval van een overeenkomst van opdracht 
mag u slechts instructies geven ten aanzien van het 
te behalen resultaat. Deze instructies gaan uitdruk-
kelijk niet over de manier waarop de opdrachtne-
mer dit doel moet behalen. Met andere woorden: 
de opdrachtnemer moet zoveel mogelijk vrijheid 
krijgen bij het vervullen van de opdracht. 
Opdrachten over het uitvoeren van de werkzaam-
heden zijn op basis van de heersende jurisprudentie 
een zeer sterke aanwijzing dat er sprake is van een 
gezagsverhouding. Denk hierbij aan instructies op 
het gebied van werktijden, productie-eisen, repre-
sentativiteit en omgang met de klanten. Andere 
aanwijzingen voor een gezagsverhouding zijn: de 
opdrachtgever houdt toezicht en controle, neemt 
klachten over (het werk van) de opdrachtnemer in 
behandeling en verplicht de opdrachtnemer om 
voortgangsrapportages bij te houden. 
Ook de duur van de overeenkomst van opdracht 
kan relevant zijn. Een opdrachtnemer die voor 
een zeer lange periode voor één opdrachtgever 
werkt, wordt eerder als werknemer beschouwd dan 
een opdrachtnemer die incidenteel voor verschil-
lende opdrachtgevers werkt. Ook in de situatie dat 
iemand eerst op basis van een arbeidsovereenkomst 
werkt en vervolgens als opdrachtnemer dezelfde 
instructies en opdrachten krijgt, zal de Belasting-
dienst snel een gezagsverhouding aannemen. 

Overgangsperiode
Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt een overgangs-
periode waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers 
hun overeenkomsten en werkwijze aan de Wet DBA 
kunnen aanpassen. De Belastingdienst zal in deze 
periode terughoudend zijn in de handhaving. Op-
drachtgevers doen er goed aan de komende periode 
alle bestaande overeenkomsten met opdrachtne-

mers in kaart te brengen en te beoordelen of sprake 
is van een echte zelfstandige of een schijnzelfstan-
dige (in dat laatste geval is feitelijk sprake van een 
arbeidsrelatie). 
De Belastingdienst streeft ernaar om binnen zes 
weken na ontvangst uitsluitsel te geven over ter 
beoordeling voorgelegde overeenkomsten. Het 
oordeel van de Belastingdienst over een (model-)
overeenkomst is in principe vijf jaar geldig. De 
Belastingdienst houdt zich wel het recht voor om 
haar standpunt te herzien als de relevante wet- of 
regelgeving wijzigt of als de rechtspraak of een 
eventuele tussentijdse evaluatie aanleiding geeft 
om de goedkeuring in te trekken. 
Tot slot is het belangrijk dat opdrachtnemers zich 
realiseren dat de overeenkomst geen uitsluitsel 
geeft over de kwalificatie van hun inkomsten. Pas 
bij het beoordelen van de aangifte inkomensbelas-
ting bepaalt de Belastingdienst of de inkomsten 
worden gezien als winst uit onderneming of als 
resultaat uit overige werkzaamheden. Het zegt dus 
niets over het ondernemerschap van de opdracht-
nemer als de ovo door de Belastingdienst is opge-
steld c.q. goedgekeurd. Dit geeft enkel uitsluitsel 
over de loonheffingen.  

achtergrond

De Eerste Kamer heeft begin februari ingestemd 
met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrela-
ties (Wet DBA). Met deze wet geldt er sinds 1 mei 
2016 een nieuwe systematiek om te boordelen of 
een arbeidsrelatie met een zelfstandige voor de 
loonheffingen als een dienstbetrekking wordt 
beschouwd. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is 
hiermee komen te vervallen. 
De VAR, die de Belastingdienst aan opdrachtnemers 
verstrekte, gaf duidelijkheid over de fiscale kwali-
ficatie van de arbeidsrelatie. Als de opdrachtnemer 
in het bezit was van een VAR-dga of een VAR-wuo, 
was de opdrachtgever in beginsel gevrijwaard van 
de verplichting om loonheffingen in te houden 
en af te dragen. Deze vrijwaring gold eveneens 
wanneer achteraf bleek dat de betreffende VAR ten 
onrechte was verstrekt aan de opdrachtnemer. Het 
risico voor fiscale naheffingen lag voor 1 mei 2016 
dus geheel bij de opdrachtnemer. 
Dat is nu veranderd: de Wet DBA maakt opdracht-
gevers medeverantwoordelijk voor de kwalificatie 
van de arbeidsrelatie met hun opdrachtnemers 
en eventuele aanspraken achteraf. De vrijwaring 
voor opdrachtgevers is daarmee komen te verval-
len. Anders gezegd: het fiscale risico op naheffing 

Bij beoordeling arbeidsrelatie

TEKST
Esther van den Bergh

Gezagsverhouding cruciaal 
Met de invoering van de Wet DBA is de VAR 
komen te vervallen. Opdrachtgevers zijn 
nu medeverantwoordelijk voor de fiscale 
kwalificatie van de arbeidsrelatie met 
hun opdrachtnemers én voor de eventuele 
naheffingen achteraf. Waar moet u op letten 
als u een zelfstandige inhuurt? 

en/of correctie ligt nu ook bij de opdrachtgever, 
terwijl dat risico voorheen slechts bij de opdracht-
nemer lag. Daardoor bent u als opdrachtgever dus 
medeverantwoordelijk voor de beoordeling van de 
arbeidsrelatie. 

Modelovereenkomsten
Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen sinds 
1 mei 2016 gebruikmaken van door de Belasting-
dienst goedgekeurde en gepubliceerde modelover-
eenkomsten. Partijen kunnen er echter ook voor 
kiezen om een eigen overeenkomst van opdracht 
(ovo) op te stellen, en die ter beoordeling aan de 
Belastingdienst voor te leggen.
Als er integraal gebruik wordt gemaakt van een 
door de Belastingdienst goedgekeurde (model)over-
eenkomst, mag u ervan uitgaan dat geen sprake is 
van een dienstbetrekking. Dit heeft tot gevolg dat 
u geen loonheffingen hoeft in te houden en te af 
te dragen. Let wel: de vrijwaring geldt alléén als 
de werksituatie in de praktijk geheel overeenstemt 
met de inhoud van de overeenkomst — de prakti-
sche uitvoering van de opdracht is daarom dus net 
zo belangrijk. Als dit achteraf niet het geval blijkt 
te zijn, dan kan de Belastingdienst de eerdere vrij-
waring met terugwerkende kracht intrekken, met 
alle gevolgen van dien. Ook kan de opdrachtnemer 
in dat geval het standpunt innemen dat er toch 
sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Gezagsverhouding
Bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is 
van een dienstbetrekking, spelen drie elementen 
een rol: loon, gezagsverhouding en persoonlijke ar-
beid. De aanwezigheid van een gezagsverhouding is 
vaak doorslaggevend om te bepalen of sprake is van 
een echte opdrachtsrelatie of een schijnconstructie 
waarbij feitelijk sprake is van een arbeidsovereen-
komst. Of er een gezagsverhouding bestaat, hangt 
af van de specifieke omstandigheden van het geval. 
In het geval van een arbeidsovereenkomst mag 
een werkgever instructies geven over de wijze 
waarop de werknemer zijn werkzaamheden moet 
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‘Als me iets is opgevallen tijdens de AWVN-
reis naar Oslo (zie ook pagina 41 — red.) is 
het wel met hoeveel respect en vertrouwen 
werkgevers en vakbonden daar met elkaar 
omgaan. Het is een geweldig sociale cultuur 
waarin vertrouwen centraal staat. Werkgever en 
werknemers delen dus vrijwel alles met elkaar; 
alle inkomens zijn bijvoorbeeld openbaar. De 
vakbondsvertegenwoordigers denken met het 
bedrijf mee, als een soort ondernemingsraad.’
‘Zet je Nederland daarnaast, dan kun je 
vaststellen dat ons land wel heel vaak geroemd 
wordt om zijn poldermodel, maar dat groepen 
in de samenleving op dit moment steeds verder 
uiteendrijven. Dat geldt óók voor werkgevers 
en vakbonden. Belangentegenstellingen 
worden steeds belangrijker en prominenter, de 
verhoudingen steeds minder productief.’
‘Noorwegen kan ons leren hoe je 
vertrouwensrelaties herstelt of bouwt. Dat 
respect en vertrouwen basisprincipes zijn en 
geweldig sterke bouwstenen voor een succesvolle 
samenleving. We zijn in Nederland toe aan een 
herijking: hoe willen we eigenlijk met elkaar 
omgaan?’  

Polder heeft 
herijking nodig

FOTO
Martin Waalboer

Schiphol Group is de 
onderneming die luchthaven 
Schiphol exploiteert (naast een 
aantal kleinere vliegvelden). Het 
bedrijf had in 2015 en omzet 
van 1,4 miljard euro en heeft 
ongeveer 2.000 medewerkers. 
Daarnaast werken op 
luchthaven Schiphol nog eens 
zo’n 60.000 mensen bij andere 
bedrijven. 

Schiphol Group
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De kwestie van…
Heleen Kuijten   
(Schiphol Group)
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Hoe is het nu geregeld? 
Behalve de basispremie betalen werkge-
vers voor de WIA een gedifferentieerde 
premie. De hoogte daarvan is afhanke-
lijk van de mate waarin de werknemers 
beroep doen op een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering. Grote werkgevers beta-
len een individuele gedifferentieerde 
premie. Voor kleine werkgevers gelden 
sectoraal bepaalde gedifferentieerde 
premies; middelgrote bedrijven betalen 
een deels individueel, deels sectoraal 
vastgestelde premie. 

TEKST
Jan Mathies

Op 1 januari 2017 verandert de financieringssystematiek van de 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Als gevolg daarvan moeten 
alle werkgevers in 2016 kiezen of zij zich publiek of privaat willen 
verzekeren tegen de lasten van alle arbeidsongeschikte werknemers. 
Vast én flex dus. Lastig, maar het nieuwe systeem biedt ook kansen 
om (weer) meer grip te krijgen op de WGA-lasten.

