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AWVN-jaarcongres
Op 10 oktober vindt in Katwijk het AWVN-
jaarcongres 2016 plaats: Nederland werkt. 
De werkgeversvereniging ziet grote kansen 
om Nederland snel sterker te maken op het 
vlak van de werkgelegenheid, de arbeids-

markt, de beroepsbevolking en regionale 
samenwerking. Maar dat lukt alleen als we 
ons vermogen vergroten om de gewenste 
veranderingen te realiseren. Draagvlak reali-
seren voor een snelle transitie, is daarmee de 
vijfde en misschien wel grootste uitdaging.
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Guido van Woerkom
Veranderingen in de samenleving zijn van alle tijden. 
Dus geen reden voor paniek, vindt Guido van Woerkom, 
voorzitter van de Raad van Toezicht van AWVN. Maar 
wél een reden om kritisch te kijken of oude constructies 
nog werken en om eventuele nieuwe in te voeren. 
Bijvoorbeeld in de polder.
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Nieuwe cao, nieuwe kansen
Een gesprek met Frank van den Brink – met z’n team 
de drijvende kracht achter de nieuwe cao van ABN 
AMRO. In het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket 
gaat versobering samen met nieuwe kansen voor de 
17.000 vaste medewerkers.

11

12

29

34

36

41

42

Trends in sociale plannen
In slechts de helft van de huidige sociale plannen 
is de ontslagvergoeding gebaseerd op de 
transitievergoeding. Steeds meer sociale plannen 
kennen een preventieve fase, en seniorenregelingen 
komen steeds minder voor.

KPN Mooiste Contact Fonds
Het Mooiste Contact Fonds van KPN ondersteunt 
maatschappelijke initiatieven, met als doel om 
kwetsbare mensen te verbinden met de wereld 
om hen heen. Het bedrijf kreeg daarvoor de derde 
AWVN-trofee voor Winst en waarde-creatie.

Flexwerk en inspraak
Een groeiende groep 
medewerkers is vaak op geen 
enkele manier betrokken bij het 
proces van besluitvorming in 
organisaties: de flexwerkers en 
zzp’ers. Dat moet anders.

18

Verandertraject 
Amarant Groep
Nederland staat voor de 
vraag hoe de zorg kwalitatief 
hoogwaardig en toch 
betaalbaar kan blijven. 
Amarant Groep heeft een 
antwoord gevonden: een 
nieuw organisatiemodel dat 
de cliënten de regie geeft en 
de medewerkers optimaal laat 
presteren.

14
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' Verandering is 
onvermijdelijk' 

Guido van Woerkom 

voorzitter Raad van Toezicht AWVN
TEKST
Jannes van der Velde 

FOTO’S
Martin Waalboer 

van beide verenigingen hun activiteiten 
nauwer op elkaar afstemmen en intensie-
ver samenwerken – logisch, omdat die nu 
vanuit één punt worden aangestuurd.’

Dat is beter voor de leden?
‘Jazeker, de verenigingen hebben een 
groot aantal gemeenschappelijke 
leden. De wens om doelmatiger en 
doeltreffender te werken, is altijd een 
belangrijke drijfveer voor organisaties 
om zaken anders te doen. In die zin is 
dit dus goed. Maar de maatschappelijke 
ontwikkelingen hebben in dit geval 
toch voor de belangrijkste impuls 
gezorgd. De poldereconomie is aan het 
veranderen. Vooral bij de vakbonden zie 
je grote verschuivingen. Door de fusies 
van bonden zijn grote blokken ontstaan. 
Van oudsher deed VNO-NCW zaken 
met de vakcentrales; AWVN richtte 
zich vooral op de sectorale bonden. 
Door de veranderende structuur van de 
vakbonden is steeds vaker onduidelijk 
wie met wie moet praten. Om hun 
traditionele rol te kunnen blijven 
spelen, was het logisch voor beide 
werkgeversverenigingen om dichterbij 
elkaar te gaan zitten.’
‘Een goed voorbeeld is de gang van 
zaken rond de Wet werk en zekerheid. 
De totstandkoming daarvan en vooral 
de gevolgen zijn niet zoals gehoopt. 
Eigenlijk is niemand blij. Met de huidige 
ontwikkelingen hopen we bij het 
maken van centrale afspraken ook de 
uitvoerbaarheid helder te maken.’

De vakbonden zijn een belangrijke 
factor?
‘Maar bepaald niet de enige. De hele 
economische en sociale context is 
aan het veranderen. De leden volgen 
natuurlijk ook kritisch wat er bij hun 
vereniging gebeurt en zien ook die 
veranderingen in de polder. Zij bepalen 

Veranderingen in de samenleving zijn van 
alle tijden. Dus geen reden voor paniek, vindt 
Guido van Woerkom, voorzitter van de Raad 
van Toezicht van AWVN. Maar wél een reden 
om kritisch te kijken of oude constructies nog 
werken en om eventuele nieuwe in te voeren. 
Bijvoorbeeld in de ‘polder’. 

‘Verandering is van alle tijden.’ Guido 
van Woerkom praat met gevoel voor 
relativering over de grote veranderingen 
die plaats lijken te vinden in de  
samenleving. Oók over de  
ontwikkelingen die hemzelf direct 
aangaan, bijvoorbeeld in zijn rol als 
voorzitter van de Raad van Toezicht van 
werkgeversvereniging AWVN. 

Algemeen directeur Harry van de 
Kraats is sinds kort óók directeur soci-
ale zaken van VNO-NCW. Hoe zit dat?
Van Woerkom: ‘AWVN en VNO-NCW heb-
ben een langdurige voorgeschiedenis.  
In 2000 werd er voor het eerst serieus 
gesproken over verdergaande vormen 
van samenwerking. Dat heeft er uiteinde-

lijk toe geleid dat AWVN in 2007 ver-
huisde van Haarlem naar Den Haag, naar 
hetzelfde kantoorgebouw als VNO-NCW. 
Sindsdien is AWVN steeds meer bezig 
met de sociaaleconomische agenda van 
Nederland. Met andere woorden: de sa-
menwerking is nauwer geworden, vooral 
op sociale thema’s. Beide verenigingen 
hebben het moment van de directiewis-
seling die dit jaar bij VNO-NCW plaats-
vindt, aangegrepen om de onderlinge 
samenwerking een nieuwe dynamiek 
te geven. De meest zichtbare uiting 
daarvan is de aanstelling van Harry van 
de Kraats als directeur Sociale Zaken 
van VNO-NCW, naast zijn functie als 
algemeen directeur van AWVN. Verder 
zullen de betreffende beleidsafdelingen 
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Werkgeversvereniging AWVN heeft 
in 2013 de oude bestuursstructuur 
– met algemene ledenvergadering, 
dagelijks en algemeen bestuur – ver-
vangen door een structuur met een 
Raad van Toezicht en een aantal com-
missies. De algemeen directeur rap-

porteert aan de Raad van Toezicht, 
waarvan Guido van Woerkom sinds de 
start voorzitter is. Van de commissies 
is de beleidscommissie de belangrijk-
ste. Deze fungeert als klankbord voor 
de AWVN-directie op het gebied van 
inhoudelijke thema’s.

uiteindelijk in welke richting de 
vereniging zich beweegt. Verder is er 
ook druk vanuit de politiek. Dit is geen 
anti-polderkabinet, maar het wil meer 
duidelijkheid, bijvoorbeeld over wie het 
kan aanspreken op de uitvoering van 
gemaakte afspraken.’
‘De ontwikkelingen bij de vakbond 
– die op zich ook het gevolg zijn van 
de maatschappelijke ontwikkelingen 
– trekken wel meer aandacht. Voor 
een onderneming zou het ondenkbaar 
zijn dat er een half jaar geen 
bestuursvoorzitter is. Toch is dat de 
situatie bij de FNV.’
‘Onderliggend is er ongetwijfeld een 
richtingenstrijd tussen hardliners en 
polderaars gaande binnen de bonden. 
De uitkomst daarvan is belangrijk voor 
velen. Ik hoop dat de polderaars winnen. 
Nederland is gebouwd op overleg en 
compromissen. De vleugels van een 
politieke stroming zijn goed voor het 
debat, maar afspraken worden in het 
midden gemaakt. Een radicale vakbond 
is geen goed nieuws voor ons land. Kijk 
naar Frankrijk…’

Zitten we in een transitiefase?
‘Ja, zonder dat we weten waar het 
allemaal naar toe gaat, maar ook weer 
niet zodanig dat we in paniek moeten 
raken. Verandering is van alle tijden. 
Neem de detailhandel, een sector waar 
ik erg bij betrokken ben. De consument 
doet het rustig aan met besteden of geeft 
zijn geld ergens anders uit dan in een 
winkel. Bedrijven die zich niet kunnen 
aanpassen, verdwijnen. Aanpassen is 
pijnlijk en moeilijk, dat blijkt. In de 
leerboeken heet dit verschijnsel the 
wheel of retailing. Winkels doorlopen een 
levenscyclus. Nieuwe winkeltypen komen 
op de markt, groeien en verdwijnen 
na een bepaalde periode. Dat wiel was 
altijd al zichtbaar. Denk aan de opkomst 
van de supermarkt en het verdwijnen 
van de kruidenier. Momenteel is dat 
veranderingsmechanisme weer volop 
manifest. Gelukkig slagen veel bedrijven 
er wél in om zich aan te passen.’

‘De grote vraag is wat je onder dergelijke 
omstandigheden moet doen op een 
hoger, meer omvattend niveau. Om bij 
diezelfde detailhandel te blijven: daar 
doet het concept van de ‘bruisende 
binnenstad’ opgeld, een initiatief van 
VNO-NCW. In Nederland hechten we 
erg aan vitale binnensteden. Samen 
met de horeca en de culturele sector 
vormt de detailhandel hiervoor de drie 
pijlers. Als een van die drie wegvalt, 
is er een probleem. Op dit ogenblik is 
de leegstand van winkelpanden in de 

meeste steden groot. Analyses wijzen 
uit dat er in Nederland plaats is voor 
ongeveer 35 goed functionerende, 
bruisende binnensteden. Nu zijn er 60 
binnensteden van behoorlijke omvang. 
Er is dus beleid nodig om van de huidige 
naar de toekomstige situatie te komen. 
Daarvoor moeten alle betrokkenen 
met elkaar samenwerken: branches, 
vastgoedspelers, overheden. Ook hier 
geldt dat aanpassen pijnlijk wordt, 
maar dat er geen alternatief is – behalve 
faillissementen.’

Raad van Toezicht Guido van Woerkom

Na een studie rechten werkte Guido 
van Woerkom (61) onder meer bij Albert 
Heijn en vervulde hij directiefuncties 
bij de communicatieadviesgroep BBDO 
Groep Nederland. In augustus 1999 
werd Van Woerkom hoofddirecteur van 
de ANWB, een functie die hij vervulde 
tot 2014. In die periode groeide hij 
uit tot bekende Nederlander. Van 
Woerkom vervult een groot aantal 
toezichthoudende en bestuurlijke 
functies – veelal als voorzitter – onder 
meer bij Detailhandel Nederland, Ymere 
(woningcorporatie in groot Amsterdam), 
Hotelschool Den Haag en de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Oost. 
Daarnaast is hij bestuurslid van VNO-
NCW, lid van de Sociaal Economische 
Raad en voorzitter van de Raad van 
Toezicht van AWVN. 