AANPASSING FINANCIERINGSSYSTEMATIEK 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERINGEN

WGA-lasten in het betreffende jaar. 
Private verzekeraars maken voor de fi-
nanciering van de WGA-lasten gebruik 
van een kapitaaldekkingsstelsel. In de 
premiestelling houden zij rekening 
met een kapitaalreservering voor de 
toekomstige uitkeringslasten van 
werknemers die in dat jaar ziek worden 
en op termijn een WGA-uitkering gaan 
ontvangen.
Om deze hybride markt goed te laten 
werken, is het van belang dat er is een 
voldoende gelijk speelveld is tussen 
UWV en private verzekeraars, aldus 
minister Asscher van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Met de aanpassingen 
van de financieringsstructuur wil de 
minister de verschillen tussen de pu-
blieke verzekering bij het UWV en pri-
vate verzekeringen verkleinen. In een 
evenwichtiger markt zal de focus voor 
werkgevers bij de keuze voor publiek 
of privaat verzekeren meer liggen op 
effectieve re-integratie van gedeeltelijk 
zieke werknemers dan op het behalen 
van financieel voordeel op de korte 

bij het UWV achterlaten; in het huidige 
systeem moeten (middel)grote werkge-
vers — werkgevers met een loonsom die 
meer is dan tien keer de gemiddelde 
loonsom — deze lasten bij een overstap 
van het UWV naar een private verzeke-
ring nog zelf dragen.
• Vanaf 2017 gaan (middel)grote 
werkgevers die terugkeren naar het 
UWV een meer marktconforme premie 
betalen. Deze wordt gebaseerd op hun 
volledige historische WGA-lasten: alle 
WGA-lasten die zijn ontstaan tijdens 
de publieke verzekering én tijdens het 
eigenrisicodragerschap.
• Een (middel)grote werkgever die te-
rugkeert naar het UWV, mag pas na drie 
jaar weer eigenrisicodrager worden.

Vanwaar die aanpassingen?
De wijzigingen hebben vooral te maken 
met het hybride karakter van de markt. 
Het UWV financiert de WGA-uitkerin-
gen door middel van een omslagstel-
sel: met de premieopbrengsten in een 
kalenderjaar financiert het de lopende 

UWV verplicht is. Dit is anders voor de 
WGA-vast. Een werkgever die eigenrisi-
codrager voor WGA-vast is, betaalt geen 
gedifferentieerde premie en draagt de 
kosten van een eventuele WGA-uitkering 
zelf. Of z'n verzekering: het is namelijk 
ook mogelijk om het risico van de WGA-
lasten onder te brengen bij een private 
verzekeraar. Werkgevers kunnen twee-
maal per jaar eigenrisicodrager worden: 
op 1 januari en 1 juli. 

Wat verandert er in 2017?
De belangrijkste veranderingen op een rij.
• Met ingang van 2017 worden WGA-vast 
en WGA-flex samengevoegd. Werkgevers 
moeten als gevolg daarvan de komende 
maanden de keuze maken om voor deze 
combinatie eigenrisicodrager te worden 
(al dan niet in combinatie met een pri-
vate verzekering), of zich voor de totale 
WGA-lasten publiek (dus via het UWV) te 
verzekeren. Een andere keuze is er niet. 
• Alle werkgevers die vanaf 2017 eigen-
risicodrager worden, kunnen hun vol-
ledige staartlasten (zie ‘Klein lexicon’) 

Lastige puzzel, maar 
ook nieuwe kans

Aanvankelijk betaalden werkgevers 
alleen gedifferentieerde premies voor 
werknemers met een vast contract. Tot 
op 1 januari 2014 het onderdeel premie-
differentiatie van de wet BeZaVa (zie 
‘Klein lexicon’) in werking trad. Toen 
gingen werkgevers ook een gedifferenti-
eerde premie betalen voor werknemers 
met een tijdelijk contract. Sindsdien 
bestaat de gedifferentieerde premie uit 
twee componenten: een gedifferentieer-
de premie WGA-vast (om de WGA-uitke-
ring te financieren van werknemers die 
vanuit een vast dienstverband de WGA 
instromen) en een gedifferentieerde 
premie WGA-flex. Deze laatste is bedoeld 
ter financiering van de WGA-uitkeringen 
van flexwerkers (of preciezer: werkne-
mers met een tijdelijk contract die ziek 
uit dienst zijn gegaan en na twee jaar 
Ziektewet uiteindelijk de WGA zijn bin-
nengestroomd) en van zogeheten nawer-
kingsgevallen (zie ‘Klein lexicon’).
Voor de WGA-flex kan de werkgever geen 
eigenrisicodrager zijn, omdat hier-
voor een publieke verzekering via het 

Klein lexicon
 
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermo-
gen. In 2004 ingevoerd; opvolger van de WAO. 
Bestaat uit twee onderdelen: WGA en IVA.
WGA Werkhervattingsregeling gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten. Gedeeltelijk arbeidsge-
schikten komen in aanmerking voor een WGA-
uitkering. Volledig en duurzaam arbeidsonge-
schikten hebben recht op een uitkering in het 
kader van de regeling Inkomensvoorziening 
volledig en duurzaam arbeidsgeschikten (IVA). 
Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid vangnetters, ook wel 
modernisering Ziektewet genoemd. Gefaseerd 
ingevoerd in 2013 en 2014.
Staartlasten De lasten ‘veroorzaakt’ door 
werknemers die op het moment van overstap 
van de publieke naar een private verzeke-
ring (en omgekeerd) al 1) een WGA-uitkering 
ontvangen, en 2) ziek zijn en op termijn een 
WGA-uitkering zullen ontvangen.
Nawerkingsgevallen Werknemers die binnen 
28 dagen na het einde van het dienstverband 
ziek worden en daarna geen nieuwe werkgever 
vinden en evenmin een uitkering ontvangen.
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2017 willen worden, moeten dat vóór 2 
oktober 2016 aanvragen bij de Belas-
tingdienst. Zij moeten daarbij een ga-
rantiestelling overleggen waaruit blijkt 
dat een bank of verzekeraar garant 
staat voor het eventueel niet-nakomen 
van WGA-verplichtingen. Als u nu al 
eigenrisicodrager bent, heeft u tot 31 
december 2016 de tijd om een (nieuwe) 
garantstelling te overleggen. 
Werkgevers die geen aanvraag doen 
voor het eigenrisicodragerschap, vallen 
per 1 januari 2017 automatisch onder 
het publieke bestel (verzekering via het 
UWV). Let dus op: zoals gezegd kunnen 
(middel-)grote werkgevers pas na drie 
jaar publieke verzekering bij het UWV 
(weer) voor het eigenrisicodragerschap 
kiezen. Dit betekent dat als u ervoor 
kiest om per 1 januari 2017 het eigen-
risicodragerschap niet voort te zetten, 
u zich pas weer in 2020 privaat kunt 
verzekeren. 

termijn (door voor de laagste premie te 
kiezen). Dat is ook in lijn met de WIA, 
die erop is gericht om zoveel mogelijk 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten (weer) 
mee te laten doen in het arbeidsproces. 
Bovendien leidt een evenwichtiger 
markt voor werkgevers tot een beper-
king van hun arbeidsongeschiktheids-
lasten, aldus Asscher. 
De maatregel om (middel)grote werk-
gevers na drie jaar pas de mogelijkheid 
te geven weer eigenrisicodrager te 
worden, moet leiden tot een stabieler 
stelsel.

Wat moeten werkgevers doen? 
Werkgevers moeten op de eerste plaats 
afwegen of ze vanaf 2017 voor de (to-
tale) WGA eigenrisicodrager willen zijn 
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of niet. Hierbij gaat het niet enkel om 
een financiële afweging en de laagste 
premie. Het is ook van belang om te 
bedenken hoe u de schadelast van lang-
durige arbeidsongeschiktheid het beste 
in de hand kunt houden. Voor werkge-
vers die zelf meer grip willen krijgen 
op de WGA-instroom en de regie meer 
in eigen hand willen nemen, kan het 
interessant zijn om eigenrisicodrager 
te worden. In dat verband is het natuur-
lijk ook relevant hoe verzekeraars en 
andere dienstverleners op de ontwikke-
lingen inspelen en welke producten zij 
op de markt brengen.
Er zijn verschillende termijnen om het 
eigenrisicodragerschap aan te vragen. 
Werkgevers die nu nog geen eigenri-
sicodrager zijn en dat per 1 januari 

Jan Mathies  
is juridisch adviseur  
bij AWVN

Private verzekering Publieke verzekering

Grote werkgever
>100x gemiddelde premie-
plichtige loon

Eigenrisicodrager
WGA-totaal

Gedifferentieerde,  
individuele premie

Middelgrote werkgever
100x gemiddelde premie-
plichtige loon of minder maar 
meer dan 10x

Eigenrisicodrager
WGA-totaal

Gewogen gemiddelde,
gedifferentieerde individuele 
premie en sectorale premie 

Kleine werkgever
10x gemiddelde premie-
plichtige loon of minder

Eigenrisicodrager
WGA-totaal

Sectorale premie

Overgangsregeling

In 2016 geldt een overgangsregeling 
met betrekking tot de mogelijkheden om 
over te stappen van een private naar de 
publieke verzekering (en andersom). Het 
doel daarvan is in essentie om anticiperend 
en daarmee marktverstorend gedrag van 
werkgevers te voorkomen. Details weten 
van deze regeling? Neem contact op met 
de AWVN-werkgeverslijn: 070 850 86 05. 

De Participatiewet die sinds vorig jaar van 
kracht is, doet goed werk. Er raken mensen 
aan het werk — bijvoorbeeld door ons ‘eigen’ 
project Werkgevers gaan inclusief — die eerder 
voortdurend achteraan stonden bij het ver-
delen van de beschikbare arbeidsplaatsen. 
De wet maakt werkgevers vooral ook bewust 
van het probleem: in de samenleving lopen 
veel mensen rond die een extraatje nodig 
hebben, en zo’n extraatje is een gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid van alle maatschap-
pelijke geledingen — óók van werkgevers.

De Participatiewet heeft echter ook be-
perkingen, waardoor zij mogelijk niet het 
maatschappelijke rendement oplevert dat 
zij zou kunnen hebben. Ik bedoel dan in het 
bijzonder de smalle definitie van de doel-
groep waarop de wet betrekking heeft. In 
niet-juridische termen betreft de wet alleen 
personen die, om wat voor reden dan ook, 
niet geacht worden ooit zelfstandig het mini-
mumloon te kunnen verdienen. Naarmate 
de groep bedrijven groeit die aan de slag wil-
len met arbeidsbeperkten, groeit ook de frus-
tratie dat zij niet voldoende mensen kunnen 
vinden die in een gecreëerde functie passen 
én die onder de Participatiewet vallen. 

Om die frustratie weg te nemen en deze 
bedrijven toch in staat te stellen hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te 
nemen, is het verstandig de doelgroep van 
de Participatiewet te verbreden. Ook mensen 
met een arbeidsbeperking die wél geacht 
worden het minimumloon te kunnen verdie-
nen maar nu niet onder wet vallen, verdie-
nen een grotere kans. En wat te denken van 
vluchtelingen, ex-gedetineerden, ouderen 
— groepen die nu óók een bovengemiddelde 
afstand tot werk hebben? 

Door de doelgroep van de Participatiewet 
te verbreden, komen nog meer mensen aan 
de slag, wordt de maatschappelijke on-
rechtvaardigheid minder en krijgen de vele 
welwillende werkgevers in Nederland een 
betere kans om hun verantwoordelijkheid te 
nemen.

Een ander praktisch probleem met de wet is 
dat een bedrijf alleen personen mag meetel-
len die op de loonlijst staan. Dat een bedrijf 
een toeleverancier, bijvoorbeeld het schoon-
maakbedrijf, eisen op dit vlak stelt, telt niet 
mee. Dat is vreemd en beperkt eveneens het 
succes van de Participatiewet.

Als de Participatiewet wordt aangepast en 
de wetgever kiest voor ‘brede inclusiviteit’, 
mogen dan ook de doelstellingen voor het 
aantal banen voor de betreffende doelgroe-
pen omhoog? 
Jazeker mag dat. En daarnaast mogen de 
wetgever en de samenleving van bedrijven 
een soepel en ruimhartig aannamebeleid 
verwachten. Want uiteindelijk bepaalt dat 
beleid of we erin slagen meer banen te schep-
pen voor mensen die tot dusver wat minder 
geluk hadden dan u en ik. 

Harry van de Kraats  
is algemeen directeur van 
werkgeversvereniging 
AWVNBreder inclusief

Naarmate de groep 
bedrijven groeit die 
aan de slag willen met 
arbeidsbeperkten, 
groeit ook de 
frustratie dat zij niet 
voldoende mensen 
kunnen vinden 
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Het systeem vanaf 2017 schematisch weergegeven
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In de participatiemaatschappij heeft het 
bedrijfsleven meer dan ooit tevoren een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.  
Dat is de overtuiging van Ron Steenkuijl van 
ADG Dienstengroep. Zijn bedrijf maakt serieus 
werk van diversiteit en integratie, zowel op 
de werkvloer als daarbuiten. Het ontving 
daarvoor de tweede AWVN-trofee voor Winst 
en waarde-creatie. 

Tweede AWVN-trofee 
Winst en waarde-creatie is 
voor ADG Dienstengroep 

TEKST
Dorine van Kesteren

FOTO’S
ADG Dienstengroep

Geen window 
dressing en geen 
liefdadigheid 

Ron Steenkuijl

Een prijs voor winst — niet 
zomaar winst, maar winst van 
waarde. Winst met een geweten 
en een hart. Maatschappelijke 
winst, gebaseerd op vertrouwen, 
verbinding en verlicht eigenbe-
lang. Winst waar iedereen graag 
voor wil werken. De winst van een 
betere wereld.
AWVN beloont organisaties die 
zich onderscheiden op het vlak 
van goed werkgeverschap, en 
reikt daartoe vier keer per jaar 

een trofee uit. In 2014 en 2015 
kwamen daarvoor bedrijven 
in aanmerking die zich onder-
scheidden op het gebied van het 
inclusief werkgeverschap; in 2016 
bedrijven die werk maken van 
hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid: de AWVN-trofee 
Winst en waarde-creatie. De 
eerste winnaar van deze prijs was 
Vebego. Meer informatie: kijk op 
de website van AWVN onder ‘Ac-
tueel’ en kies daar ‘AWVN-trofee’.

AWVN-trofee Winst en waarde-creatie 
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ben intrinsiek van mening dat onder-
nemers uiteindelijk dit land maken of 
breken, waarmee ik overigens niets wil 
afdoen aan het belang van de politiek 
en vakbonden. Rond 1900 zorgde Philips 
al goed voor zijn mensen, met een eigen 
medische dienst, een pensioenfonds, 
huizen… In de tweede helft van de vorige 
eeuw werd die maatschappelijke zorg 
weggehaald bij bedrijven en neergelegd 
bij de overheid. Maar in de huidige tijd 
treedt de overheid terug. Het bedrijfsleven 
moet die handschoen opnieuw oppakken. 
Als liberale ondernemers sociale doelstel-
lingen realiseren, komt er een belangrijke 
politieke verbinding tot stand. Dat is goed 

Ondernemers met een visie op het be-
drijfsleven en de economie zijn talrijk. 
Ondernemers met een visie op de samen-
leving zijn echter minder gemakkelijk te 
vinden. Ron Steenkuijl, directielid van 
ADG Dienstengroep, is zo iemand. Het 
gaat te ver om hem een politicus te noe-
men. Sterker nog, hij wil juist ver blijven 
van de overheid, subsidies en alle regels 
die daarmee gepaard gaan. Hij is er echter 
wel van overtuigd dat ondernemingen 
een sociaal-maatschappelijke verant-
woordelijkheid hebben. ‘We leven in een 
complexe samenleving. Pensioen, werk-
loosheid, zorg, robotisering: er zijn al-
lemaal ontwikkelingen gaande die vooral 
laagopgeleide mensen raken. En dat zijn 
precies de mensen die bij ons werken.’ 
Steenkuijl wil dat het bedrijfsleven in het 
gat springt dat de overheid in de moderne 
participatiemaatschappij achterlaat. ‘Ik 

Als liberale 
ondernemers sociale 
doelstellingen 
realiseren, komt 
er een belangrijke 
politieke verbinding 
tot stand

voor de stabiliteit, zowel van de samen-
leving als van het economisch klimaat.’

Polarisatie
ADG Dienstengroep (50.000 medewerkers, 
circa 1 miljard euro omzet) behoort tot de 
tien grootste werkgevers van Nederland. 
De groep is actief in de zakelijke dienst-
verlening met bedrijven als Asito, Timing, 
AAFM en Zorgwerk. De veranderingen bij 
ADG Dienstengroep begonnen in 2011. 
‘Het populisme greep om zich heen in 
Nederland, de tegenstellingen tussen rijk 
en arm namen toe en het politieke kli-
maat verhardde. Binnen ons bedrijf Asito 
werken mensen met meer dan honderd 

nationaliteiten. De helft is van niet-
westerse komaf. Zij hadden en hebben last 
van deze polarisatie, en daar wilden wij 
als bedrijf iets aan doen’, vat Steenkuijl de 
situatie van dat moment samen.
Steenkuijl bedacht het volgende. Zou 
het niet leuk zijn als de medewerkers 
van Asito voor elkaar gingen koken? Een 
ontspannen en smakelijke manier om 
elkaars cultuur en achtergrond beter te 
leren kennen en begrijpen. ‘Iedereen vond 
het in beginsel een slecht idee: mijn me-
dedirectieleden, de commissie MVO. Maar 
ik heb mijn zin doorgedreven’, glimlacht 
Steenkuijl. Achteraf is iedereen er blij om. 
Het Nationaal integratiediner, zoals het 

Ron Steenkuijl ontvangt de AWVN-trofee Winst 
en waarde-creatie uit handen van Harry van de 
Kraats, algemeen directeur AWVN
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event inmiddels heet, heeft inmiddels vijf 
keer plaatsgevonden en is uitgegroeid tot 
een onafhankelijk landelijk evenement. 
Deelname staat open voor iedereen, bin-
nen en buiten Asito: bij de laatste editie 
kwamen 22.000 mensen samen op meer 
dan 200 locaties. 

Zachte waardes 
De eerste integratiediners waren geïso-
leerde activiteiten, die niet waren inge-
bed in overkoepelend diversiteitsbeleid. 
‘Na afloop gingen we weer over tot de 
orde van de dag’, zegt Steenkuijl eerlijk. 
Maar dat veranderde toen Asito ook zijn 
missie en kernwaardes ging aanpassen. 
‘Voorheen lag de focus op goede dienst-
verlening en het realiseren van aandeel-
houderswaarde. Nu zijn daar zachte 
waarden bijgekomen, zoals maatschappe-
lijke verbinding en de kracht van kleur. 
Met een speciaal trainingsprogramma 
voor de medewerkers, gericht op taal, 

bedrijfsreportage bedrijfsreportage

cultuur en omgangsvormen, gaan deze 
waarden ook echt leven op de werkvloer.’ 
En met resultaat: de klanttevredenheid 
ligt hoger. Steenkuijl: ‘De Noord-Europese 
cultuur is gericht op individualiteit; die 
van de rest van de wereld op de groep. Dit 
geeft alleen al enorme verschillen in de 
manier waarop mensen met conflicten 
omgaan. De cursussen helpen het — over 
het algemeen witte — middenkader op de 
werkvloer te begrijpen waarom mensen 
reageren zoals ze reageren. En dit leidt tot 
beter werk.’
De volgende stap was de oprichting van 
het Nationaal Integratiefonds, waarmee 
ADG Dienstengroep wetenschappelijk 
onderzoek naar diversiteit en integratie 
financiert. ‘Wat zijn de werkzame ingredi-
enten van succesvolle integratieprogram-
ma’s? Dat is kennis die, verbazingwek-
kend maar waar, nauwelijks beschikbaar 
is. We beogen een concrete, bewezen 
effectieve aanpak te ontwikkelen voor het 

Ter illustratie: in onze organisatie staat 
1 procent minder ziekteverzuim gelijk 
aan een half procent meer winst. Ook de 
maatschappij heeft belang bij schuldenre-
ductie: deze mensen komen in de ge-
meentelijke schuldhulpverlening terecht, 
maken vaker gebruik van de jeugdzorg en 
gaan vaker scheiden, waardoor ze ineens 
twee huizen van de woningcorporatie 
nodig hebben.’