Nederland is gebouwd op 
overleg en compromissen. 
De vleugels van een 
politieke stroming zijn 
goed voor het debat, maar 
afspraken worden in het 
midden gemaakt

‘Ander voorbeeld van verandering: 
het handelen van ondernemingen 
zelf, de opkomst van maatschappelijk 
ondernemen. Maatschappelijke 
waarde toevoegen – het onderwerp 
van het vorige en het komende 
AWVN-jaarcongres. Voor steeds meer 
bedrijven wordt het een realiteit dat 
ze behalve aan economische waarde 
ook aan maatschappelijke waarde 
moeten denken. Een interessant 
aspect daarvan is dat de ideologische 
beweging die ooit de grondslag vormde 

voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, steeds vaker wordt 
gesteund door de consument. Neem 
levensmiddelen als voorbeeld. 
Consumenten willen producten die 
op een bepaalde manier gemaakt 
zijn. En die inherent beter zijn – door 
minder suiker en minder zout te 
gebruiken.’
‘Ook rond de factor arbeid zal 
een vergelijkbare herwaardering 
of transitie plaatsvinden. Denk 
hierbij aan herziening van de 

vraaggesprek

sociale zekerheid, de positie van zzp’ers 
en mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt enzovoort. AWVN kan 
en moet daarin een voortrekkersrol 
vervullen. In een gemoderniseerde 
polder, die aan de nieuwe werkelijkheid 
is aangepast. Want anders hebben de 
sociale partners niet het juiste platform, 
worden ze het niet eens en groeien de 
confl icten verder.’ 
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Succesvolle 
modernisering 
cao ABN AMRO 

Sinds de crisis van 2008 en de daaropvolgende onzekere 
jaren staat de bankensector onder grote druk. Binnen 
die context ontwikkelde ABN AMRO een nieuw 
arbeidsvoorwaardenpakket, waarin versobering samengaat 
met nieuwe kansen voor de 17.000 vaste medewerkers.  
Een gesprek met Frank van den Brink – samen met zijn 
team de drijvende kracht achter de nieuwe cao.  

organisatie. Dat leidt – eveneens zo goed 
als onvermijdelijk – tot vraagstukken 
op het vlak van mobiliteit en duurzame 
inzetbaarheid. Ofwel: hoe zorg je 
dat personeel gemakkelijker van 
baan verandert, binnen of buiten 
de organisatie? En hoe zorg je dat 
medewerkers daarop zijn voorbereid?’ 
‘Versobering heeft ook een psychologisch 
effect: het helpt menig medewerker 
ontsnappen uit de gouden kooi waarin 
hij zich opgesloten voelde. Onze 
arbeidsvoorwaarden hielden mensen 
te lang vast in een qua aantal banen 
krimpende sector. We streven ernaar om 
medewerkers zelf meer verantwoordelijk 
te maken voor hun positie en 
toekomst. Dat moet wel. Zelfs van de 
vakbonden krijgen we te horen dat we 
de medewerkers veel te veel verwend 

hebben. ‘Jullie hebben ze zelf lui 
gemaakt’, klinkt het dan gekscherend. 
‘Lui’ is misschien veel te sterk 
uitgedrukt, maar de strekking klopt wel 
zo ongeveer – bankmedewerkers hadden 
het namelijk erg goed…’

Het totstandkomingsproces is, in 
tegenstelling tot wat kenners zouden 
verwachten, geen schoolvoorbeeld van 
co-creatie – samen met de vakbonden 
en/of ondernemingsraad in een vaak 
langlopend traject de overlegagenda en 
lange-termijnoplossingen bepalen. 
‘Nee. Wel hebben we onze medewerkers 
geënquêteerd over hun wensen en 
het belang van allerlei thema’s. Een 
hoofdthema als duurzame inzetbaarheid 
hebben we wel uitvoerig met de bonden 
voorbereid. We vonden elkaar in dat 

Vergroten mobiliteit medewerkers 
kern nieuwe regeling

De hoofdingang van ABN AMRO aan 
de Amsterdamse Zuidas is als vanouds 
een komen en gaan van mensen. Er 
lijkt weinig veranderd sinds 2008, maar 
schijn bedriegt. De afgelopen jaren 
moesten bankbedrijven voldoen aan 
allerlei nieuwe wet- en regelgeving. Zij 
kregen te maken met grotere buffers, 
minder personeel en meer ict. Inmiddels 
is ook het arbeidsvoorwaardenpakket 
aangepast aan de nieuwe, soberder 
bankenrealiteit.

Hoewel het woord zelf niet voorkomt 
in de nieuwe cao, is ‘versobering’ een 
hoofdthema.
Frank van den Brink, bij ABN AMRO 
verantwoordelijk voor belonen en 
arbeidsvoorwaarden: ‘Klopt. Versobering 
is een belangrijk thema, een van de 

doelstellingen van onze nieuwe cao en 
tevens de katalysator voor ons denken 
over duurzame inzetbaarheid en 
mobiliteit. Sinds de crisis van 2008 is 
de economische en maatschappelijke 
context waarbinnen de bancaire sector 
opereert, sterk veranderd. Er staat grote 
druk op het verdienmodel: de rentes 
zijn aanhoudend laag, buffers moeten 
groeien en dus is het noodzakelijk 
doelmatiger te werken. De digitalisering 
die daar mede een antwoord op vormt, 
maakt dat er minder personeel nodig is. 
Daarnaast is de maatschappelijke druk 
voelbaar. Alles wat we doen, ligt onder 
het vergrootglas.’
‘Versobering van de voorheen erg goede 
arbeidsvoorwaarden is in de huidige 
situatie een bijna onvermijdelijk 
antwoord, net als afslanking van de 

Frank van den Brink

Frank van den Brink is verantwoordelijk 
voor de arbeidsvoorwaarden bij ABN 
AMRO en een van de smaakmakers van 
de (nieuwe) generatie van HR-mensen die 
met internet zijn opgegroeid. Trefwoorden: 
realistisch, zakelijk, mensgericht, 
communicatief, gericht op eenvoud en 
helderheid. Hij stond bij de bank aan de 
basis van de nieuwe cao en het traject dat 
tot vernieuwing heeft geleid. 
Van den Brink studeerde psychologie en 
economie in Nijmegen en werkt sinds 
zijn afstuderen bij ABN AMRO. Eerst in 
bancaire functies, en sinds tien jaar, op 
eigen verzoek, binnen HR.

opzicht in de wens om mobiliteit in 
de tijd naar voren te trekken. Dus 
niet wachten tot er moet worden 
gereorganiseerd, maar preventief 
maatregelen nemen om de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers te 
verbeteren.’
‘Daarmee kwam automatisch de 
functie van het sociaal plan ter 
discussie te staan. Het sociaal 
plan was een vangnet, ingericht 
op de kantonrechtersformule met 
daarachteraan een traject van twaalf 
maanden in onze mobiliteitsorganisatie. 
Iedereen zag dat dat anders moest. De 
bonden hebben zich hard gemaakt 
voor forse investeringen in continue 
talentontwikkeling, duurzame 
inzetbaarheid en mobiliteitsbeleid.  
En die zijn er gekomen.’

9
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Jullie hebben ook afspraken gemaakt 
over demotie.
‘Vrijwillige terugplaatsing. We maken 
het gemakkelijker voor mensen om een 
stapje terug te doen als dat gewenst 
is – vanwege de gezinssituatie, hun 
leeftijd, een loopbaanswitch of wat 
dan ook. We faciliteren dat en sluiten 
tegelijkertijd niet uit dat de medewerker 
later weer een zwaardere functie krijgt. 
Van oudsher ontwikkelt een salaris zich 
lineair: naarmate iemand ouder wordt, 
stijgt het salaris. We werken nu toe naar 
een situatie waarin de salarislijn een 
golfbeweging maakt. Het maken van 
salarisstapjes voor- of achteruit moet 
gewoon worden, ook om de duurzame 
inzetbaarheid van onze medewerkers te 
verhogen.’
‘Een prachtige regeling in dit verband 
is de carrièreswitch. Dat is een regeling 
voor medewerkers die iets heel anders 
willen, bijvoorbeeld een eigen bedrijf 

opzetten. Zo iemand zegt zijn baan 
op, maar mag nog twee jaar blijven 
en in die periode zijn werktijden 
halveren. Hij krijgt dan de helft van zijn 
oorspronkelijke salaris en een aanvulling 
op zijn salaris die afhankelijk is van 
het aantal dienstjaren. Dat biedt toch 
zekerheid en moedigt mensen aan om 
hun eigen loopbaan vorm te geven.’

Ondanks alle aandacht voor versobering 
staat er ook een loonsverhoging van 1,5 
procent op 1 januari 2017. Dat is zelfs 
gelijk aan het gemiddelde van alle cao’s.
‘Dat klopt. In alle eerlijkheid: ik had 
liever wat minder loonstijging gezien en 
nog wat meer in maatregelen gestoken 
om duurzame inzetbaarheid verder te 
stimuleren. Maar het afsluiten van een 
cao blijft een onderhandelingsproces – 
het is geven en nemen. En we hebben 
natuurlijk jarenlang met een nullijn te 
maken gehad.’ 
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Als je zelf midden in een veranderende wereld 
leeft, is het moeilijk te beoordelen hoe snel 
die veranderingen écht gaan en welke rich-
ting het opgaat. Hoe oordeelden de mensen 
aan het begin van de Renaissance bijvoorbeeld 
over hun eigen tijd? Zagen ze die tijd zelf 
als een periode van verandering, waarin het 
middeleeuwse wereldbeeld defi nitief werd 
verlaten? Waren ze zich bewust van het begin 
van een nieuw tijdperk, dat wij op grote histo-
rische afstand zo duidelijk herkennen? 

Daarom is het zo moeilijk om de huidige tijd 
te beoordelen: we zitten er zelf middenin. 
Toch durf ik wel een algemene uitspraak te 
doen over de eerste decennia van de eenen-
twintigste eeuw. Wie over een paar decennia, 
of misschien al over een paar jaar, terugkijkt 
naar dit tijdsgewricht, zal – vermoed ik, ik 
beschik evenmin over een glazen bol – consta-
teren dat het een periode was van grote ver-
anderingen. In de politieke en economische 
machtsverhoudingen in de wereld vinden ver-
schuivingen plaats. Tegelijk komt er een soms 
overweldigende stroom van nieuwe techno-

logie over ons heen. Denk alleen maar aan de 
steeds verder oprukkende automatisering en 
aan de robotisering van werkprocessen die 
ons volgens velen te wachten staat. 

Ja, de wereld verandert. Nee, we weten niet 
hoe de toekomst eruit ziet. Maar het is onver-
standig om de ontwikkelingen lijdzaam af 
te wachten. Als gevolg van die veranderende 
context en die veranderende wereld heeft 
Nederland de komende jaren namelijk forse 
uitdagingen te vervullen. Uitdagingen op 
het vlak van de arbeidsmarkt, kwaliteit van 
de beroepsbevolking en structuur van de 
economie. De opdracht is om het land klaar 
te maken voor de nieuwe tijd – hoe die er ook 
zal uitzien. Met andere woorden: we moeten 
werken aan een nieuwe sociale orde, gericht 
op welvaart en welzijn. 

Daarover gaat het jaarcongres dat AWVN 
op 10 oktober houdt in Katwijk, onder de 
titel Nederland werkt. Een dubbelzinnige titel, 
waarvan de belangrijkste betekenis is dat 
Nederland een sterke samenleving is, die wel 
een stootje kan hebben en in staat is zich op 
tijd aan te passen. Op 10 oktober presenteren 
verscheidene mensen uit allerlei hoeken van 
de samenleving hun initiatieven en ideeën 
voor een sterke en goede samenleving. Ideeën 
van onderop, niet van bovenaf – ook een teken 
van de veranderende tijden. Verderop in deze 
editie van Werkgeven treft u een voorproefje 
aan van deze ‘ideeënparade’. 
Het bruist nu al van de energie, voorafgaand 
aan het congres. Dat maakt mij optimistisch. 
Ja, er liggen grote uitdagingen en ja, samen 
komen we er wel weer uit: werkgevers, vakbon-
den, politiek, de polder, Nederlanders. 

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

voor Nederland
logie over ons heen. Denk alleen maar aan de 

hoe de toekomst eruit ziet. Maar het is onver-

te maken voor de nieuwe tijd – hoe die er ook 

Nederland een sterke samenleving is, die wel 

tijd aan te passen. Op 10 oktober presenteren 

voor een sterke en goede samenleving. Ideeën 
van onderop, niet van bovenaf – ook een teken 
van de veranderende tijden. Verderop in deze 

komen we er wel weer uit: werkgevers, vakbon-
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Mark Schel (AWVN): 
'Moderner dan modern'

‘ABN AMRO is er in geslaagd een cao te 
maken die moderner is dan modern, zowel 
qua inhoud als vorm.’ Mark Schel, namens 
AWVN accountmanager bij ABN AMRO, is 
lovend over de nieuwe regeling bij de bank. 
‘Natuurlijk zien we veel van de elementen 
van deze cao ook in andere cao’s terug. 
De nadruk op duurzame inzetbaarheid 
en mobiliteit bijvoorbeeld. Maar bij ABN 
AMRO is dat denken zeer ver doorgevoerd: 
uitgangspunt is dat onderneming en 
medewerkers voortdurend voorbereid 
moeten zijn op andere tijden en andere 
omstandigheden. Daarmee krijgt het woord 
reorganiseren een andere betekenis en 
een veel meer preventief karakter. Het 
bijzondere van de cao schuilt verder vooral 
in de samenhang tussen de verschillende 
elementen en de eenvoudige, voor iedereen 
te begrijpen vorm.’ 

‘Ik wil ook een compliment geven aan 
de vakbonden: De Unie, CNV en FNV. Zij 
hebben gekozen voor een constructieve 
opstelling – ondanks het feit dat de 
arbeidsvoorwaarden een onvermijdelijke 
versobering moesten ondergaan door de 
druk die van alle kanten op het bankbedrijf 
staat. De bonden hebben – vanuit hun 
perspectief terecht – bedongen dat 
tegenover de versoberingen serieuze 
investeringen staan in de kansen op nieuw 
werk voor boventallig personeel. Daar kan 
niemand iets op tegen hebben.’ 

Vier hoofdstukken 

De cao van ABN AMRO bestaat uit vier 
hoofdstukken. Het leidende hoofdstuk 
met als titel ‘Continue talentontwikkeling’ 
beschrijft de afspraken over duurzame 
inzetbaarheid. Rode draad is de eigen 
verantwoordelijkheid van medewerkers 
voor hun eigen arbeidsmarktwaarde. Het 
hoofdstuk geeft ook aan hoe ABN AMRO 
de medewerkers daarbij faciliteert (op-
leidingsbudgetten, studiedagen, advies-
gesprekken enzovoort). Dit hoofdstuk 
heeft als achterliggende doelstelling de 
individuele inzetbaarheid van medewer-
kers te verbeteren.
Het hoofdstuk ‘Arbeidsvoorwaarden-
cao’ is in feite de traditionele cao met 
onderwerpen als loon, werktijden, en ook 
modernere onderwerpen als mantelzorg 
en de bankierseed.
Het hoofdstuk ‘Sociaal plan-cao 2016’ 
betreft voor het grootste deel een ver-
lenging van het oude sociale plan. Onder 
meer de hoogte van de vertrekpremie bij 
ontslag wordt hierin aangepast. 
Het hoofdstuk ‘Sociaal plan cao 2017-
2020’ is het nieuwe sociaal plan, dat 
volgend jaar ingaat. Het streven naar 
een flexibeler organisatie en flexibeler 
medewerkers speelt hier een belangrijke 
rol. Kernwoorden: persoonlijk ontwik-
kelbudget, mobiliteitsorganisatie en 
vertrekpremie. 

Zelf de interactieve cao lezen?

De nieuwe cao van ABN AMRO is ook 
qua vorm vernieuwend. Het belangrijkste 
document is vormgegeven als een 
digitaal, interactief tijdschrift. Hoewel 
er ook een formeel en door alle partijen 
ondertekend juridisch document is 
(overigens veel dunner dan vroeger), 
is het digitale document nadrukkelijk 
bedoeld als dé cao. Het is daarom op 
juridische juistheid getoetst en wordt 
in gesprekken met het personeel als 
referentiepunt gebruikt. De interactieve 
cao van ABN AMRO is als pdf te bekijken 
via www.awvn.nl/werkgeven. 

Mark Schel
is adviseur 
arbeidsvoorwaarden 
en -verhoudingen 
bij AWVN

Dat maakt mij 
optimistisch. Ja, 
er liggen grote 
uitdagingen en ja, 
samen komen we er 
wel uit: werkgevers, 
vakbonden, 
Nederlanders
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Er kunnen zich situaties 
voordoen waarin nu wél 
sprake is van opvolgend 
werkgeverschap, 
terwijl daarvan vóór de 
invoering van de Wwz 
geen sprake was 

13achtergrond

Marco 
Veenstra
is juridisch 
adviseur bij 
AWVN

Recente uitspraken
Voorbeeld hiervan is een recente uitspraak van 
de kantonrechter Lelystad (21 juli 2016). In deze 
casus was de werknemer op 7 maart 2011 in dienst 
getreden van X in de functie van bedrijfsleider. Na 
het faillissement van X, eind februari 2014, was 
de werknemer voor bepaalde tijd (van 24 maart 
2014 tot en met 23 maart 2015) als bedrijfsleider 
in dienst getreden van de doorstarter, Y. Y had na 
het faillissement van X de activa van de curator ge-
kocht en elf van de zestien personeelsleden, onder 
wie de betreffende werknemer, een arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd aangeboden. Y kende het 
bedrijf van X niet. De arbeidsovereenkomst van de 
werknemer was stilzwijgend verlengd tot en met 23 
maart 2016. 
Y beriep zich op de afwezigheid van het ‘zoda-
nige banden-criterium’ – hij had geen inzicht in 
de hoedanigheid en geschiktheid van de over te 
nemen werknemers, zei hij – maar daar was de 
kantonrechter niet van onder de indruk. Dit crite-
rium speelt immers geen rol meer als werkgevers 
redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvol-
ger te zijn. Bij het berekenen van de hoogte van de 
transitievergoeding moest dus ook de duur van het 
dienstverband bij X te worden meegenomen. Hier-
aan stond niet in de weg dat X failliet was gegaan 
(het failliete X zelf was geen transitievergoeding 
verschuldigd).
In de uitspraak van de kantonrechter Den Bosch 
van 31 augustus was er sprake van de doorstart van 
Dolcis door PSH. Werknemer, retailmanager, was 
oorspronkelijk op 14 juni 1996 in dienst getreden. 
Nadat zijn dienstverband vanwege het faillissement 
was beëindigd, trad hij op 23 februari 2016 voor 

bepaalde tijd van twee maanden in dienst bij PSH. 
Die arbeidsovereenkomst eindigde dus op 23 april 
2016. De kantonrechter concludeerde dat PSH ten 
aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze 
geacht moest worden de opvolger van Dolcis te zijn. 
PSH was daarom een transitievergoeding aan de 
werknemer verschuldigd. De verschuldigde tran-
sitievergoeding bedroeg  36.228,61 euro bruto. In 
dit geval was de doorstarter dus bij een contract 
slechts van twee maanden, een transitievergoeding 
verschuldigd op basis van 19,5 dienstjaren (8,08 
maandsalarissen).

Averechts
Deze uitspraken illustreren dat de doorstarter een 
groot financieel risico neemt als hij werknemers 
in dienst neemt die veel dienstjaren hebben bij de 
failliete onderneming. 
De vraag is of deze toegenomen werknemers-
bescherming er niet toe zal leiden dat vrijwel 
niemand zich nog aan een doorstart waagt. Want 
uiteindelijk heeft de bescherming dan een  
averechts effect.  

achtergrond

Grote commotie deze zomer vanwege de door-
start van het failliete modebedrijf McGregor: voor 
werknemers die langer dan zeven jaar in dienst 
waren, was geen plaats meer. De zaak wekte ver-
ontwaardigde reacties in de media en de FNV hield 
een pleidooi om de bescherming van werknemers 
bij een doorstart na faillissement te verbeteren. 
Vanuit werknemersperspectief een logische reactie, 
maar twee recente rechterlijke uitspraken maken 
duidelijk welk risico de doorstarter loopt sinds de 
invoering van de Wwz. 
Als een werknemer dezelfde of soortgelijke werk-
zaamheden opeenvolgend verricht voor verschillen-
de werkgevers die juridisch niet dezelfde werkgever 
zijn, dan kan er sprake zijn van opvolgend werkge-
verschap. Bekendste voorbeeld is de uitzendkracht 
die na afloop van de uitzendperiode in dienst treedt 
bij de inlener.
Opvolgend werkgeverschap heeft een aantal 
arbeidsrechtelijke consequenties. Zo wordt bij een 
contract voor bepaalde tijd bij het berekenen van de 
duur van de keten en het aantal schakels, de voor-
gaande periode meegeteld waarin de werknemer 
dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verrichtte. 
Opvolgend werkgeverschap speelt ook een rol bij 

ARBEID & RECHT

TEKST
Marco Veenstra

Doorstart onder de Wwz
Faillissementen en doorstarts zijn volop 
in het nieuws. Grote vraag is vaak of de 
werknemers hun baan kunnen houden. De 
Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft gevolgen 
voor doorstarters die personeel overnemen. 
Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van 
opvolgend werkgeverschap? het berekenen van de duur van het dienstverband 

voor de transitievergoeding. Ook daar geldt dat de 
periode bij de voorgaande werkgever meetelt. 

Het ‘zodanige banden’-criterium
In 2012 bepaalde de Hoge Raad dat het verrichten 
van dezelfde of soortgelijke werkzaamheden bij 
de nieuwe werkgever niet voldoende was om te 
kunnen spreken van opvolgend werkgeverschap. 
Daarnaast moest er sprake zijn van zodanige banden 
tussen de vorige en de nieuwe werkgever dat de 
laatste voldoende inzicht had in de hoedanigheid 
en de geschiktheid van de werknemer voor de werk-
zaamheden. Dat is bijvoorbeeld duidelijk het geval 
als de nieuwe werkgever eerst de inlener was. 
Er kon ook sprake zijn van opvolgend werkgever-
schap bij een doorstart na faillissement, maar ook 
daar waren ‘zodanige banden’ tussen het failliete 
bedrijf en de doorstarter nodig om van opvolgend 
werkgeverschap te kunnen spreken. Dat kon bij-
voorbeeld het geval zijn als de oude directeuren de 
failliete onderneming voortzetten, of als de oude 
leidinggevenden bij de doorstart betrokken waren 
(wat overigens bij McGregor het geval was).
In de Wwz staat echter dat van opvolgend werkge-
verschap ook sprake is als het gaat om op elkaar 
opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een 
werknemer en verschillende werkgevers, die, onge-
acht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid 
van de werknemer, ten aanzien van de verrichte ar-
beid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars 
opvolger te zijn. Gevolg hiervan is dat er in situaties 
waarin vóór de invoering van de Wwz geen sprake 
was van opvolgend werkgeverschap, dit nu soms 
wél het geval is. 
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Het Mooiste Contact Fonds van KPN 
ondersteunt maatschappelijke initiatieven, 
met als doel kwetsbare mensen te verbinden 
met de wereld om hen heen. Dit heeft niet 
alleen meerwaarde voor deze groep en 
de samenleving, maar leidt ook tot meer 
betrokken medewerkers en een positievere 
merkbeleving. De telecomaanbieder ontving 
onlangs de derde AWVN-trofee voor Winst- 
en waarde-creatie. 

KPN wint derde AWVN-trofee 
Winst en waarde-creatie 

TEKST
Ank van Lier

FOTO’S
KPN

Mooiste Contact 
Fonds zorgt voor 
positief gevoel 
over KPN

Een prijs voor winst – niet zomaar 
winst, maar winst van waarde. 
Winst met een geweten en een 
hart. Maatschappelijke winst, 
gebaseerd op vertrouwen, ver-
binding en verlicht eigenbelang. 
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 onderscheiden op het ge-
bied van het inclusief werkgever-
schap, in 2016 bedrijven die werk 
maken van hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid: de AWVN-
trofee Winst en waarde-creatie. 
Eerdere winnaars dit jaar waren 
Vebego en ADG Dienstengroep.

Meer informatie: 
www.awvn.nl/actueel/awvn-trofee.

AWVN-trofee Winst en waarde-creatie
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sen nog weleens klagen over de service 
van KPN. Dat had zo zijn weerslag op de 
medewerkers; zij waren minder trots om 
voor KPN te werken dan vandaag de dag 
het geval is. Want inmiddels scoort KPN 
in onze branche het hoogst als het gaat 
om klanttevredenheid.’

Terugdoen 
Om de betrokkenheid van medewerkers 
bij het bedrijf te vergroten, richtte KPN 
in 2008 het KPN Mooiste Contact Fonds 
op. Het tweede, nog belangrijker doel 
was om via dit fonds kwetsbare groepen 
in de samenleving met elkaar te verbin-
den. ‘Het tot stand brengen van ver-
bindingen is immers onze core business; 
waarom dit ook niet inzetten ten gunste 
van de samenleving? Het idee was om 
medewerkers vrijwilligerswerk te laten 

‘Mensen verbinden, dat is waar het al 
ruim 130 jaar om draait bij KPN en zijn 
voorgangers. Vroeger ging dit via de 
post- en telegrafi everbindingen, later 
via telefoonlijnen – eerst vast, later ook 
mobiel. Daarnaast bieden we mensen 
vandaag de dag internet en televisie. In 
het verleden had KPN behoorlijk wat 
internationale groeiambitie en waren 
we in diverse landen actief. Inmiddels 
richten we ons weer bijna volledig op de 
Nederlandse markt: daar ligt onze focus.’ 
Aan het woord is Mark Versteegen, 
directeur sponsoring bij KPN. Het bedrijf 
is weer teruggegaan naar de basis. ‘Sinds 
tien jaar zetten we vooral in op optima-
lisatie van onze producten en diensten 
en verbetering van de kwaliteit van onze 
dienstverlening en klantenservice. Dat 
was ook nodig; vroeger hoorde je men-

Van een commodity is 
KPN veranderd in een 
love brand; een bedrijf 
waar Nederlanders een 
goed gevoel bij hebben 
en trots op zijn

doen binnen het fonds en zo hun bin-
ding met ons bedrijf te versterken.’ 
Versteegen, die ook directeur is van het 
KPN Mooiste Contact Fonds, noemt het 
fonds een voorbeeld van maatschappelijk 
betrokken ondernemen. ‘Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen – bijvoorbeeld 
door te kiezen voor duurzame materia-
len en de CO

2
-uitstoot te reduceren – is 

vandaag de dag vanzelfsprekend. Dat 
verwacht de samenleving van een bedrijf, 
en daarin moet je je verantwoordelijkheid 
nemen. Maatschappelijk betrokken onder-
nemen is echter een keuze, waarmee je 
als onderneming echt een verschil kunt 

maken in de markt. Ook dat was voor ons 
reden om het KPN Mooiste Contact Fonds 
op te richten. Als op en top Nederlands 
bedrijf wilden wij graag iets terugdoen 
voor Nederland.’