Digitale platforms
Het schuldenproject gaat eind dit jaar 
in vijf pilotsteden van start. Steenkuijl 
wil daar samen met plaatselijke, sociaal 
geëngageerde ondernemers digitale 
platforms oprichten. Binnen die lokale 
platforms kunnen mensen met schulden 
op een eenvoudige en laagdrempelige 
wijze geholpen worden door andere 
mensen, die daarvoor online worden 
opgeleid. Steenkuijl onderzoekt ook de 
mogelijkheid om de betrokken onderne-

bedrijfsleven in Nederland, en deze dan 
te vertalen naar de hele maatschappij. Zo 
maken we Nederland beter.’ 

Schulden 
Het integratiediner is er nu voor iedereen 
en van het wetenschappelijk onderzoek 
naar diversiteit en integratie kan ook 
iedereen de vruchten plukken. De rode 
draad is duidelijk: Steenkuijl trekt de 
maatschappelijke activiteiten van ADG 
Dienstengroep veel breder dan het bedrijf 
en zijn medewerkers zelf. Dit blijkt ook 
weer uit het nieuwste project: een plan 
om mensen uit de schulden te helpen. 
Steenkuijl: ‘In Nederland kampt één 
op de vijf huishoudens met problemati-
sche schulden. Het bedrijfsleven heeft 
er enorm belang bij om hier iets aan te 
doen, aangezien mensen met schulden 
bijvoorbeeld de rekeningen van goederen 
en diensten niet voldoen en gemiddeld 
jaarlijks negen dagen langer ziek zijn. 

mers de schulden geheel of gedeeltelijk 
te laten overnemen. 
Het is een burgerinitiatief, aangejaagd 
door ondernemers, benadrukt hij. ‘Het 
doel is om te voorkómen dat mensen in 
financiële problemen raken. Onzeker-
heid over de eigen toekomst is immers 
een belangrijke oorzaak van spanning 
in de samenleving. Ik zou het fijn vinden 
als ADG Dienstengroep deze spanning 
enigszins kan verminderen. Ik geloof in 
burgerkracht. Wij willen bruggen slaan 
tussen mensen onderling en naar de héle 
samenleving. Dat kan zolang er maar een 
wil is om er samen uit te komen. De wil is 
het geheim.’

Basisregels
Steenkuijl hanteert drie basisregels als 
het gaat om sociaal-maatschappelijke 
initiatieven van bedrijven. Eén: geen 
window dressing. ‘Het moet echt zijn. Je 
moet ervoor stáán, en niet alleen een 

verkoopverhaal afsteken. Medewerkers 
en de buitenwereld merken het meteen 
als de binnen- en buitenkant niet con-
gruent zijn. Dit betekent niet dat bij ons 
50.000 medewerkers vierkant achter het 
beleid staan, maar wel een dominante 
meerderheid. Het integratiediner is van 
ons, dat idee.’
Daarnaast moeten de MVO-activiteiten 
bij de onderneming passen. ‘Ieder bedrijf 
heeft iets eigens. Bij ons is dat diversiteit. 
Initiatieven die daaruit voortvloeien, heb-
ben een voedingsbodem — en daardoor 
veel meer kans van slagen.’ De laatste 
basisregel is: geen liefdadigheid. ‘Er moet 
een business case zijn. Daar lopen onderne-
mers warm voor. Het is zinvol om met zijn 
allen een school te bouwen in Zimbabwe, 
maar ook een beetje makkelijk om je 
hierop te laten voorstaan. Beter is het als 
MVO in je corebusiness is verankerd. Want 
dan gaat het ook door als het even minder 
gaat met het bedrijf.’ 

Wij willen bruggen 
slaan. Dat kan als de wil 
er is om er samen uit 
te komen; de wil is het 
geheim

Het Nationaal integratiediner: een 
initiatief van Asito, inmiddels uitgegroeid 
tot een landelijk evenement waar vorig 
jaar 22.000 mensen aan deelnamen op 
meer dan 200 locaties. De volgende 
editie editie van het Nationaal 
integratiediner vindt plaats op 13 
oktober 2016. Meer weten? Kijk op  
www.nationaalintegratiediner.nl.Schoonmaakkrachten van Asito aan het werk
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AWVN-app voor duurzame inzetbaarheid

Tiptrack ondersteunt 
de werkende 

TEKST
Janco Douwema

Hoe kan een werkende meer invloed uitoefenen 
op zijn eigen functioneren, zijn loopbaan, zijn 
gezondheid? Met andere woorden: hoe kan hij aan 
de slag met z’n duurzame inzetbaarheid? AWVN 
ontwikkelt een interactieve digitale tool — app plus 
website — waarmee werkenden meer grip krijgen op 
hun eigen loopbaan. In het voordeel van de werkende 
én van zijn werkgever.

Hoe kunnen werknemers langer hun 
productiviteit behouden? Hoe blijven ze 
langer gezond? Hoe kunnen ze in een 
later stadium van hun loopbaan toch 
interessant blijven voor werkgevers en 
zelfs een carrièreswitch maken?
Het denken over het vraagstuk van duur-
zame inzetbaarheid gaat al bijna tien 
jaar terug, maar de doorbraak heeft nog 
steeds niet plaatsgevonden. Ja, in veel 
cao’s zijn inmiddels afspraken gemaakt 
die moeten bijdragen aan de duurzame 
inzetbaarheid van werkenden — afspra-
ken over scholing, over herverdeling van 
arbeidsvoorwaarden over de generaties. 
Maar dat betreft nog veel studieafspra-
ken met als vraag: ‘Hoe gaan we het 
duurzame-inzetbaarheidsbeleid vormge-
ven in onze sector of onze organisatie?’ 

Het probleem met duurzame inzetbaar-
heid tot dusver: het is een abstract 
containerbegrip dat zich moeilijk laat 
omzetten in concrete maatregelen die 
werkenden aanzetten tot actie om zich-
zelf inzetbaar te houden.

Invloed
Tiptrack is de eerste serieuze poging om 
het vraagstuk van duurzame inzetbaar-
heid anders te benaderen, namelijk van-
uit de werkende. De kerngedachte is dat 
werkenden een groot belang hebben op 
dit vlak en dat zij daarom zelf veel meer 
invloed moeten uitoefenen op de manier 
waarop ze werken, hun loopbaan, hun 
inzetbaarheid. En dat ‘invloed uitoefe-
nen’ moet ook nog eens gemakkelijk en 
leuk zijn. 

Tiptrack biedt dit. Het bestaat uit een 
app in combinatie met een website.  
Het instrument zoomt in op vier 
kernaspecten van duurzame inzetbaar-
heid: werk en loopbaan, ontwikkeling, 
financiën en gezondheid. De centrale 
vraag in Tiptrack is: hoe was jouw 
werkdag? Het antwoord geeft inzicht 
in wat er goed gaat en wat er beter kan. 
Medewerkers krijgen persoonlijke tips 
om problemen aan te pakken, voor ver-
dere ontwikkeling of voor een volgende 
stap in de loopbaan. Tiptrack krijgt met 
het oog hierop onder meer een grote 
vacaturebank. 

Werkgever
De belangrijkste uitdaging voor werk-
gevers is om de medewerkers zelf in 
beweging te krijgen. Organisaties 
bieden hun medewerkers vaak allerlei 
faciliteiten in de vorm van opleidingen, 
coaching, persoonlijkheidstesten en 
gezondheidsadvies, maar deze worden 
dikwijls onvoldoende gebruikt. Voort-
schrijdende technologie, globalisering 
en fellere concurrentie veranderen de 
eisen die werkgevers stellen aan de ken-
nis en vaardigheden van medewerkers 
continu. Duurzame inzetbaarheid is dan 
ook voor werkenden belangrijker dan 
ooit. Door zelf de verantwoordelijkheid 
voor z’n loopbaan te nemen, anticipeert 
de werkende op deze veranderingen 
en houdt hij perspectief op passend en 
interessant werk, nu en in de toekomst. 
AWVN heeft Tiptrack daarom ontwik-
keld voor álle werkenden in Nederland 
— dus voor vaste medewerkers, flexibele 

inhuur, zzp’ers en werkzoekenden.
Ook de overheid heeft (als vertegenwoor-
diger van de gehele samenleving) een 
groot belang. Als het lukt om duurzame 
inzetbaarheid handen en voeten te 
geven, is er minder werkloosheid onder 
oudere werknemers en levert de vergrij-
zing minder maatschappelijke kosten 
op. Minister Asscher (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) toonde zich daarom 
al meerdere malen erg enthousiast over 
Tiptrack (zie kader).  

Privacy
Erg belangrijk om Tiptrack tot een suc-
ces te maken: de beveiliging en privacy 
zijn goed geregeld. Niemand behalve 
de gebruiker zelf, heeft toegang tot 
de persoonlijke gegevens. De tool gaat 
daarin zeer ver. Werkgevers die Tiptrack 
aan hun personeel beschikbaar stellen 
en daarvoor betalen, kunnen slechts op 
een zeer hoog abstractieniveau zien wat 
groepen medewerkers invullen. Voor-
beeld: pas bij een bepaald minimum-
aantal deelnemers wordt het mogelijk 
een gemiddelde score te berekenen. 
Daarmee wordt het onmogelijk scores 
te herleiden tot een individuele mede-
werker.
Ook draait Tiptrack op beveiligde servers 
in Europa en gaan er geen persoonlijke 
gegevens naar Google, Facebook of welk 
externe partij dan ook. De verwerking 
van de persoonsgegevens is aangemeld 
bij de toezichthouder Autoriteit Per-
soonsgegevens. Die houdt er toezicht 
op dat persoonsgegevens zorgvuldig wor-
den gebruikt en beveiligd. 

Minister hoopt op Tiptrack

De verwachtingen rond Tiptrack 
zijn hoog. Inmiddels heeft ook 
minister Asscher van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (een 
deel van) zijn hoop op het digitale 
instrument gevestigd. In een 
brief van 5 juni aan de Tweede 
Kamer schrijft Asscher onder 
meer over de AWVN-tool: ‘Voor 
werknemers is het van belang te 
weten op welke manier zij kunnen 
investeren in hun duurzame 
inzetbaarheid. Daarvoor kunnen 
zij bijvoorbeeld de app Tiptrack 
van AWVN benutten.’
En begin mei zei hij in een 
toespraak: ‘Waar ik wel nu al 
mijn enthousiasme voor wil 
tonen, is Tiptrack. Een app die 
AWVN momenteel ontwikkelt 
om mensen inzicht te geven 
in ontwikkeling, werk en 
loopbaan. Ik ben bereid om in 
de ontwikkeling van deze app te 
investeren. En ik ga samen met 
AWVN onderzoeken onder welke 
voorwaarden deze app ook werkt 
voor de kwetsbare groepen op de 
arbeidsmarkt.’

Oók werken met Tiptrack? 

Tot het einde van dit jaar wordt de pilotversie 
van Tiptrack getest door medewerkers van tien 
bedrijven. De uiteindelijke versie komt begin 
2017 beschikbaar. Werkgevers die geïnteresseerd 
zijn, kunnen voor nadere informatie en voor 
een demonstratie bellen of e-mailen met de 
Tiptracklijn, helpdesk@tiptrack.nl of bel  
070 850 86 50.

Meer weten?
Meer informatie over Tiptrack?  
Bel of mail met de Tiptracklijn,  
helpdesk@tiptrack.nl of bel  
070 850 86 50 of kijk op  
www.tiptrack.nl. 
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Doordenken
En nu? 

IJs en weder dienende staan we op 15 
maart 2017 in de stemhokjes om een 
nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Rutte-II 
heeft er dan een ‘missionaire’ periode van 
ruim vier jaar op zitten. Een knappe pres-
tatie vergeleken met de vijf onmiddellijk 
voorafgaande kabinetten. Maar misschien 
iets minder knap als we kijken naar 
de duikvlucht in de peilingen waarop 
het vliegend gestarte kabinet al gauw 
werd onthaald. Stoelriemen vast, tot het 
moment van de verplichte landing, in de 
hoop dat gedurende de vlucht het kiezers-
volk bij zinnen zou komen.

Is het te vroeg om nu al de balans op te 
maken? Of wachten we nog even op  
cadeautjes met Prinsjesdag? En als we 
toch de balans opmaken, waar moeten 
we dan naar kijken? Economische groei? 
Werkgelegenheid? Zorgkosten? Kunnen 
we dan in redelijkheid vaststellen welk 
deel van deze ontwikkelingen het zuivere 
gevolg is van kabinetsbeleid?

Denkt u dat kiezers enthousiast worden 
van een economische groei die enkele 
tienden van procenten hoger uitvalt — of 
juist gedeprimeerd door het tegenoverge-
stelde? Van een paar duizend tijdelijke ar-
beidsplaatsen meer of minder? Dat ze op 
de banken gaan staan vanwege een uit de 
lucht vallend recht op kinderopvang voor 
twee dagdelen per week (over zes jaar!)? 

‘Zorgen voor elkaar, dat kun je niet opleg-
gen’, kopte nrc.nl op 18 mei naar aanlei-

ding van een onderzoek van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau. Ambtenaren 
hebben ontdekt wat veel professionals 
allang wisten: dat het maar heel beperkt 
is wat je bij mensen aan zelfredzaamheid 
voor elkaar kunt krijgen, aldus onderzoe-
ker Jeroen Bolhouwer. 

‘Vooral minder studenten met laagopge-
leide ouders sinds invoering leenstelsel’, 
was een maand eerder te lezen op de voor-
pagina van de Volkskrant op basis van be-
richten van het ministerie van Onderwijs 
zelf. Veroorzaakt door een boeggolf (extra 
hoge instroom in 2014 om nog gauw even 
een studie mét basisbeurs aan te van-
gen), vergoelijkte minister Bussemaker. 
Feiten noch reactie verbaasden mij. Wat 
mij wél verbaasde, was de opmerkelijke 
afwezigheid van het eerder veelgebruikte 
adjectief ‘sociaal’ in combinatie met ‘leen-
stelsel’. Sowieso heb ik nooit begrepen 
wat er sociaal aan was: geld moeten lenen 
voor een studie, die — als je veel geluk 
hebt — vooral leidt tot het betalen van veel 
belasting. Of is dat dan pech?  

Twijfels over de heilzame werking van 
de Wet werk en zekerheid werden begin 
maart — met dank aan AWVN — al bij 
de kiezers weggenomen. Die heilzame 
werking is er niet. En ‘fraudeurs’ met 
betrekking tot de sociale voorzieningen 
— die bestaan en zullen blijven bestaan 
— blijken in overgrote meerderheid 
goedwillende mensen die het bureaucra-
tische spoor bijster zijn geraakt, aldus de 
Nationale Ombudsman in een rapport van 
december 2014.
Het kost geen moeite om hier nog een 
reeks, soortgelijke boodschappen aan toe 
te voegen, die de door kiezers op te maken 
balans — met aan de ‘positieve’ kant meer 
asfalt en 130 kilometer per uur — knal-
rood doen kleuren.

Wat dit kabinet genadeloos zal worden 
aangerekend, is zijn hipstervisie op de sa-
menleving. Want anders dan Mark Rutte 
doet voorkomen, is er dus wél een visie. 
Een blije kijk op de samenleving, waarin 
kekke jongetjes en meisjes (die nooit 
ouder worden, laat staan krakkemikkig), 
met een bekertje frappuccino in de hand, 
zich van opdrachtje naar opdrachtje kwet-
teren. Kijk toch eens hoe blij ze zijn! In 
de reclame, de glossy’s, op Facebook! Die 
hebben echt niemand nodig, laat staan 
de overheid! Mensen willen het zelf doen, 
heet het. Je komt dit het meest tegen bij 
kinderen van een jaar of drie. Helaas voor 
Mark, Diederik, Lodewijk, Halbe en ook 
voor Alexander: die kinderen hebben 
geen stemrecht. 

Ronald de Leij was tot 1 maart 
2015 als adviseur aan AWVN 
verbonden en tot 1 januari 
2015 directeur van de stichting 
DECP, een organisatie die 
werkgeversverenigingen in het 
buitenland adviseert

Wat dit kabinet 
genadeloos zal 
worden aangerekend, 
is zijn hipstervisie op 
de samenleving
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Alle andere informatie die de werkgever wil inwin-
nen en eventueel wil registreren, valt onverkort on-
der de Wbp. Dit komt erop neer dat de werkgever niet 
meer gegevens mag verwerken dan noodzakelijk is
• voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
• voor het nakomen van een wettelijke verplichting 
•   voor de bedrijfsvoering, waarbij rekening wordt  

gehouden met de fundamentele rechten en vrij-
heden van de zieke werknemer. 

Wat blijft over?
Behalve naar de beperkingen en de vermoedelijke 
duur van het verzuim mag de werkgever ook infor-
meren naar de verblijfplaats van de zieke werknemer 
(adres, telefoonnummer). Hetzelfde geldt voor de 
lopende afspraken en andere zaken die van belang 
zijn voor de overdracht van de werkzaamheden. 
Daarnaast mag de werkgever vragen of er sprake is 
van een niet-medische oorzaak, zoals een (bedrijfs-)
ongeval, bijvoorbeeld in het verkeer. Als het verzuim 
het gevolg is van een bedrijfsongeval, is de werkgever 
op grond van de Arbowet verplicht dit te melden 
aan de Inspectie SZW. Deze wettelijke plicht levert 
volgens de Wbp voor de werkgever een grondslag op 
om te registreren dat er sprake is van een arbeids-
ongeval. Als er bij een (verkeers)ongeval een derde 
is betrokken die eventueel aansprakelijk is, heeft de 
werkgever op grond van de wet de mogelijkheid het 
netto doorbetaalde salaris op deze derde te verhalen 
(het zogeheten regresrecht). 

Persoonsgegevens
Bij de omgang met zieke werknemers speelt de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een 
belangrijke rol. In deze wet staat dat een werkne-
mer zijn werkgever niet meer informatie hoeft 
te verschaffen dan deze nodig heeft om vast te 
stellen of de werknemer recht heeft op loondoor-
betaling, en om te bekijken of hij de werknemer 
passende arbeid kan aanbieden. Dat kan ander 
passend werk zijn, maar ook het eigen werk met 
enige aanpassing van de taken, de belasting en/of 
het aantal uren. 

Aard en oorzaak
Werknemers hebben het recht hun persoonlijke 
levenssfeer te beschermen. Daarom hoeven zieke 
werknemers hun werkgever niet in te lichten over 
de aard en de oorzaak van hun ziekte.  
De werkgever mag daar ook niet naar informeren. 
De werknemer moet wél iets zeggen over de aard 
van zijn beperkingen en de verwachte verzuimduur. 
De bedrijfsarts mag geen informatie over de aard 
en oorzaak van de ziekte doorgeven aan de werk-
gever, ook niet als hij daar wel over beschikt — 
bijvoorbeeld omdat de zieke werknemer of diens 
behandelend arts hem dat heeft verteld.  
De bedrijfsarts mag wel aangeven of het ziekte-
verzuim een relatie heeft met een eventueel 
arbeidsconflict. Hij zal dan een passende inter-
ventie voorstellen.

Ali Nejat
is medewerker 
van de AWVN-
werkgeverslijn

Nog vragen?  
Neem contact op met 
de AWVN- 
werkgeverslijn,  
070 850 86 05,  
werkgeverslijn@
awvn.nl

Zieke werknemer 
en privacy

36

Vraag ’t de  
AWVN- 
werkgeverslijn

...onderuitgaan op de werkvloer (uitglijden, een struikel- of valpartij) 
de meest voorkomende oorzaak is van arbeidsongevallen die leiden tot 
verzuim van ten minste vier dagen?

TEKST
Ali Nejat

achtergrond

...de Autoriteit Persoonsgegevens onlangs een nieuwe, leesbare versie van de 
beleidsregels ‘De zieke werknemer’ op haar website heeft gepubliceerd  
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), waarin u alle informatie kunt vinden 
over het verwerken van gezondheidsgegevens van (zieke) werknemers?   

...de gemiddelde verzuimduur in 2015 per werknemer 6,9 dagen bedroeg 
(mannen 6,5 dagen, vrouwen 7,5 dagen)?

WIST U DAT:

Als een werknemer zich ziek meldt, moet u 
zich als werkgever aan bepaalde regels houden. 
Volgens de wet hoeft hij u niet te vertellen wat 
hij precies mankeert. U mag daar ook niet naar 
vragen. Wat mag wel en wat mag niet? 
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TEKST
Annemieke Janus 

JONGEREN 
ONVOLDOENDE 
VERTEGENWOORDIGD 
AAN CAO-TAFEL 
Cao-onderhandelaars vertegenwoordigen 
nog te weinig werknemers — met name 
de stem van jongeren ontbreekt aan de 
cao-tafel. Werkgevers betrekken hun 
medewerkers dan ook vaker direct bij het 
arbeidsvoorwaardenoverleg. Dat blijkt uit 
het vervolgonderzoek van AWVN naar het 
proces van arbeidsvoorwaardenvorming 
onder haar leden.