Speelafspraak 
Het KPN Mooiste Contact Fonds richt zich 
op groepen in de samenleving waarvoor 
‘verbinding’ of sociaal contact niet van-
zelfsprekend is – bijvoorbeeld zieke kin-
deren. De belangrijkste pijler onder het 
fonds is het project Klasse Contact, dat in-
middels zeven jaar loopt. Hierbij kunnen 
langdurig en ernstig zieke kinderen die 
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niet naar school kunnen, toch de lessen 
volgen, met behulp van een laptop thuis 
en een slimme ICT-set in de klas. ‘Dit 
geeft hun een levensechte ervaring, alsof 
ze echt in de klas zitten’, zegt Verstee-
gen. ‘Omdat zij de lessen kunnen volgen, 
blijft hun leerachterstand beperkt. Ook 
het sociale aspect is belangrijk: kinderen 
houden op deze manier contact met hun 
vriendjes. Er worden zelfs speelafspraak-
jes gemaakt via de webcam! Ook horen we 
dat zieke kinderen, dankzij het project 
Klasse Contact, structuur houden in hun 
leven; ze moeten immers om half negen 
‘aanwezig’ zijn in de klas.’ 
Via het project worden jaarlijks negen-
honderd tot duizend zieke kinderen ge-
holpen. De kinderen worden geselecteerd 
door Edventure, een netwerkorganisatie 
van consulenten die kinderen en hun ou-
ders begeleiden gedurende hun ziektepro-
ces. ‘Samenwerking met maatschappelijke 
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organisaties is heel belangrijk binnen het 
Mooiste Contact Fonds. Voor ons als KPN 
is het immers lastig om de juiste doel-
groepen te selecteren. En dat is toch een 
voorwaarde voor een succesvol project. 
Net als de bereidheid om er serieus in te 
investeren; het fonds heeft een budget 
van enkele miljoenen. Het grootste deel 
daarvan gaat naar het project Klasse 
Contact, vanwege de enorme impact die 
het heeft.’

Mensen, techniek en geld
Andere ‘vaste’ elementen van het Mooiste 
Contact Fonds zijn de zomerse uitjes naar 
het Rijksmuseum die KPN organiseert in 
samenwerking met het Nationaal Oude-
renfonds. ‘Iedere zomer nemen we zes- tot 
zevenhonderd ouderen een dagje mee 
uit. Bijvoorbeeld ook voor daklozen en 
mensen met een verslaving organiseren 
we een uitstapje. Hierbij werken we nauw 

deze projecten zich daarna zelfstandig 
kunnen bedruipen’, licht Versteegen toe. 
‘Maatschappelijke organisaties kunnen 
hiervoor projecten voordragen, die vervol-
gens worden beoordeeld door het bestuur 
van het fonds.’
Een actueel voorbeeld van een project dat 
tijdelijk wordt ondersteund door het KPN 
Mooiste Contact Fonds, is de Zilverlijn: 
een beldienst die zich richt op extreem 
eenzame ouderen, naar schatting een 
groep van zo’n 200.000 mensen. Vrijwil-
ligers van de Zilverlijn belden het afgelo-
pen jaar wekelijks zo’n 250 ouderen om 
een praatje te maken. ‘Dit project hebben 
we opgezet in samenwerking met het Na-
tionaal Ouderenfonds en de Vriendenlote-
rij’, zegt Versteegen. ‘We hebben hiervoor 
een speciale belbus in het leven geroepen 
die langs de KPN-kantoren in Nederland 
rijdt. De KPN-medewerkers van de diverse 
locaties nemen plaats in die bus om tele-

samen met het Leger des Heils.’ In de 
kerstperiode worden op diverse plekken 
in het land kerstdiners georganiseerd 
voor eenzame ouderen. ‘De kerstdiners 
worden volledig verzorgd door KPN-mede-
werkers; van de koks tot de bediening én 
de kerstman die zijn opwachting maakt. 
Ons doel is om minimaal 10 procent van 
onze medewerkers – dat zijn er vandaag 
de dag ongeveer veertienduizend – vrij-
willigerswerk te laten doen bij de activi-
teiten van het KPN Mooiste Contact Fonds. 
Dit mogen ze doen in de tijd van de baas. 
Onze investering in de maatschappelijke 
projecten bestaat dus steeds uit drie 
verschillende componenten: mensen, de 
inzet van ICT en telecom, en geld.’

Lichtpuntje
Naast de vaste elementen ondersteunt 
het Mooiste Contact Fonds jaarlijks één of 
twee andere projecten. ‘Doelstelling is dat 

foongesprekken te voeren met eenzame 
ouderen. Voor de ouderen maken deze 
wekelijkse gesprekjes een levensgroot ver-
schil; we horen vaak dat dit contact voor 
hen een lichtpuntje is.’

Trots
Cruciale vraag is natuurlijk wat al deze 
maatschappelijke projecten KPN opleve-
ren. Of kost het toch vooral tijd en geld? 
Versteegen is stellig. ‘Het KPN Mooiste 
Contact Fonds levert absoluut meer op 
dan dat het kost. In de eerste plaats omdat 
we daadwerkelijk een verschil kunnen 
maken voor kwetsbare groepen in de 
samenleving. Maar ook omdat we enkele 
jaren geleden hebben besloten om de 
buitenwereld bekend te maken met deze 
activiteiten; in eerste instantie was het 
fonds immers vooral bedoeld om de trots 
bij onze medewerkers terug te brengen. 
Overigens wel spannend om hiermee naar 

buiten te treden. We willen niet ‘borst-
klopperig’ overkomen, maar vooral vertel-
len dat KPN iets betekent voor kwetsbare 
groepen in Nederland. Daarom proberen 
we nu vooral te communiceren over de 
mooie dingen die we met het project tot 
stand brengen en welke rol onze produc-
ten en diensten hierbij spelen. Dat werkt: 
we krijgen veel lovende reacties op onze 
maatschappelijke initiatieven. En mensen 
vinden het eigenlijk ook heel logisch dat 
KPN dit doet.’ 
Onder KPN-medewerkers hebben de 
activiteiten van het KPN Mooiste Contact 
Fonds ook effect. Uit het jaarlijkse mede-
werkersbetrokkenheidonderzoek blijkt 
dat KPN-medewerkers die vrijwilligers-
werk doen voor het KPN Mooiste Contact 
Fonds, hun werkgever aanzienlijk hoger 
waarderen. ‘Onze mensen zijn weer trots 
op KPN, en dat in een tijd van bezuinigin-
gen en reorganisaties. Deze trots dragen 
ze ook uit – en dat heeft weer een effect 
op de markt.’
Volgens Versteegen heeft het KPN Mooiste 
Contact Fonds ertoe bijgedragen dat het 
‘gevoel’ over KPN positief is veranderd. 
‘Van een commodity is KPN veranderd in 
een love brand; een bedrijf waar Neder-
landers een goed gevoel bij hebben en 
trots op zijn. Onderzoek laat zien dat de 
goodwill voor KPN groter is geworden, 
mensen ons sympathieker vinden en 
eerder overwegen om te kiezen voor KPN. 
Investeren in maatschappelijke betrok-
kenheid levert dus ook daadwerkelijk 
meer omzet op. En is er een storing, dan 
hebben klanten doorgaans meer begrip. 
Maatschappelijk betrokken ondernemen 
wordt vaak gezien als kostenpost, maar 
het KPN Mooiste Contact Fonds bewijst 
dat het uiteindelijk geld oplevert. Maar 
dan moet je wel naar de lange termijn 
willen en durven kijken.’ 

We krijgen veel lovende reacties 
op onze maatschappelijke 
initiatieven. En mensen vinden 
het eigenlijk ook heel logisch dat 
KPN dit doet
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MEDEZEGGENSCHAP 
VOOR ÁLLE 
WERKENDEN 
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Flexwerkers en inspraak

Dit artikel is een samenvatting van het 
AWVN-beleidsdocument Flexwerk en 
medezeggenschap dat eind juli is ver-
schenen. Leden kunnen het document 
downloaden via de site: www.awvn.nl/
publicaties. Liever een (gratis) gedrukt 
exemplaar? Neem contact op met de 
AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, 
werkgeverslijn@awvn.nl. 

rechten voor de ‘in de onderneming 
werkzame personen’. Dat zijn ‘diegenen 
die middels een arbeidsovereenkomst 
werkzaam zijn in de onderneming’. Na 
zes maanden krijgen zij actief kiesrecht. 
Passief kiesrecht – de mogelijkheid om 
bij OR-verkiezingen te worden gekozen – 
ontstaat na twaalf maanden. 
Sinds 1999 hebben uitzendkrachten ook 
medezeggenschapsrechten. Uitzend-
krachten die 24 maanden in een onder-
neming werkzaam zijn, zijn volgens de 
WOR te kwalifi ceren als ‘in de onderne-
ming werkzame personen’. Zij krijgen 
na 30 maanden actief kiesrecht en na 36 
maanden passief kiesrecht bij de onder-
neming waar ze werkzaam zijn.  
Ook al verzekert de WOR slechts een deel 
van de fl exwerkers van wettelijke mede-

zeggenschapsrechten (die ook nog eens 
pas na enige tijd ontstaan), toch vormt 
de wet geen belemmering om ook de 
overige fl exwerkers bij de medezeggen-
schap te betrekken. De WOR is namelijk 
een minimumregeling; afwijking van 
de wet ten voordele van de werkenden is 
dus altijd mogelijk. Oftewel: elke werk-
gever of OR is vrij om alle werkenden te 
betrekken bij medezeggenschap op elk 
gewenst moment. De recent ingediende 
initiatiefwet van PvdA’er Grace Tanamal 
die erop is gericht om fl exwerkers meer 
medezeggenschapsrechten te geven, is 
dan ook overbodig. 

Cultuur
Toch komt het in de praktijk maar 
weinig voor dat fl exwerkers en zzp’ers 

Een groeiende groep medewerkers is vaak 
op geen enkele manier betrokken bij het 
proces van besluitvorming in organisaties: de 
fl exwerkers en zzp’ers. Als er niet voldoende 
aandacht komt voor hun positie op dit gebied, 
neemt de kwaliteit van de medezeggenschap 
af. Want wie vertegenwoordigt de 
ondernemingsraad dan eigenlijk nog? 

Het aantal werknemers in klassieke zin 
(loondienst, vaste baan) neemt af. Steeds 
vaker bestaat het personeel van een 
organisatie uit werknemers met uiteen-
lopende (arbeids)contracten – we spreken 
daarom ook al enige tijd niet meer over 
de werknemer, maar over de werkende. 
En die omslag van vast naar fl ex gaat 
snel. Het eerste kwartaal 2016 telde 
Nederland iets minder dan 8,3 miljoen 
werkenden. Daaronder bevonden zich 
nog ruim 5,1 miljoen mensen met een 
vaste arbeidsrelatie, maar sinds eind 
2008 is het aantal klassieke werknemers 
geslonken met 600.000. Het aantal fl exi-
bele dienstverbanden daarentegen groeit 
gestaag. In het eerste kwartaal van 2016 
waren dat er ruim 1,7 miljoen: 350.000 
meer dan in 2008. Het aantal fl exwerkers 

AWVN constateert dat
•  flexwerk in organisaties omvangrijk is 

en verder toeneemt
•  medezeggenschap voor medewerkers 

in vaste dienst goed is geregeld
•  de wet voldoende ruimte biedt om alle 

flexwerkers bij medezeggenschap te 
betrekken, maar dat dit in de praktijk 
weinig gebeurt

•  organisaties die alle werkenden bij de 
besluitvormingsprocessen betrekken, 
hun resultaten zien verbeteren. 

AWVN pleit daarom voor een grotere rol 
van flexwerkers bij de medezeggenschap 
bij inlener, opdrachtgever of werkgever.

Samengevat
neemt in alle leeftijdsgroepen toe, maar 
het sterkst onder jongeren. Daarnaast 
neemt ook het aantal zelfstandigen toe. 
Dat zijn er nu bijna 1,4 miljoen: 220.000 
meer dan in 2008.
Deze ontwikkelingen hebben gevolgen 
voor de representativiteit en het functi-
oneren van de ondernemingsraad (OR). 
Want het medezeggenschapsorgaan 
wordt in de praktijk gekozen uit de – 
krimpende groep – werknemers met een 
vast arbeidscontract. Daardoor is een 
steeds groter wordende groep werkenden 
niet betrokken bij het proces van besluit-
vorming: de fl exwerkers en de zzp’ers. 

Minimumregeling
De Wet op de Ondernemingsraden 
(WOR) regelt de medezeggenschaps-
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betrokken worden bij de formele vorm 
van medezeggenschap (via de OR) of 
een informele vorm ervan. Denk bij dit 
laatste bijvoorbeeld aan speciale thema- 
of projectgroepen die werkenden de 
gelegenheid geven mee te praten en mee 
te beslissen over onderwerpen die hun 
interesse hebben.
Waarom dit zo is, is nauwelijks bekend. 
Het kan te maken hebben met culturele 
of sociologische aspecten. Het besef dat 
vaste en fl exibele medewerkers gedeelde 
belangen hebben (niet alleen werktijden 
en arbeidvoorwaarden, maar ook de 
bedrijfscontinuïteit), is niet sterk aanwe-
zig op de werkvloer. Medewerkers die een 
vaste arbeidsovereenkomst hebben, be-
schouwen fl exwerkers zelden als collega 
– soms zien zij hen zelfs als hun directe 
concurrenten. Flexwerkers zijn voor de 
werkgever vaak goedkoper en makkelij-
ker te vervangen en daarmee een aan-
trekkelijk alternatief voor vaste krachten. 
Vaak wordt het verschil tussen vast en 
fl ex nog versterkt doordat het manage-
ment fl exwerkers op een andere manier 
behandelt dan hun vaste collega’s.  
Bemoedigend is dat er inmiddels ver-
schillende ideeën zijn opgeworpen over 
het betrekken van fl exwerkers bij mede-
zeggenschap; praktijkvoorbeelden zijn 
er, maar nog maar mondjesmaat.

Waarde
Het belang van medezeggenschap staat 
buiten kijf. Verreweg het grootste deel 
van de werkgevers ziet de toegevoegde 
waarde ervan. Dit komt niet alleen 
door de bijdrage die de OR levert aan de 
formele besluitvorming, maar vooral 
doordat overleg tussen ondernemer en 
werknemers draagvlak oplevert voor de 
koerswijzigingen van het bedrijf. Alleen 
al vanuit dat perspectief bezien, is het 
merkwaardig dat fl exwerkers op mede-
zeggenschapsgebied vrijwel buitenspel 
staan: zij worden niet meegenomen in 
de besluitvorming over vernieuwings-
processen, terwijl zij daarin vaak juist 
een belangrijke rol spelen.
Het betrekken van alle werkenden bij de 
besluitvormingsprocessen draagt sterk 
bij aan de waardenvorming en het in-
novatievermogen van organisaties. Het 

delen van vraagstukken en het gezamen-
lijk formuleren van oplossingsrichtingen 
leidt tot effectievere veranderingen en 
een hoger rendement. Medezeggenschap 
heeft immers alles te maken met (in-
formeel) overleg, een gevoel van betrok-
kenheid, meedoen en gedragen be-
sluitvorming. Als fl exwerkers (kunnen) 
meedoen met deze vormen van medezeg-
genschap, neemt hun betrokkenheid bij 
de organisatie sterk toe – juist omdat ze 
meedoen. 

Open discussie
Om het verschil tussen vaste mede-
werkers en fl exwerkers op medezeg-

genschapsgebied te verkleinen, is een 
open discussie nodig over de positie van 
fl exwerkers in organisaties. Hoe moet 
medezeggenschap vorm krijgen in het 
licht van snelle organisatie- en arbeids-
marktveranderingen? Hoe komen goede 
besluiten tot stand met inachtneming 
van criteria als kwaliteit, effi ciëntie en 
effectiviteit? 
Als het aantal nieuwe werkenden in 
bedrijven blijft toenemen zonder dat er 
voldoende aandacht is voor hun positie 
op het gebied van medezeggenschap, 
leidt dit tot afname van de kwaliteit van  
medezeggenschap. Immers: wie verte-
genwoordigt de OR dan eigenlijk nog? 

Geert de Bruin  
werkt bij AWVN als 
beleidsadviseur

Kim van der 
Hoeven  
werkt bij AWVN als 
beleidsjurist, en is 
daarnaast lid van 
de SER-commissie 
Bevordering 
Medezeggenschap, 
de Bedrijfscom-
missie Markt II, en 
de SER-commissie 
Arbeid, Organisatie 
en Recht

Merkwaardig: fl exwerkers worden niet 
meegenomen in de besluitvorming over 
vernieuwingsprocessen, terwijl zij daarin 
vaak juist een belangrijke rol spelen

actueel

Op 28 september vindt een bijeen-
komst plaats van het AWVN-
netwerk Vernieuwing medezeggen-
schap. Centraal dit keer staat de vraag 
hoe de OR zich ten opzichte van 
bestuurder en achterban positioneert: 
als deskundige partij of als luis in de 
pels? Dit AWVN-netwerk bestaat 
sinds medio 2014. De focus ligt op 
medezeggenschap(srecht), maar 
er kunnen ook onderwerpen op het 
bredere terrein van arbeidsverhoudin-
gen, draagvlak en participatie worden 
geagendeerd. Geïnteresseerden die 
zich bezig houden met (het vernieu-
wen van) medezeggenschap, zijn van 
harte welkom.
Meer informatie over het netwerk en 
de eerstvolgende bijeenkomst: kijk 
op www.awvn.nl/netwerken of neem 
contact op met Karie Bothof, 
bothof@awvn.nl, 070 850 87 62. 

Netwerk Vernieuwing 
medezeggenschap

AWVN-JAARCONGRES 2016

Nederland werkt: 
vijf uitdagingen 
voor vernieuwing

Op 10 oktober vindt in Katwijk het 
AWVN-jaarcongres 2016 plaats: Neder-
land werkt. De werkgeversvereniging 
ziet grote kansen om Nederland snel 
sterker te maken: op het vlak van de 
werkgelegenheid (nieuwe bedrijvigheid 
en nieuw werk creëren), de arbeidsmarkt 
(écht inclusief maken), de beroepsbe-
volking (werkenden blijven opleiden) 
en regionale samenwerking (allianties 
versterken). Maar dat lukt alleen als we 
ons vermogen vergroten om de gewenste 
veranderingen te realiseren. Draagvlak 
realiseren voor een snelle transitie, is 
daarmee de vijfde, en misschien wel 
grootste uitdaging. 

De plannen voor de sociaaleconomische 
impuls die Nederland verdient, zijn 
nader uitgewerkt in het manifest Aan 
het werk!, dat AWVN op het jaarcongres 
presenteert. Het is een oproep aan een 
nieuw kabinet om het beleid beter te la-
ten aansluiten op initiatieven die overal 
de kop opsteken. 
Want aan ideeën ontbreekt het niet 
sinds Nederland herstellende is van een 
van de diepste economische crises ooit. 
Ondernemers, burgers, lokale bestuur-
ders en maatschappelijke organisaties 
zijn bepaald niet bij de pakken gaan 
neerzitten: van onderop heeft zich een 
nieuwe wereld gevormd. 

Een groot deel van het jaarcongres staat 
daarom in het teken van deze bottom-
up-initiatieven. Tijdens het jaarcongres 
krijgen in totaal zo’n dertig doeners op 
vijf verschillende podia de ruimte over 
hun project te vertellen – een parade 
van ideeën en initiatieven om Nederland 
sterker te maken.
 
Op de volgende pagina’s meer over 
het jaarcongres. Een samenvatting 
van het manifest: Sociale partituur voor 
werkend Nederland. Daarnaast wordt 
een aantal optredens die u tijdens de 
ideeënparade kunt verwachten, 
kort uitgelicht. 

TEKST
Hendrik Noten, Hans van der Steen en Magreet Xavier
FOTO'S
Liesbeth Dingemans
ILLUSTRATIES
Petra Klerkx
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Ton Wilthagen - 
Ontroesten
Er zijn volop 
mogelijkheden om 
nieuw werk te creëren, 
aldus Ton Wilthagen. 

In de persoonlijke dienstverlening kunnen 
we op een onorthodoxe manier zomaar 
250.000 banen creëren. De hoogleraar 
arbeidsmarkt van de Universiteit van 
Tilburg legt bloot welke kansen we (nog) 
laten liggen. 

AWVN-jaarcongres 2016AWVN-jaarcongres 2016

Nederland staat er relatief sterk voor. 
Vergeleken met andere landen hebben 
we de nodige potentie om te groeien 
en de welvaart veilig te stellen en uit te 
bouwen. De sterke handelspositie, de 
cultuur van aanpakken en technologi-
sche innovaties bieden daarvoor volop 
kansen. Een blik op de vele internatio-
nale scorelijstjes bewijst deze stelling: in 
vrijwel elke lijst staat Nederland promi-
nent in de voorhoede. Intussen komt de 
economie weer op stoom en hebben we 
de weg naar boven teruggevonden. 
Nederland wordt echter ook geraakt 
door internationale spanningen. Ons 
land moet overleven in een wereld van 
mondiale concurrentie. Niet iedereen 
profi teert in gelijke mate van het prille 
economisch herstel. Velen voelen zich 
onzeker over de toekomst van hun werk, 
hun toegang tot de arbeidsmarkt of 
de sociale zekerheid. Het geloof in de 
Europese samenwerking wankelt. Geopo-
litieke manoeuvres en een ongekend 
groot vluchtelingenprobleem brengen 

ons verder uit evenwicht. Een gevoel 
van onbehagen infecteert daardoor de 
samenleving en drijft ons uit elkaar. 
Tweedeling en polarisatie liggen op de 
loer en het politieke midden verliest 
draagvlak. De vertrouwenscrisis raakt 
álle instituties die Nederland sterk en 
welvarend hebben gemaakt.

Wat we willen 
De reis naar een sterker sociaaleco-
nomisch Nederland begint bij onze 
waarden, de ankers waaraan we onze 
systemen ooit hebben opgehangen. Die 
systemen mogen zijn verouderd, onze 
waarden blijven ijzersterk: geloof in 
ondernemerschap, kansen voor ieder-
een, handelsgeest en de vrijheid je 
leven zelf vorm te geven. Waarden als 
solidariteit, bescherming, vertrouwen, 
dialoog, verbinding, gelijkwaardigheid, 
wendbaarheid en tolerantie blijven altijd 
verbonden aan ons denken en doen. Dat 
moet zo blijven, al lijken we de afgelo-
pen jaren vooral de tolerantie enigszins 

te zijn kwijtgeraakt. Ondernemingen 
handelden nogal eens vanuit een – in die 
tijd begrijpelijke – sterke focus op aan-
deelhouderswaarde. Daarmee dreigde 
echter de nodige aandacht verloren te 
gaan voor de voedingsbodem waarop 
bedrijven kunnen bloeien. Het is als 
het bewateren van een plant zonder de 
grond vruchtbaar te houden: na een aan-
tal seizoenen groeit die niet meer. Het is 
daarom belangrijk dat ondernemingen 
de aandacht verbreden van shareholder 
value naar stakeholder value. Naast de 
fi nanciële meerwaarde voor aandeelhou-
ders moeten ondernemingen oog hebben 
voor hun maatschappelijke meerwaarde 
voor partijen in de omgeving van de on-
derneming. Grote bedrijven als Unilever, 
DSM en KPN nemen hierin het voortouw. 
Ook familiebedrijven als Vebego en 
ADG-dienstengroep lopen voorop, en 
social enterprises als GreenFox verbinden 
maatschappelijke relevantie met gezond 
rendement.

Wat ons drijft
Alleen met onze waarden als startpunt 
kunnen we van Nederland het sterkste 
land binnen Europa maken. Een land 
waar innovatieve bedrijvigheid leidt tot 
economische groei. Waar iedereen kan 
werken aan een toekomst voor zichzelf 
of voor zijn of haar kinderen. Waar 
sterke ondernemingen en mensen op de 
arbeidsmarkt sámen werken aan groei, 
welzijn en welvaart. Waar de fi scale 
en sociale wetgeving ondernemers én 
werkenden de nodige ruimte geeft. Een 

land waarin de belangen van onderne-
mingen, werkenden en samenleving met 
elkaar verbonden zijn.

Wat we kunnen
We zijn tot veel in staat. De ervaring 
leert dat we die daadkracht ook werke-
lijk tonen wanneer het water ons tot de 
lippen staat. En dat is nu zeker ook het 
geval. Wie het toenemend onbehagen 
serieus neemt, realiseert zich dat het 
vijf voor twaalf is. De tijd is rijp om niet 
alleen de economie te stimuleren, maar 
ook de arbeidsmarkt en de samenleving 
nieuwe, positieve impulsen te geven. Dat 
besef lijkt ook tot de landelijke politiek 
te zijn doorgedrongen. Onder verant-
woordelijkheid van het ministerie van 
Economische Zaken presenteerde een 
onafhankelijke ambtelijke studiegroep 
in juli 2016 een verkenning van poten-
tiële beleidsvoorstellen die bijdragen 
aan een duurzame welvaartsgroei. Een 
van de elf aandachtsgebieden betrof de 
arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. 
In het bijbehorende rapport kwam de 
werkgroep met een palet aan voorstellen 
om de volgens de groepsleden verstoorde 
balans tussen vast werk, tijdelijk werk 
en de inhuur van zzp’ers te herstellen, 
transities op de arbeidsmarkt te vereen-
voudigen en de kansen te vergroten van 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt.

Vol vertrouwen
We zijn daarnaast in staat om brug-
gen te slaan, zeker wanneer we daarbij 

Sociale 
partituur 
voor 
werkend 
Nederland Fred Bakker - Slim!

Het gaat er niet langer 
om producten zo 
goedkoop mogelijk 
te maken, maar zo 
slim mogelijk. Vooral 

regio’s waar de oude maakindustrie 
door concurrentie uit lageloonlanden 
verdwenen is, ontpoppen zich als 
hotspots voor innovatie, signaleert 
publicist en voormalig FD-hoofdredacteur 
Fred Bakker. De maakindustrie keert dan 
ook terug in Europa. Maar wel in een heel 
ander jasje. 

Renzo Deurloo - 
Garnalen
Bijna 25 jaar lang 
werden vrijwel alle 
Hollandse garnalen 
in Marokko gepeld. 

Maar inmiddels is in Nederland het 
ambacht van garnalenpeller in ere 
hersteld door GreenFox. Renzo Deurloo, 
medeoprichter van deze organisatie die 
zich richt op mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, ziet nog tal van andere 
mogelijkheden om werkgelegenheid te 
creëren voor zijn doelgroep. 

Over dit thema staan tijdens het 
jaarcongres onder andere onderstaande 
optredens en inleidingen op het 
programma.

Nieuw werk

De afgelopen maanden schoven aan 
verschillende dialoogtafels zo’n zeventig 
mensen uit allerlei hoeken van de 
samenleving aan om mee te praten over 
de vijf uitdagingen en het programma voor 
een nieuw design voor Nederland. 
De foto’s geven een sfeerimpressie.