 
In organisaties die alleen met de ondernemingsraad 
(OR) onderhandelen, zijn de respondenten unaniem: 
‘Ja, ik vind dat de medewerkers breed genoeg verte-
genwoordigd worden’. Organisaties die onderhan-
delen met de vakbond(en), zijn, ook als de OR erbij 
betrokken is, echter aanzienlijk minder positief. Een 
aantal respondenten noemt de lage organisatiegraad 
van de medewerkers. Een groter aantal geeft expliciet 
aan dat de stem van de jongeren ontbreekt, omdat zij 
geen lid zijn van een vakbond en de achterban van de 
vakbond(en) vooral uit 50-plussers bestaat.
 
Nu de vakbonden(en) te weinig medewerkers verte-
genwoordigen en hele groepen medewerkers geen 
stem hebben in het arbeidsvoorwaardenoverleg, 
zoeken werkgevers naar wegen om meer mensen te 
bereiken. Het aantal werkgevers dat de medewerkers 
direct betrekt bij de totstandkoming van de cao of 
arbeidsvoorwaardenregeling, groeit dan ook gestaag. 
Van de 41 deelnemers aan het onderzoek heeft 49 
procent de medewerkers dit jaar op een of andere 
manier direct betrokken bij het proces van arbeids-
voorwaardenvorming (zie figuur 1). In 2012 was dat 
nog minder dan 30 procent. 
De figuren 2, 3 en 4 geven weer op welke manieren 
werkgevers informatie verstrekken aan hun mede-
werkers, voor, tijdens en na afloop van de onderhan-
delingen. 
De meerderheid van de respondenten die hun mede-
werkers een grotere rol willen geven bij het overleg, 
heeft hiervoor echter nog geen concrete plannen. 
AWVN heeft veel ervaring bij het ontwikkelen van 
een aanpak om werknemers (meer) te betrekken bij 
het proces van arbeidsvoorwaardenvorming. Maat-
werk voor elke organisatie, toegesneden op eigen-
heid, cultuur en vertrekpunt.

Steeds meer werkgevers gaan op zoek naar hún 
arbeidsvoorwaardenoverleg van de 21ste eeuw. Ze 
proberen nieuwe vormen van overleg te vinden, 
waarbij de medewerkers meer betrokken zijn. In 
2012 legde AWVN haar leden hierover een vragen-
lijst voor. Omdat uit de ledenkring signalen komen 
dat dit vraagstuk nog steeds bij veel werkgevers 
speelt, heeft de werkgeversvereniging dit onder-
zoek in het voorjaar van 2016 voorjaar herhaald.
Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Opvallend 
is dat de uitkomsten niet zo heel erg verschillen 
van die van 2012. Nog steeds worden de arbeids-
voorwaarden bijna altijd collectief afgesproken 
(in meer dan 90 procent van de gevallen). Bij twee 
derde van de deelnemers gaat dit per cao en bij 
een derde via een arbeidsvoorwaardenregeling. 
Bijeenkomsten, de e-mail(brief) en het intranet zijn 
nog steeds de favoriete communicatiemiddelen 
voor zowel de werkgever als de werknemersdelega-
tie. En nog steeds vraagt ongeveer de helft van de 
werkgevers de medewerkers naar hun wensen rond 
arbeidsvoorwaarden.

Het volledige rapport kunt 
u downloaden op de site 
van AWVN: www.awvn.nl/
publicaties.

Vervolgonderzoek ‘Hoe komen uw 
arbeidsvoorwaarden tot stand?’ 

actueel actueel

Figuur 2 
Ontvangen uw medewerkers vóór de onderhandelingen informatie die de 
werkgever aan de onderhandelingstafel wil bespreken?

Ja, over verloop 
onderhandelingen

Ja, over stand-
punten werkgever

Ja, over beide

Nee, werkgever 
verstrekt vooraf 
geen informatie

34%
29%

25% 12%

Figuur 1 
Betrekt u de medewerkers direct bij de totstandkoming van de 
arbeidsvoorwaarden?

Ja, eerder dan 2014

Ja, sinds 2014

Ja, sinds 2015

Ja, dit jaar voor het 
eerst

Nee

51%

29%

8%

7%
5%

De medewerkersenquête is een relatief eenvoudige ma-
nier om meningen van medewerkers op te halen. AWVN 
adviseert en ondersteunt werkgevers bij het kiezen 
van de meest geschikte vragenlijst, het verwerken van 
de resultaten in een rapportage, het presenteren van 
de rapportage aan directie of managementteam en de 
communicatie hierover met de medewerkers. 

Vraag het uw medewerkers

Meer medewerkers betrekken bij het 
arbeidsvoorwaardenoverleg (1)
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Goede arbeidsverhoudingen komen 
alleen tot stand als je werkelijk naar 
elkaar wilt luisteren. Helaas raakt dit 
vermogen in Nederland langzaam maar 
zeker op de achtergrond. Dat is in een 
notendop de belangrijkste bevinding 
van de studie- en inspiratiereis die 
AWVN begin juni organiseerde naar 

Noorwegen. Dertien leden van AWVN, 
twee vertegenwoordigers van het 
overlegmodel (SER-voorzitter Mariëtte 
Hamer en Mark Roscam Abbing van 
SZW) en wetenschapper Annet de Lange 
(hoogleraar HRM, hogeschool Arnhem-
Nijmegen, gespecialiseerd in duurzame 
inzetbaarheid) bezochten gedurende 

‘Het begint bij luisteren’
AWVN-studiereis naar Noorwegen

KA
LEN
DER

Duurzame 
inzetbaarheid
Bijeenkomst van het 
gelijknamige AWVN-
themanetwerk

Japanse bedrijven
Netwerkbijeenkomst 
voor HR-professionals, 
werkzaam bij Japanse, 
bij AWVN aangesloten 
bedrijven

23 23
Juni Juni

Voor meer informatie: www.awvn.nl

De deelnemers aan de studiereis, op bezoek bij verzekeringsmaatschappij Gjensidige. Van links 
naar rechts: Peter Niesink (Bovag), Joyce Schaeffer (AWVN), Egmond Borgdorff (Achmea), 
Marcel Voets (Bavaria), Walter Holtslag (Shell Nederland), Mark Roscam Abbing (ministerie van 
SZW), Yolanda Verdonk (NS Reizigers), Frank van den Brink (ABN Amro), Michelle Herijgers (ING 
Bank), Aart Slagt (KLM), Heleen Kuijten (Schiphol Airport), Mårten Skjøstad (Gjensidige), Tammo 
Delhaas (AWVN), Bianca Verdegaal (AWVN), Harry van de Kraats (AWVN), Mariëtte Hamer (SER), 
Marjolein ten Hoonte (Randstad), Jan Jaap Krijtenburg (NN), Annet de Lange (hoogleraar HAN), 
Maurits Derksen (Alliander), Sander Verlaar (Sabic).

Het cao-platform is een online tool waarmee werkge-
vers álle medewerkers kunnen betrekken bij het proces 
van arbeidsvoorwaardenvorming. Door hen te informe-
ren, te enquêteren en met hen in gesprek te gaan. Het 
cao-platform: 
•  vernieuwt vorm en proces van arbeidsvoorwaarden-

vorming: groter bereik, meer transparantie
•  faciliteert dialoog over cao-proces en arbeidsvoor-

waardenbeleid
• levert een participatieve aanpak
•  betrekt alle werknemers bij het arbeidsvoorwaarden-

proces (dus ook niet-vakbondsleden)
•  genereert nieuwe ideeën door interactie met mede-

werkers
•  legt focus op verbeteren arbeidsverhoudingen
•  vergroot draagvlak voor cao of arbeidsvoorwaarden-

regeling
•  profileert onderneming/sector als moderne, aantrek-

kelijke werkgever.
Bekijk de demo op www.caoplatform.awvn.nl.

Cao-platform: online informatie- en 
dialooginstrument

Meer medewerkers betrekken bij het 
arbeidsvoorwaardenoverleg (3) 

actueel

De betrokkenheid van medewerkers kunt u organise-
ren en stimuleren door in het bedrijf de dialoog aan 
te gaan. AWVN ondersteunt werkgevers hierbij. Deze 
dialoog kan op verschillende manieren vorm krijgen: 
van kleine, zogeheten focusgroepen (waar een beperkt 
aantal medewerkers in gesprek gaan over een bepaald 
thema) tot grote dialoogconferenties met 20 tot 500 
deelnemers. De uiteindelijke aanpak is altijd afhankelijk 
van het specifieke onderwerp en het eigen karakter 
van de organisatie. Maar of het nu gaat om nieuwe 
arbeidsvoorwaarden of duurzame inzetbaarheid: 
draagvlak helpt. Organisaties die medewerkers actief 
betrekken bij visievorming, organisatieverandering en 
de implementatie hiervan, zijn namelijk — zo blijkt uit 
tal van onderzoeken — succesvoller dan organisaties 
die dat niet doen.

Draagvlak vergroten: met elkaar in gesprek

Meer medewerkers betrekken bij het 
arbeidsvoorwaardenoverleg (2)

Figuur 4 
Ontvangen uw medewerkers na afloop van de onderhandelingen 
informatie van de werkgever?

Ja, over gemaakte 
afspraken

Ja, over invoeren, 
implementeren, uit-
werken en voorbe-
reiden afspraken

Ja, over beide

Nee, werkgever 
verstrekt na afloop 
praktisch geen 
informatie

Ja, over verloop 
onderhandelingen

Ja, over stand-
punten werkgever

Ja, over beide

Nee, niet tijdens de 
onderhandelingen

16%

61%
14%

9%

Figuur 3 
Ontvangen uw medewerkers tijdens de onderhandelingen informatie van 
de werkgever?