AWVN-jaarcongres 2016
Werk mee aan een beter werkend Nederland, 
en kom naar het AWVN-jaarcongres op 10 
oktober (13.45 uur - 18.00 uur; ontvangst 
vanaf 13.00 uur) in en rond TheaterHangaar in 
Katwijk. Toegang is gratis, zonder aanmelding 
geen toegang.

Het congres opent met een plenair deel, 
waarin Cathelijne Broers (directeur Hermi-
tage 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) en Janine Vos (chief human 
resources off icer Rabobank) aantreden. 
Daarna staat een gevarieerd keuzeprogramma 
over de vijf uitdagingen voor vernieuwing op 
vijf verschillende podia.

Aanmelden: ga naar www.awvn.nl/jaarcon-
gres. Daar kunt u ook de programmakrant 
downloaden. 
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integraal, systeem overstijgend en 
creatief te werk gaan. Het draait erom de 
onzekerheden bij álle betrokkenen weg 
te nemen. Bij ondernemers, werkenden, 
burgers en bestuurders. Bedrijven heb-
ben een optimaal ondernemingsklimaat 
nodig om van hun license to operate werk 
te maken – alleen op die basis kunnen 
we een sterke toekomst tegemoetzien. 
Een belangrijk uitgangspunt is NL Next 
Level, de door VNO-NCW/MKB-Nederland 
ontwikkelde toekomstvisie en investe-
ringsagenda. Deze toekomstvisie biedt 
Nederland houvast voor de grote transi-
ties waarmee het wordt geconfronteerd. 
Door met publiekprivaat leiderschap 
Nederland naar een hoger niveau te coa-
chen, kan Nederland welvarend blijven 
met kansen voor iedereen. Een snelle 
transformatie naar nieuwe verdienmo-
dellen biedt sterke aanknopingspunten 
voor ontwikkeling van de concurrentie-
kracht van Nederlandse ondernemingen 
in de mondiale economie – en daarmee 
voor hernieuwde economische groei en 
groei van de werkgelegenheid. 
Uitwerking van de in NL Next Level neer-
gelegde visie wint aan kracht door de 
economische agenda te verbinden met 
de sociale agenda. Hernieuwde econo-
mische groei is gebaat bij een rustig en 
stabiel maatschappelijk klimaat. Econo-
misch herstel vraagt ook om een produc-
tieve beroepsbevolking, die innovatief is 
en fl exibel inzetbaar tegen acceptabele 
arbeidskosten. Om mensen die lekker 
in hun vel zitten. Werkenden hebben 
behoefte aan inclusie, perspectief, werk-

zekerheid en ontwikkelingsmogelijkhe-
den. Ook zij mogen vol vertrouwen zijn 
over hun toekomst. 
Daarbij moet de samenleving als geheel 
kunnen rekenen op een sterk centraal 
en decentraal bestuur: een bestuur dat 
de beschikbare middelen optimaal inzet 
voor fi nancieel, economisch en maat-
schappelijk rendement en krachtdadig 
werkt aan het dichten van de kloof tus-
sen politiek en samenleving.

Ideeën genoeg
Hoe kan een goed sociaal-maatschappe-
lijke klimaat de economische positie van 
Nederland verbeteren en de stabiliteit 
in de samenleving vergroten? Dat is 
de vraag die centraal staat. Het goede 
nieuws is dat het niet ontbreekt aan 
suggesties en voorstellen. De ideeën voor 
een beter werkend Nederland, het thema 
van het AWVN-jaarcongres, kwamen 
tot stand op basis van vijf verschillende 
dialoogsessies, waaraan zo’n zeven-
tig betrokkenen uit allerlei sectoren 
deelnamen: ondernemers, polderaars, 
wetenschappers, bestuurders, betrok-
ken burgers en mensen uit de wereld 

van kunst en cultuur. Die dialoogsessies 
liepen over van creativiteit, denkkracht 
en initiatief. Hoopvolle gesprekken over 
wat wél kan, nieuw maatschappelijk 
leiderschap en de inrichting van onze 
toekomst. Vaak out of the box, en zelfs in 
‘boxen’ die we eigenlijk nog niet kenden. 
Er is sprake van kolkende energie. Er is 
volop ambitie om op regionaal niveau in 
allianties te werken aan de economie, de 
arbeidsmarkt, onderwijs en het oplossen 
van maatschappelijke problemen. Er zijn 
genoeg ideeën om de arbeidsmarkt écht 
inclusief te maken, een leven lang leren 
te stimuleren, mensen perspectief te 
laten behouden en nieuwe werkgelegen-
heid te creëren.

Van oud naar nieuw 
We lopen daarbij echter tegen barrières 
aan. We hebben moeite om die ideeën 
om te zetten in daden. Van onderop 
bloeien vele kleine en vaak regionale 
initiatieven, maar de systemen waarin 
die nieuwe oplossingen moeten passen, 
zijn daar nog onvoldoende op ingericht. 
Dergelijke systeembelemmeringen 
leiden tot vertraging en soms zelfs tot 
frustratie. De hardheid van het publieke 
debat en de sterke focus op het mobilise-
ren van verontwaardiging of boosheid, 
ter versterking van de eigen positie, 
helpen ons evenmin vooruit. We lijken 
steeds minder in staat om – zelfs als de 
richting duidelijk is – een transitie van 
oud naar nieuw te maken. We kennen 
de eindbestemming, maar staan als 
verlamd op de weg ernaartoe. Die pat-

stelling moeten we doorbreken, willen 
we Nederland beter laten werken. Dat 
mag best gepaard gaan met een stevige 
krachtmeting: er is niets mis met een 
constructieve ideeënstrijd als een goed 
compromis daarvan het resultaat is.

Een nieuwe meetlat
Een goede kosten-batenanalyse helpt 
daarbij. Wat zaken allemaal kosten, is 
doorgaans betrekkelijk eenvoudig te 
berekenen, maar aan de batenkant schiet 
onze kennis tekort. We kunnen dat 
beeld scherper krijgen als we een nieuwe 
meetlat gaan hanteren: een meetlat die 
ook rekening houdt met maatschappe-
lijke winst. Want baten zijn er niet alleen 
als de productiviteit stijgt of het beroep 
op uitkeringen daalt. Meer stabiliteit 
in de samenleving, een minder grote 
tweedeling en veel meer van die vaak ten 
onrechte als soft bestempelde elementen, 
leveren eveneens baten op. 

Sociale partituur
Het is de hoogste tijd om te werken aan 
een sociale partituur voor het 'orkest 
Nederland.’ Een orkest dat wij zo graag 
weer willen beluisteren in volle bezet-
ting, krachtig, meerstemmig en harmo-

Frank Kalshoven - Reken je rijk
Frank Kalshoven, ‘onafhankelijk den-
ker over de economie’, verkent hoe we 
meer zicht kunnen krijgen op de baten 
van een investering in bijvoorbeeld 
permanente scholing van de beroeps-
bevolking. In de huidige kosten-baten-
analyses blijft namelijk de misschien wel 
belangrijkste opbrengst – de maat-
schappelijke winst, de winst van waarde 
– buiten beeld.

Leren

Aukje Nauta - 
Op commando
Leren op commando 
werkt niet, is de 
ervaring van organisa-
tiepsychologe Aukje 

Nauta. Medewerkers komen pas in bewe-
ging als je hun eigen motivatie aanboort 
en bereid bent het werk aan de mens aan 
te passen. Ze vindt het hoog tijd voor 
een échte dialoog met werknemers: niet 
langer denken voor naar praten met. 

Piet Fortuijn - 
Scholingsgeld
Zelf de regie voeren 
over je loopbaan? 
Geen slecht idee, vindt 
CNV Vakmensen. 

Voorzitter Piet Fortuijn vindt een privé-
potje voor scholing en ontwikkeling (dat 
echt alleen voor die doelen te gebruiken 
is) dan wel zo handig. Zijn ideaal: op 
termijn niet alleen 8 procent vakantiegeld 
maar ook 8 procent scholingsgeld voor 
iedere werkende.

Inclusief 

Jos Verhoeven - Verbreding
De doelgroep van het banenplan uit het 
sociaal akkoord is te beperkt, vindt Jos 
Verhoeven van Start Foundation. De 
Participatiewet zet sterk in op Wajongers. 
Niet ten onrechte, maar er zijn veel meer 
mensen die een afstand tot de arbeids-
markt hebben. Ook die kunnen we weer 
in het arbeidsproces betrekken, maar dan 
moeten we inclusief ondernemen breder 
opvatten dan louter voldoen aan de eisen 
van een wet. 

Kim Schumacher - 
Ja, maar… 
Kim Schumacher, pro-
jectleider van Werk-
gevers gaan inclusief, 
maakt de waarde van 

inclusief ondernemen duidelijk – voor elk 
bedrijf, voor elke organisatie. Want er zijn 
veel betere redenen om daarvan werk te 
maken dan het dreigement van de over-
heid om een quotumregeling in het leven 
te roepen.

AWVN ziet grote 
kansen om 
Nederland snel 
sterker te maken 

De nieuwe wereld is 
al in wording voor 
wie die wil zien

Over dit thema staan tijdens het 
jaarcongres onder andere onderstaande 
optredens en inleidingen op het 
programma.
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Welkom op het festival van ideeën & initiatieven

 Werk
De werkloosheidscijfers 
dalen maar nauwelijks. Het 
marktmechanisme absorbeert 
vooral de vraag die zich aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt 
aftekent maar moeilijk. Om 
tot betere benutting van de 
beroepsbevolking te komen, is 
nieuw en ander werk nodig.

 Leren
‘Een leven lang leren’ is tot 
nu toe vooral een kreet van 
beleidsmakers; in de praktijk is er 
nog weinig van terechtgekomen. 
Leren en ontwikkelen moeten 
het hart van het sociaal beleid 
vormen, zodat Nederland de 
beschikking krijgt over de best 
opgeleide beroepsbevolking.
 

 Inclusief 
De huidige doelgroepen- 
benadering doet geen recht aan 
het feit dat er ook nog andere, 
omvangrijke groepen mensen 
zijn met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Hoog tijd om er 
voor te zorgen dat iedereen mee 
kan doen: een écht inclusieve 
arbeidsmarkt.

 Regio
Vooral in de regio liggen 
nieuwe kansen. Gemeenten 
zijn verantwoordelijk gemaakt 
voor arbeid, zorg en onderwijs. 
Op veel plekken ontstaan 
sterke regionale allianties. 
Spectaculaire, innovatieve 
initiatieven, maar tegelijkertijd 
ontbreekt het nogal eens aan 
middelen en vrijheid om die tot 
bloei te laten komen.

 Transitie
De benodigde omslag, hoe 
maken we die? Hierbij gaat 
het over nieuwe verhoudingen 
tussen centraal en decentraal, 
sectoraal en regionaal, nationaal 
en lokaal. Het gaat ook over 
hernieuwd positivisme. Over 
leiderschap op grote én kleine 
schaal. Over wisselende coalities 
van partijen die een voorwaartse 
agenda durven te ontwikkelen.

Vanaf 13.00 uur bent u welkom bij TheaterHangaar in 
Katwijk. Het plenaire deel van het jaarcongres begint om 
13.45 uur (zie pagina 3) in de grote zaal. Daar wordt u al-
len verwacht – graag op tijd in verband met de draaiende 
tribune. Het plenaire deel eindigt om 14.45 uur. Daarna 
volgen twee rondes met optredens, inleidingen en discus-
sies op vijf verschillende locaties op het theaterterrein – in 
een zaal in het theatergebouw of in één van de tenten. De 
eerste ronde is van 15.15 tot 16.00 uur, de tweede ronde 
van 16.30 tot 17.00 uur.

Wat en wie u op de verschillende locaties kunt verwach-
ten, vindt u in deze krant beschreven: ronde 1 op pagina 
4 en 5, ronde 2 op pagina 6 en 7. Maak op basis hiervan 
uw keuze welke reeks optredens u in de eerste en de 
tweede ronde wilt bezoeken.

Omdat voor iedere reeks optredens een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar is, vragen we u om zo snel mogelijk 
na aankomst bij één van de afgiftepunten een ticket te 
halen voor de optredens van uw keuze voor beide rondes 

(totaal twee tickets dus). Hierbij geldt: op = op. Het is 
handig om vooraf voor elke ronde ook een tweede en 
derde keuze te hebben gemaakt.

Mochten ook die onverhoopt uitverkocht zijn, dan hoeft 
u zich niet te vervelen. Voorafgaand aan het congres, tus-
sen de bedrijven door en na afloop kunt u in foyer – onder 
het genot van een versnapering en een drankje – met 
elkaar in gesprek, inspiratie opdoen of u laten amuseren: 
ook het zijprogramma zit vol verrassingen. 
Uiteraard staan na vijven een borrel, bitterballen en 
andere lekkernijen op u te wachten. 

Veel plezier op het festival van ideeën en initiatieven!

Op 10 oktober vindt het AWVN-jaarcongres 2016, Nederland werkt, plaats. Onderdeel van het hoofdprogramma 
is een parade van ideeën en initiatieven om tot een beter werkend Nederland te komen. Er staat een scala aan 
activiteiten op het programma, maar die overlappen elkaar gedeeltelijk. Dat betekent voor u: (vooraf) keuzes 
maken, weten welke onderdelen u wilt bijwonen. Deze krant is u daarbij behulpzaam.

Optredens, inleidingen en discussies rond vijf verschillende thema’s

13.00-18.00 uur

Haal direct 

uw tickets

op het paradeterrein
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Kom op tijd i.v.m. de draaiende tribune

Programma AWVN-parade

Op www.awvn.nl/jaarcongres kunt u de 
volledige programmakrant downloaden. 
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nieus. Onze sociale partituur is niets 
meer en niets minder dan een plan dat 
laat zien dat we vol vertrouwen aan de 
toekomst kunnen bouwen. Zij bevat 
voorstellen voor een nieuw sociaaleco-
nomisch en maatschappelijk arrange-
ment. De oproep om deze kans met beide 
handen aan te grijpen, doen we aan 
een nieuw kabinet en aan alle partijen 
– binnen en buiten de 'polder’ – die het 
verschil kunnen en willen maken. Daar-
bij staan de volgende punten hoog op de 
agenda:

Nieuw werk 
Er zijn volop mogelijkheden 
om nieuw werk te creëren: 
veel meer dan we nu benut-

ten. Maar daarvoor is de arbeidsmarkt 
wel aan revisie toe. Aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt willen we ideeën 
rond basisbanen uitwerken: onder welke 
condities kunnen we wegbezuinigde 
banen weer binnen de poort van de 
onderneming halen, en hoe kunnen 
we relevant werk dat nu niet wordt 
beloond, wél in geld belonen? Dit vraagt 
om een heroriëntatie op de defi nitie van 
betaald werk. 
Daarnaast willen we werk maken van 
de toenemende vraag naar persoonlijke 
dienstverlening, bijvoorbeeld via vou-
chers of dienstencheques. Uit diverse 
onderzoeken blijkt dat we zo misschien 
wel 250.000 nieuwe banen kunnen 
creëren op een manier die voor de BV 
Nederland rendabel is. Tot slot moeten 
ook voor zzp’ers voldoende mogelijk-

heden bestaan om zich te verzekeren 
tegen arbeidsongeschiktheid, een 
hypotheek te verkrijgen en aan per-
soonlijke pensioenopbouw te doen. Het 
is ook wenselijk om fundamenteel na 
te denken over een stelsel van sociale 
zekerheid waarin werk en werkenden 
centraal staan, ongeacht de contract-
vorm waaronder iemand zijn werk doet. 
Zo faciliteren we zzp’ers, van wie een 
deel prima voor zichzelf kan zorgen, 
maar een ander deel juist wél behoefte 
heeft aan terugvalopties.

Recht op leren
Een optimaal toegeruste 
beroepsbevolking draagt bij 
aan participatie, innovatie en 

mobiliteit op de arbeidsmarkt. Dit zijn 
onmisbare ingrediënten voor duurzame 
welvaarts- en welzijnsgroei. Een leven 
lang (recht op) leren, draagt daar stevig 
aan bij. Complementair aan wat er in 
de bedrijven en sectoren op dit vlak 

gebeurt, willen wij dat de overheid een 
volksverzekering tegen kennisveroude-
ring in het leven roept. Zo’n faciliteit 
moet voor alle werkenden leiden tot 
persoonlijke ontwikkelingsrekeningen 
of individuele trekkingsrechten. 
Op individueel niveau leren, wordt 
daarbij ook fi scaal gestimuleerd. Om de 
arbeidsmobiliteit te stimuleren, willen 
we ook de switch van het ene naar het an-
dere vak of beroep makkelijker maken. 
Dat kan bijvoorbeeld door (regionale) 
‘servicecentra voor vakmanschap’ op te 
richten, van waaruit individuele wer-
kenden die werkloos zijn of hun kansen 
willen vergroten, worden begeleid naar 
een nieuwe of andere vakopleiding, met 
individuele trekkingsrechten en fi scale 
faciliteiten als steuntje in de rug. Zo’n 
nieuwe faciliteit moet complementair 
zijn aan bestaande sectorale voorzienin-
gen. Ondernemers moeten werkenden 
stimuleren om zelf aan het roer van 
de eigen loopbaan te gaan staan. Dat 
kunnen ze faciliteren door middel van 
bijvoorbeeld Tiptrack, een app voor 
alle werkenden. Daarnaast moet er 
in bedrijven veel meer ruimte komen 
voor informeel leren, in een sfeer van 
‘ondernemerschap binnen het werkne-
merschap’. 

Echt inclusief 
Een brede groep mensen 
staat op afstand van de 
arbeidsmarkt. We willen 

die afstand graag verkleinen, maar de 
huidige beleidsfocus – onder meer in 

de Participatiewet – is gericht op een 
te smalle doelgroep. De overheid moet 
de doelgroep verbreden naar alle men-
sen met een bovengemiddelde afstand 
tot de arbeidsmarkt. Meer inzicht in 
de economische en maatschappelijke 
kosten en baten van inclusiviteit, helpt 
daarbij. Zo verruimen wij ons blikveld. 
Ondernemingen moeten de stigmatise-
ring van bepaalde doelgroepen defi nitief 
uitbannen, hun ambitie opschroeven 
en nog voortvarender werk maken van 
‘inclusie’, zodra de wet ruimte biedt om 
in een grotere vijver te vissen. Zo dragen 
we bij aan optimale benutting van de ca-
paciteit op de arbeidsmarkt, een stabiel 
leefklimaat voor velen en een daling van 
de collectieve lasten.

Regionale energie
In de regio wordt volop 
gewerkt aan nieuwe initi-
atieven. We zien daar wat 

kennisdeling en samenwerking kunnen 
doen. Op veel plekken zijn bruisende, 
innovatieve groeikernen ontstaan, 
met Brainport Eindhoven als lichtend 
voorbeeld. Daarnaast leggen de drie 
recente, grote decentralisaties (rond 
jeugdzorg, maatschappelijke ondersteu-
ning en participatie) in rap tempo de 
verantwoordelijkheid voor en de regie 
over regionale arbeidsmarktvraagstuk-
ken, zorg, armoede, scholing en opvang 
van vluchtelingen bij de decentrale 
overheden. Logisch dus dat juist in de 
regio nieuwe allianties ontstaan in de 
driehoek economie, arbeidsmarkt en 

Transitie 

Andreas van den 
Goorbergh - Brug
ACE is een intersec-
toraal platform dat 
actief werk maakt van 
duurzame arbeidsparti-

cipatie. Het vormt de brug in de van-werk-
naar-werkarbeidsmarkt door op regionaal 
niveau werkgevers, werkenden, werkzoe-
kenden, dienstverleners en overheid te 
verbinden. Zes van deze netwerken zijn er 
actief – en met succes. Andreas van den 
Goorbergh, die samen met oud-vakbonds-
man Jaap Jongejan ACE oprichtte, vertelt 
wat er allemaal bij komt kijken.

Han Noten - 
Van oud naar nieuw
Als burgemeester van 
Dalfsen kreeg Han 
Noten de afgelopen 
jaren te maken met 

tal van nieuwe verantwoordelijkheden 
die werden overgeheveld van het Rijk 
naar de gemeente. Hij gaat nader in op 
de vraag waarom de transformatie van 
oud naar nieuw soms zonder problemen 
verloopt en in andere gevallen helemaal 
spaak loopt. 

Regio

Ron Steenkuijl - 
Schouders eronder
Ron Steenkuijl (ADG-
dienstengroep) brengt 
in zijn nieuwe project 
Helden van de Wil on-

dernemers, burgers en overheid in steden 
en dorpen aan tafel. Doel is om geza-
menlijk plannen te smeden voor lokale 
maatschappelijke projecten. Zo werkt 
hij onder andere aan een nieuwe aanpak 
voor schuldproblemen. 

Lars Doyer - Flippen
Economische ver-
snelling, continue 
verbondenheid en 
nieuwe technologieën 
stellen steeds andere 

eisen aan mensen en hun onderlinge 
samenwerking. Dat knelt. En vertaalt 
zich onder andere in een toenemend 
aantal burn-outs, moeizame zoektochten 
naar vormen van flexibele arbeid binnen 
het bestaande institutionele kader en 
forse druk op de arbeid in het middens-
egment. Er zijn organisaties die op een 
radicaal andere manier omgaan met 
deze vraagstukken. Zij draaien niet aan 
bestaande knoppen, maar zetten het 
systeem volledig op zijn kop: they flip the 
system. Lars Doyer, adviseur arbeidsver-
houdingen AWVN, sprak met een aantal 
van deze bedrijven en vertelt over zijn 
bevindingen.

Jantine Kriens - 
Proeftuinen 
Wat is er nodig om 
regionale economische 
groei te bewerkstel-
ligen? Welke factoren 
maken lokale samen-

werking succesvol? En welke eisen stelt 
dat aan de overheid? De Vereniging Ne-
derlandse Gemeenten (VNG) monitort zes 
zogeheten proeftuinen om een antwoord 
te krijgen op deze vragen. Jantine Kriens, 
voorzitter directieraad VNG, doet verslag.

Over dit thema staan tijdens het 
jaarcongres onder andere onderstaande 
optredens en inleidingen op het 
programma.

Over dit thema staan tijdens het 
jaarcongres onder andere onderstaande 
optredens en inleidingen op het 
programma.

Een land waarin 
de belangen van 
ondernemingen, 
werkenden en 
samenleving nauw 
met elkaar zijn 
verbonden 
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Enkel 
inkoppen!

Zeg eens eerlijk, hoeveel 50-plussers hebt 
u het afgelopen jaar aangenomen? Of 
zelfs maar uitgenodigd voor een sollici-
tatiegesprek? Ik denk weinig. Waarom 
ik dat denk? Simpelweg omdat we wéten 
dat 50-plussers die langs de kant zijn 
komen te staan, nauwelijks nog aan de 
bak komen. Doodzonde. Zoveel mensen 
op de reservebank, onder wie velen die 
absoluut goed genoeg zijn om in de basis 
te staan. Wat een verspilling. Het is toch 
te gek voor woorden dat mensen louter 
vanwege hun leeftijd niet of nauwelijks 
worden uitgenodigd voor een gesprek? 
Terwijl ze jarenlang goed werk hebben 
geleverd en trouw zijn geweest aan hun 
werkgever. Dat niet alleen: ze hebben veel 
ervaring in huis. En uit de voetballerij 
weet ik dat een goede mix van jongere en 
oudere spelers in het team prima werkt. 
Waarom zou dat bij ‘gewone’ bedrijven 
anders zijn?

Natuurlijk, ook werkzoekende 50-plus-
sers moeten het soms anders aanpakken. 
Bijvoorbeeld door te laten zien wat ze nú 
kunnen – in plaats van wat ze allemaal 
in het verleden voor moois hebben 
gedaan. Door open te staan voor andere 
beroepen en een eventuele switch. Door 

actief in hun netwerk op zoek te gaan 
naar werk. Of door een opleiding te vol-
gen, want niemand is te oud om te leren. 
Maar ik geef toe: het kan heel moeilijk 
zijn om positief te blijven en die open 
blik te houden. Zeker als je inmiddels 
al zo’n honderd sollicitatiebrieven hebt 
verstuurd zonder enig resultaat. Ga er 
zelf maar eens aan staan! 
Mijn oproep aan u als werkgever is dan 
ook deze mensen de kans te geven om 
te laten zien wat ze in huis hebben. 
Waarom niet? Omdat ze vaker ziek zijn? 
Onzin. De vijftiger van nu is veel vitaler 
dan vroeger, en ze verzuimen echt niet 
vaker dan jongere werknemers. Omdat 
ze duurder zijn dan een achttienjarige? 
Dat is zo, maar vergeet niet dat ze ook 
veel meer kennis, vaardigheden en, ook 
niet onbelangrijk, levenservaring met 
zich meebrengen. Omdat u vindt dat ze 
niet meer goed meekunnen in deze tijd 
van permanente, technische vernieu-
wing? Misschien is het dan een goed idee 
om ook 50-plussers de kans te geven zich 
te blijven ontwikkelen! Dat hoeft echt 
niet per se door ze weer terug te sturen 
naar de schoolbanken. De werkvloer is 
een perfect trainingsveld waar je veel 
kunt bijleren.
Inmiddels geeft een deel van de werkge-
vers zelf ook aan dat al die vooroordelen 
over 50-plussers niet terecht zijn. Maar op 
het veld is daar nog niet veel van terug te 
zien. Niet voor niets zitten er nog steeds 
veel te veel goede, ervaren spelers op de 
bank. Hoog tijd dus om het anders aan te 