31%

11%

36%

22%

drie dagen een aantal Noorse bedrijven, 
instituten en vakbonden — een stoom-
cursus ‘Noorse economie en Noors 
overlegmodel’. 
Qua ontwikkelingsgraad heeft Noorwe-
gen een met Nederland vergelijkbare 
economie, met eveneens een krachtig 
overlegmodel. Maar in tegenstelling tot 
het Nederlandse model, staat het Noorse 
model niet onder druk. ‘De cultuur in 
Noorwegen is wat dat betreft buitenge-
woon sterk,’ oordeelde een studiereis-
deelnemer. ‘Dat doet terugverlangen 
naar een situatie waarin mensen écht 
naar elkaar luisteren.’
Verschillen met Nederland betreffen 
bijvoorbeeld de omvang van de overheid 
en de invloed daarvan op de econo-
mie. Eén op de vier werkende Noren is 
overheidsdienaar. Daarnaast leunt de 
economie sterk op de grote beschikbaar-
heid van fossiele brandstoffen. In Noor-
wegen is met de opbrengst daarvan een 
overheidsfonds opgezet dat inmiddels 
iedere Noor op papier miljonair maakt. 
In Nederland is de gasopbrengst in de 
afgelopen decennia voor een veelheid 
van doelen gebruikt, waaronder investe-
ringen in het wegennet. 
Meer over de AWVN-studiereis leest u in  
de rubriek ‘De kwestie’ op de pagina’s 
22 en 23.
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België
Landenspecial. Over 
veranderingen in het 
Belgische sociaal-
zekerheidsrecht, fiscaal 
recht en arbeidsrecht 

Arbeid & vitaliteit
Bijeenkomst van het 
gelijknamige AWVN-
themanetwerk

Wet DBA
Voorlichtingsbijeenkomst 
over de (geleidelijke) 
invoering van de Wet DBA 
en de praktische gevolgen 
ervan voor werkgevers

24 17
Juni SeptemberJuli

Strategisch HRM
Start van de zesde editie 
van leergang van Nyen-
rode en AWVN om dé 
strategische HR-business-
partner te worden (zie 
pagina 46)

Onderhandelingen
Masterclass ‘Strategisch 
voorbereiden onderhan-
delingen’, aan de hand van 
businessgame Strato (zie 
pagina 44)

8 22
September September

W
eg van de polder? Zes essays over arbeidsverhoudingen / 

Vooruitgang door vernieuwend werkgevenVooruitgang door vernieuwend werkgeven

Weg van de polder?
Zes essays over arbeidsverhoudingen

Het AWVN-projectteam ‘Toekomst 
arbeidsvoorwaardenvorming in de 
polder’ heeft de afgelopen twee jaar 
de knelpunten in de polder in kaart 
gebracht en oplossingsrichtingen 
voorgesteld. Zo’n inventarisatie is een 
weergave van de communis opinio binnen 
het projectteam. Maar iedereen weet 
dat achter deze algemene meningen en 
opvattingen, subjectieve gedachten en 
gevoelens schuilgaan. 
Zo ontstond het idee om, bij wijze 
van afsluiting van het project, 
vanuit de eigen denkwereld een 
stuk te schrijven. Zes teamleden 
schreven zes verrassende essays over 

WEG VAN DE POLDER? 

Exclusief voor leden:  
gratis exemplaren van essaybundel

BEA
Trends als digitalisering, individua-
lisering en globalisering veranderen 
Nederland en de wereld. En de arbeids-
voorwaarden veranderen mee, of zou-
den mee moeten veranderen. AWVN 
denkt na over de modernisering van 
arbeidsvoorwaarden. Onlangs zijn in 
dat verband twee projecten gestart:  
arbeidsvoorwaarden generatieproof 
maken en een integrale visie op pen-
sioen, duurzame inzetbaarheid en be-
lonen. In het kader van deze projecten 
verzorgen Laurens Harteveld en Geert 
de Bruin van AWVN op het openbare 
deel van de website wekelijks een blog 
(‘BEA’: de afkorting staat voor blog  
eigentijdse arbeidsvoorwaarden) waar-
in zij deze projecten nader toelichten. 
Iedereen die geïnteresseerd is in het on-
derwerp, wordt van harte uitgenodigd 
mee te denken en te discussiëren. U 
vindt het blog op www.awvn.nl onder 
het kopje ‘Actueel’.

Het heeft topprioriteit voor organisaties 
om mensen optimaal in te zetten, te 
ontwikkelen en te verbinden. En dus 
staan talentmanagement, duurzame 
inzetbaarheid en mobiliteit hoog op de 
HR-agenda. Maar wat is de samenhang 
tussen al deze onderwerpen? En hoe zet 
je mensen daadwerkelijk in beweging 
en benut je hun talenten nog beter? De 
AWVN- talenttour gaat u in één middag 
en avond inspireren en uitdagen met 
concrete vervolgstappen voor talent-
management in uw organisatie. 

Praktisch en inspiratiedeel  
In het inspiratiedeel van het programma 
neemt prof. dr. Lidewey van der Sluis u 
mee in de wereld van talentmanagement. 
Van der Sluis is parttime hoogleraar 
Strategisch Talentmanagement aan de 
Nyenrode Business Universiteit en de 
North-West University in Zuid-Afrika en 
daarnaast spreker, adviseur en toezicht-
houder. Zij verschaft u inzicht in de wijze 
waarop u de factor arbeid, ook wel het 
menselijk kapitaal genoemd, zodanig 
kunt inzetten dat deze optimaal bijdraagt 
aan de missie, visie en strategische doelen 
van uw organisatie.

Talentmanagement 
vormgeven in minder 
dan één dag 

In het tweede deel van de AWVN- 
talenttour vertaalt u de in het eerste deel 
aangereikte concepten naar uw eigen 
context en uitdagingen. Aan de hand 
van de methodiek van appreciative inquiry 
waardeert u wat er in uw organisatie al-
lemaal al gebeurt en wat werkt en niet. 
Vervolgens maakt u de vertaalslag naar 
uw wensen van morgen. 
Lars Doyer en Gaby Soffner, senior advi-
seurs AWVN, begeleiden u bij de verdere 
concretisering van uw visie op talentma-
nagement voor uw organisatie. 

Praktische informatie 
Datum: maandag 5 september, inloop 
vanaf 11.30, start om 12.00, einde om 
19.00 uur. 
Locatie: Ernst Sillem Hoeve, Soestdijker-
weg 10b, Den Dolder. 
Kosten: 495 euro exclusief btw voor 
leden van AWVN, 695 euro exclusief btw 
voor niet-leden. Inclusief lunch tijdens 
inloop, snack tussendoor en soep met 
een broodje na afloop. 
Aanmelden: awvn.nl/bijeenkomsten. 
Voor inhoudelijke informatie kunt 
u contact opnemen met Lars Doyer 
(doyer@awvn.nl).

AWVN-talenttour op 5 september in Den Dolder

Alle mogelijkheden van de AWVN-
beloningsmonitor leren kennen én 
benutten? Kom dan naar de workshop 
die AWVN op 1 november (16.00 - 18.00 
uur) organiseert voor bedrijven in het 
noorden van het land.

Tijdens de workshop gaat u aan de 
slag met de beloningsgegevens van uw 
eigen organisatie. Neem daarom uw 
eigen laptop mee naar de workshop en 
een voorbereid medewerkersbestand. 
Meer informatie hierover volgt na 
aanmelding. 
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. 
De locatie was bij ter perse gaan van 
deze editie van Werkgeven nog niet 
bekend. 
Meer informatie en aanmelden:  
www.awvn.nl/bijeenkomsten.

Meer halen 
uit de AWVN- 
beloningsmonitor

arbeidsverhoudingen. Zes keer stof tot 
nadenken — verpakt in toegankelijke 
teksten, gebundeld in een mooi 
vormgegeven boek met hardcover.

Leden kunnen, zolang de 
voorraad strekt, een gratis 
exemplaar van Weg van de 
polder? opvragen bij de AWVN-
werkgeverslijn, 070 850 86 05, 
werkgeverslijn@awvn.nl.  
De digitale versie vindt u op  
www.awvn.nl/publicaties.

Talenttour
Over het vormgeven 
van talentmanagement. 
Inspiratiebijeenkomst en 
workshop (zie pagina 42)

5
September
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Een masterclass waarin u in één dag-
deel de directe meerwaarde ervaart 
van een strategische voorbereiding van 
complexe processen, zoals bijvoorbeeld 
arbeidsvoorwaardelijke onderhandelin-
gen. U speelt — onder begeleiding van 
ervaren AWVN-adviseurs — de interac-
tieve business simulatiegame Strato. 

Tijdens het spelen van de businessgame 
ervaart u zelf het effect van de (strategi-
sche) keuzes die u maakt in de voorbe-
reiding op de (beoogde) uitkomsten van 
de onderhandelingen. De deelnemers 
behoren tot de cao-delegatie van het 
fictieve farmaceutische bedrijf Strato; 
zij bereiden met elkaar de aankomende 

Duurzaam-inzetbaarheidsbeleid is anno 
2016 in de meeste organisaties niets 
nieuws. Toch blijven de resultaten in veel 
gevallen achter bij de verwachtingen. 
Er zijn veel instrumenten beschikbaar, 
maar in de praktijk maken werknemers 
daar maar beperkt gebruik van. Er is 
dan ook een gedragsverandering nodig: 
werknemers moeten beseffen dat zij ook 
zelf verantwoordelijkheid hebben als het 
om duurzame inzetbaarheid gaat, en dat 
dit een actieve rol met zich meebrengt. 
Tegelijkertijd is het belangrijk dat het 
management meer oog ontwikkelt voor 
de voorwaarden die nodig zijn om de be-
oogde gedragsverandering te realiseren.
Hierbij kan HR een belangrijke rol spelen: 
zij kent de toegevoegde waarde van human 
capital als geen ander. De leergang biedt u 
de kans om de kennis en de vaardigheden 
op te doen om binnen uw eigen organi-
satie duurzame inzetbaarheid naar een 
hoger niveau te brengen. Theoretische in-
zichten in combinatie met de ervaringen 
die organisaties in binnen- en buitenland 
inmiddels hebben opgedaan met duur-
zaam inzetbaarheidsbeleid, helpen u de 
specifieke vraagstelling van uw eigen 
organisatie helder te krijgen én de juiste, 
op uw organisatie toegesneden keuze te 
maken uit de beschikbare instrumenten. 
Daarnaast helpt de leergang u om op een 
effectieve manier de discussie aan te gaan 
met andere stakeholders.

Praktische informatie
• Bestemd voor HR-directeuren, HR-ma-
nagers en HR-professionals van grote en 
middelgrote organisaties.
• Vijf modules (basis duurzame inzetbaar-
heid, verdieping en inspiratie, draagvlak 
en commitment, beleid en plan van 
aanpak, leiderschap); in elk blok aandacht 
voor theorie én praktijkervaringen.
• Docenten zijn HR-professionals uit het 
veld en specialisten op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid van AWVN. 
• Bijeenkomsten vinden plaats in de 
maanden oktober en/of november, steeds 
op donderdag (10.00 - 16.00 uur).
• Studiebelasting: cursusdagen, tus-
sendoor uitvoeren huiswerkopdrachten 
(circa vier werkdagen). U ontvangt na 
afloop een certificaat van deelname.
• Kosten: 5.000 euro (exclusief btw, inclu-
sief cursusmateriaal en verblijfskosten).
• Locatie: centraal in Nederland.
• Programmamanagement: Joyce Schaef-
fer, manager beleidsafdeling AWVN. Voor 
meer inhoudelijke informatie kunt u 
contact opnemen: schaeffer@awvn.nl. Of 
kijk op www.awvn.nl/bijeenkomsten.  

Masterclass ‘Strategisch 
voorbereiden onderhandelingen’ 

berichten

Informeel overleg
Netwerkbijeenkomst 
voor managers 
arbeidsvoorwaarden van 
(middel)grote bedrijven

Pensioencontract
Voorlichtingsbijeenkomst 
over het verlengen van 
het pensioencontract (zie 
deze pagina)

Dispuut Zuidoost
Netwerkbijeenkomst voor 
AWVN-leden in Zuidoost-
Nederland

22 22 23
September September September

cao-onderhandelingen voor. In vier rondes 
bepaalt u een strategie en kiest u activi-
teiten ter voorbereiding op de onderhan-
delingen. Na iedere speelronde krijgt u 
direct feedback. 

Datum en locatie: 22 september, 9.00 - 
13.00 uur, in Houten (Hotel Houten).
Kosten: voor directe en indirecte leden 
595 euro; niet-leden betalen 745 euro.  
Leden die eerder hebben deelgenomen 
aan de training ‘Onderhandelen over 
arbeidsvoorwaarden’ of aan een (in com-
pany) delegatietraining, krijgen 100 euro 
korting. Alle bedragen zijn exclusief btw.
Meer informatie en aanmelden: 
www.awvn.nl/bijeenkomsten.

Belangstelling voor leergang over 
duurzame inzetbaarheid?

Beleidscommissie 
Bijeenkomst van de be-
leidscommissie, het klank-
bord voor de beleidsorga-
nisatie van AWVN

Leercultuur
Interactieve werkcon-
ferentie van AWVN en 
NRTO over mobiliteit van 
medewerkers (zie  
pagina 6)

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

2926 3
SeptemberSeptember Oktober

AWVN is van plan om dit najaar (oktober/november) The next step — leergang 
over duurzame inzetbaarheid te organiseren. Bij meer dan veertien 
aanmeldingen gaat de leergang door.

Op 22 september in Houten

‘Was 2015 het jaar dat — eindelijk — 
in Nederland de in 2008 begonnen 
economische crisis werd afgeschud?’ 
Algemeen directeur Harry van de 
Kraats toont zich voorzichtig positief 
in het eind mei verschenen AWVN-
jaarverslag over 2015. Afgelopen jaar 
boekte AWVN een hoger dan begroot 
exploitatieresultaat; inclusief financië-
le baten en lasten bedroeg het positieve 
resultaat ruim 300.000 euro. 
Het jaarverslag bevat behalve het 
financiële verslag, een overzicht van 
hoogtepunten in 2015 en toelichtingen 
van MT-leden op de speerpunten van 
2015. U kunt de digitale versie van 
het jaarverslag downloaden op www.
awvn.nl/publicaties. Liever een gedrukt 
exemplaar? Neem contact op met de 
AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, 
werkgeverslijn@awvn.nl.

Jaarverslag 2015 

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

AWVN-jaarverslag 2015

Contractverlengingen waren voor-
heen gericht op de meest gunstige 
uitvoering van uw pensioenregeling. 
De pensioenregeling zelf was meestal 
geen punt van discussie. Verzekerde 
middelloonregelingen bleven vaak 
verzekerde middelloonregelingen. 
De huidige lage rente maakt die 
regelingen vrijwel onbetaalbaar. Uw 
pensioenregeling ongewijzigd laten 
en hiervoor een nieuwe uitvoerings-
overeenkomst sluiten, brengt kosten-
stijgingen van mogelijk 50 procent of 
hoger met zich mee. Winstdelingen 
zijn vrijwel niet meer van toepassing, 
zodat indexatie anders gefinancierd 
moet worden. 
Voldoende redenen dus om op zoek te 
gaan naar een alternatief. Kom naar 
de ontbijtbijeenkomst ‘Verlenging 
pensioencontract’ op 22 september in 
Houten. Pensioenexperts van AWVN 
vertellen u wat uw alternatieven zijn 
en welke soorten aanbieders hiervoor 
beschikbaar zijn. De uitleg over syste-
matiek en werking van de verzekerde 
regeling, evenals die van de alternatie-
ven, vormt een belangrijk onderdeel 
van deze bijeenkomst. U kunt hiermee 
voorbereid het gesprek aangaan met 
uw sociale partners.
Deze bijeenkomst is uitsluitend toe-
gankelijk voor leden. Kosten: 50 euro. 
Meer informatie en aanmelden:  
www.awvn.nl/bijeenkomsten.

Uw uitvoerings-
overeenkomst 
loopt af. Wat nu? 

Geïnteresseerd in deelname? 
Maak uw interesse kenbaar bij 
Ida Kooijmans,  
i.kooijmans@awvn.nl. 
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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
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75.000 
n i e u w e
werknemersge
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HR-analytics
Bijeenkomst van het 
gelijknamige AWVN- 
themanetwerk

Medezeggenschap
Wanneer en hoe moet 
u de ondernemingsraad 
raadplegen of informeren? 
Eendaagse cursus voor 
werkgevers

Jaarcongres
Het AWVN-jaarcongres 
2016, Nederland werkt, in 
Katwijk (zie ook pagina’s 
16-19)

3 4 10
Oktober Oktober Oktober

Colofon

Het strategisch belang van HR in organisaties neemt toe. Het 
succes van een onderneming is steeds meer afhankelijk van 
de medewerkers. Van HR wordt daarom steeds vaker de rol van 
business partner verwacht. De HR-strategie moet beter aansluiten 
op de ondernemingsstrategie en de HR-instrumenten moeten het 
dagelijkse primaire proces beter ondersteunen. De door Nyenrode 
Business Universiteit en AWVN ontwikkelde ‘Leergang strategisch 
HRM’ leert deelnemers in zeven modules meer toegevoegde 
waarde te bieden bij het realiseren van de doelstellingen van hun 
organisatie. 
Data en onderwerpen van de zeven modules zijn: 
1. inzicht en veranderkunde (donderdag 15 september)
2.  organisatiestrategie als leidraad voor HR-strategie (donderdag  

6 oktober)
3.  HR-strategie: vertalen van ondernemingsstrategie naar HR-

strategie (donderdag 10 november)
4.  strategische personeelsplanning en arbeidsvoorwaardenbeleid 

(donderdag 15 december)
5.  talentmanagement, leiderschap en duurzame inzetbaarheid 

(donderdag 12 januari 2017)
6.  persoonlijk HR-ondernemerschap (donderdag 9 februari 2017)
7.  slotbijeenkomst — reflectie en projectie van deelnemers 

(donderdag 16 maart 2017)

Het is niet mogelijk aan afzonderlijke modules deel te nemen. 
Maximumaantal 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.

Zesde editie ‘Leergang 
strategisch HRM’ start 
op 8 september

berichten

Werkgeven is een uitgave van werkgeversvereniging AWVN
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Esther van den Bergh, Saskia Breukels, Censuur (Mirjam Riemens), 
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Ronald de Leij, Jan Mathies, Ali Nejat, Hendrik Noten, Jeroen Poortvliet, 

Bianca Verdegaal, Martin Waalboer
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Advertentieverkoop 

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

Oplage 
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Werkgeven wordt gratis verspreid onder leden van AWVN en beslissers 
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Rechten 

Alle teksten in deze uitgave zijn en blijven eigendom van AWVN

Vanwege de aanhoudend grote belangstelling hebben 
Nyenrode Business Universiteit en AWVN besloten om een 
nieuwe editie te organiseren van ‘Leergang strategisch HRM’: 
de zesde in twee jaar. De kick-off is op 8 september. 
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***Creëren van

 werkgelegenheid 

***

Cathelijne Broers
directeur Hermitage Amsterdam 

en De Nieuwe Kerk 

Harry van de Kraats
algemeen directeur AWVN

Kim Putters
directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Ingrid Thijssen
lid Raad van Bestuur Alliander

Janine Vos
HR-directeur KPN (per 1-8-2016 Rabobank)

En verder: 
Fred Bakker / auteur The Smartest Places 

on Earth • Paul Boselie / Universiteit Utrecht • 

Staf Depla / gemeente Eindhoven • Renzo Deur-

loo / GreenFox • Piet Fortuin / CNV Vakmensen • 

Andreas van den Goorbergh / ACE Integraal 

Netwerk • Jan Hamming / gemeente Heusden • 

Sadik Harchaoui / Society Impact • Frank Kals-

hoven / de Argumentenfabriek • Aukje Nauta / 

Factor Vijf • Han Noten / gemeente Dalfsen • 

Renske Rietbergen / TipTrack • Kim Schuma-

cher / Werkgevers gaan inclusief • Maurice Smit / 

Wijzelf Zorgcoöperaties • Roos Spekman / Social 

Impact Factory • Ron Steenkuijl / ADG Diensten-

groep • Kim Tsai / K!M • Ron van Baden / FNV • 

Jos Verhoeven / Start Foundation • Leo Wijnbelt / 

Voedselbanken Nederland • Ton Wilthagen / 

Universiteit van Tilburg

Meer info over programma en 
aanmelden via www.awvn.nl

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Parade voor iedereen die geïnteresseerd 
is in een beter werkend Nederland 

Meld u nu aan via www.awvn.nl