pakken, want nu laten we met zijn allen 
kansen liggen. Daarmee doet u niet alleen 
50-plussers tekort, maar ook uzelf. Want 
de vijftiger anno nu is fit, ervaren, trouw, 
betrokken en veerkrachtiger dan u denkt. 
Daar komt nog bij dat er naar verhouding 
steeds minder dertigers beschikbaar zijn, 
terwijl het aandeel 50-plussers gestaag 
groeit. Het loopt uiteindelijk spaak als 
alle werkgevers zich bij hun wervingsin-
spanningen op die dertigers richten. Als 
we de komende jaren willen blijven be-
schikken over voldoende goede medewer-
kers, kunnen we dus niet om de huidige 
vijftigers heen. 
Kortom, het is noodzakelijk om de tac-
tiek te wijzigen. Open de ogen voor het 
talent en de ervaring van 50-plussers. 
Geef ze de kans, haal ze binnen. En 
schrijf de 50-plussers die al bij u werken 
niet voortijdig af, maar zorg er met goed 
personeelsbeleid voor dat zij aan het werk 
kunnen blijven, in de huidige functie of 
op een andere plek. Een opgelegde kans 
voor werkgevers. Enkel inkoppen. Het is noodzakelijk 

om de tactiek te 
wijzigen

John de Wolf, voormalig profvoetballer, is 
door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid voor één jaar benoemd 
tot ambassadeur ouderenwerkloosheid. 
Hij heeft als opdracht vooroordelen over 
oudere werknemers weg te nemen en 
meer 50-plussers aan het werk te helpen. 
De Wolf treedt aan op het AWVN-jaarcon-
gres op 10 oktober 
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samenleving. Dichtbij huis, om de hoek, 
zoeken partijen elkaar op. Denk bijvoor-
beeld aan lokale initiatieven om vluchte-
lingen op te vangen, burgercoöperaties 
die hun eigen zorg inkopen, de opkomst 
van buurtondernemingen, zzp’ers die 
via broodfondsen hun eigen verzekering 
bij ziekte regelen en de social impact 
factory in de regio Utrecht. Het is belang-
rijk dat de centrale overheid, binnen de 
kaders die van landelijk belang zijn, veel 
meer investeringsruimte schept voor 
dergelijke lokale experimenten, met 
meer vrijheid en minder regels.  
Een interessante gedachte in dit verband 
van onze meedenkers: een nationaal 
investeringsfonds met regionale trek-
kingsrechten voor activiteiten die erop 
zijn gericht om meer werk te creëren, 
de arbeidsmarkt beter te laten func-
tioneren en sociaal-maatschappelijke 
problemen te verhelpen. Zo’n fonds 
kan bevorderen dat ondernemingen 
zich meer dan nu aansluiten bij regio-
nale allianties om met gemeenten en 
andere maatschappelijke organisaties te 
werken aan economische bedrijvigheid, 
de arbeidsmarkt en maatschappelijke 
vraagstukken.

Transitie 
We moeten onszelf opnieuw 
uitvinden om de transitie 
van oud naar nieuw te ma-

ken. Dat doen we door de veranderende 
verhoudingen te erkennen: de enorme 
potentie van regionale initiatieven, de 

mogelijkheden voor samenwerking in 
nieuwe verbanden en de implicaties 
daarvan voor centraal of sectoraal 
georganiseerde stakeholders. Het lokaal 
organiserend vermogen groeit met de 
dag. Groepen bedrijven, burgers en 
publieke instellingen kiezen steeds 
vaker de vlucht naar voren. De nieuwe 
wereld is al in wording voor wie die 
wil zien: verticale verbanden worden 
meer en meer horizontaal, en sectorale 
afbakeningen vermengen zich bin-
nen regionale grenzen. Dat wijst op de 
noodzaak van andere verbindingen tus-
sen partijen die samen een ambitieuze 
agenda durven te ontwikkelen. Wat ons 
betreft gaan nieuwe centrale afspraken 
veel meer dan nu over faciliteren, coa-
lities bouwen en slim financieren. Die 
afspraken kunnen alleen ontstaan in 
verbinding met de nieuwe maatschap-
pelijke orde. 
Maar bovenal vraagt een dergelijke 
transitie om lef en maatschappelijk 
leiderschap. Mannen, vrouwen, jongens 
en meisjes die samen of alleen, maar 
in elk geval vol lef, gaan timmeren aan 
de nieuwe weg. Partijen die elkaars 
sleutelrol niet in het probleem, maar 
in de oplossing erkennen. Als AWVN 
willen wij graag aan de slag met een 
maatschappelijke coalitie die Neder-
land beter wil laten werken. Zo’n sterke 
coalitie kan worden gevormd door een 
nieuw kabinet, samen met ambitieuze 
sociale partners en verfrissende nieuwe 
(veelal regionale) allianties. 

Van onderop bloeien 
vele initiatieven, 
maar de systemen 
zijn daar nog 
onvoldoende op 
ingericht

Nederland werkt
 
Het manifest Nederland werkt wordt 
gepresenteerd op het AWVN-jaarcongres 
2016. Bezoekers ontvangen een gedrukt 
exemplaar. Na 10 oktober zijn gedrukte 
exemplaren van het manifest op te  
vragen via de AWVN-werkgeverslijn,  
070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. 
Op de site van AWVN,  
www.awvn.nl/jaarcongres, kunt u na  
10 oktober de digitale versie ervan down-
loaden. Op dezelfde pagina vindt u ook 
(de digitale versie van) NL Next Level,  
de toekomstvisie en investeringsagenda 
van VNO-NCW/MKB-Nederland.
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Dorine van Kesteren

ILLUSTRATIES
Studio Vonq

In slechts de helft van 
de sociale plannen is de 
ontslagvergoeding gebaseerd 
op de transitievergoeding. 
Steeds meer sociale plannen 
kennen een preventieve fase. 
En seniorenregelingen komen 
steeds minder voor. Dat zijn de 
drie belangrijkste bevindingen 
van de AWVN-benchmark 
sociale plannen 2016.

‘De vakbonden zien de transitievergoe-
ding als bodem. Voor hen is de kanton-
rechtersformule nog steeds de norm.’ 
Aan het woord is Ian Lendering, adviseur 
belonen bij AWVN en de man achter de 
tweejaarlijkse benchmark van de financi-
ele regelingen in sociale plannen. 
Ergens is het ook wel begrijpelijk dat de 
bonden proberen om een hogere vergoe-
ding af te spreken. De transitievergoe-
ding vloeit weliswaar voort uit het Soci-
aal akkoord van 2013 en de Wet werk en 
zekerheid, maar het nieuwe ontslagrecht 
tast niet de vrijheid van onderhandelen 
aan. Kortom: partijen mogen een hogere 
vergoeding afspreken. Lendering: ‘On-
dernemingen die de reorganisatie snel 
en soepel willen afhandelen, zijn daar 
nog weleens toe geneigd.’ ‘Ook als er nog 
een oud sociaal plan ligt dat uitgaat van 
een hogere vergoeding, is het lastig voor 
werkgevers om in één keer de stap naar 
beneden te maken’, vult Saskia Breukels 
aan, die aan het hoofd staat van AWVN-
advocaten.

De meeste ontslagvergoedingen die wél 
uitgaan van de transitievergoeding, lig-
gen ook hoger dan de kale transitievergoe-
ding. Want vaak komen er nog een aantal 
maandsalarissen bovenop. Lendering: ‘In 
de praktijk loopt het vaak moeizaam aan 
de onderhandelingstafel. Veranderingen 
gaan langzaam; de kantonrechtersformu-
le staat geëtst in het hoofd van bestuur-
ders, medewerkers en bonden.’ Overigens 
leveren ontslagvergoedingen die zijn 
gebaseerd op de transitievergoeding 
gemiddeld wel lagere uitkeringen op dan 
de kantonrechtersformule. 

Preventieve fase
De tweede bevinding is dat steeds meer 
sociale plannen een preventieve fase (of-
wel voorfase) bevatten. Dit geldt vooral 
voor doorlopende sociale plannen – die 
gelden voor iedere reorganisatie die 
plaatsvindt tijdens de looptijd van het 
sociaal plan – van grotere ondernemin-
gen. Doel van de voorfase is dat zo min 
mogelijk medewerkers daadwerkelijk 

Bonden zien  
transitievergoeding 
als minimum

AWVN-benchmark sociale plannen: wat zijn de trends? 

in de reorganisatiefase terechtkomen. 
Al voor die tijd worden zij gestimuleerd 
om in beweging komen, bijvoorbeeld 
door bijscholing of een sollicatietrai-
ning te volgen of een andere functie te 
accepteren, binnen of buiten het bedrijf. 
‘De voorfase komt het meeste voor in de 
sociale plannen van grote bedrijven met 
het vooruitzicht op krimp’, zegt Lende-
ring. ‘Soms zijn er concrete reorgani-
satieplannen, maar dat hoeft niet. De 
algemene boodschap is dat de toekomst 
van geen enkele medewerker gegaran-
deerd is binnen het bedrijf. Vaak gaat dit 
samen met een verhoogde investering in 
duurzame inzetbaarheid: inspanningen 
om de kansen van alle medewerkers 
op de arbeidsmarkt te vergroten. De 
AWVN-app Tiptrack is bijvoorbeeld een 
instrument dat daar heel goed bij past.’ 
Breukels: ‘Het ultieme doel is dat er 
helemaal geen sociaal plan meer nodig 
is, omdat het personeelsbestand volledig 
meebeweegt met de ontwikkeling van 
de organisatie.’

AWVN ondersteunt organisaties van het 
begin tot het einde van het reorganisa-
tieproces: van de voorbereiding (onder-
bouwen reorganisatiebesluit, opstellen 
reorganisatieplan OR-adviesaanvraag 
en kostenanalyses) via de overlegfase 
(overleg OR, vakbonden en UWV) tot 
aan de implementatie (indienen ont-
slagaanvragen bij het UWV, opstellen 
vaststellingsovereenkomsten, uitvoering 
sociaal plan en evaluatie). Bij dit alles 
gaat het zowel om het proces als om de 
inhoud. AWVN heeft gespecialiseerde 
kennis in huis op het gebied van alle so-
ciale, juridische, fiscale en arbeidsvoor-
waardelijke aspecten van reorganisaties. 
De dienstverlening is echter ook breed: 
organisaties in álle sectoren kunnen een 
beroep doen op AWVN.
Meer weten? Neem contact op met Ian 
Lendering (lendering@awvn.nl), Saskia 
Breukels (breukels@awvn.nl) of de 
AWVN-werkgeverslijn: werkgeverslijn@
awvn.nl of 070 850 86 05. 

Dienstverlening AWVN

Doel van de 
voorfase is om 
medewerkers 
al vóór de 
reorganisatie 
in beweging te 
krijgen
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Seniorenregelingen
Uit de benchmark blijkt verder dat de 
seniorenregelingen steeds meer uit 
de gratie raken. Lendering: ‘Ik maak 
deze benchmarks al sinds 2001. In die 
tijd was het volstrekt gebruikelijk dat 
ouderen – vanaf 57, 55 of soms zelfs 50 
jaar – een inkomensgarantie kregen tot 
aan hun pensioen. Die mensen werden 
dus afgeschreven voor de arbeidsmarkt. 
Dit past natuurlijk absoluut niet meer 
in de huidige tijd. Door alle wetswij-
zigingen van de afgelopen vijftien 
jaar kán het niet eens meer.’ Breukels: 
‘Werkgevers kunnen een boete krijgen 
als ze een verkapte VUT- of prepensi-
oenregeling afspreken in het sociaal 
plan.’ Lendering: ‘Neemt niet weg dat 
het nog steeds buitengewoon moeilijk 
is voor 55-jarigen om een andere baan 
te vinden, ondanks dat hun arbeids-
marktpositie fl ink verbeterd is.’

Vaststellingsovereenkomst
Laatste constatering is dat werkge-
ver en werknemer bij reorganisaties 
relatief vaak met wederzijds goedvin-
den afscheid van elkaar nemen. De 
afspraken hierover leggen zij dan vast 
in een vaststellingsovereenkomst. 
‘Medewerkers die een vaststellingsover-
eenkomst tekenen, krijgen vaak een 
bonus bovenop de overeengekomen 
ontslagvergoeding’, zegt Breukels. ‘Dat 
is voor hen een prikkel om voor deze 
weg te kiezen, en niet voor beëindiging 
van het dienstverband via het UWV. 
De langere duur van de procedure is 
voor werknemers ook geen reden meer 
om voor het UWV te kiezen, omdat de 
proceduretijd in mindering komt op de 
opzegtermijn.’ 

actueelactueel

Ian Lendering 
is beloningsadviseur 
bij AWVN

Saskia Breukels 
is arbeidsjurist en 
hoofd van AWVN-
advocaten

Netbeheerder Enexis heeft helemaal geen 
sociaal plan meer. Hiervoor is sociaal beleid 
in de plaats gekomen dat afspraken over 
duurzame inzetbaarheid (DI) voor alle mede-
werkers bevat. Medewerkers die bovental-
lig dreigen te raken, komen in de DI+ fase 
terecht. Het doel: boventalligheid voorkomen 
door begeleiding van werk naar werk, binnen 
of buiten Enexis. 
‘We organiseren het DI+ traject op het niveau 
van afdelingen of functiegroepen’, vertelt 

beleidsadviseur Marianne François. ‘De groep 
krijgt een eigen budget en bepaalt zelf welke 
instrumenten zij nodig heeft: sollicitatietrai-
ning, om-, her- of bijscholing, persoonlijke 
coaching of stages op een andere afdeling of 
in een ander bedrijf. Managementassistentes 
hebben immers totaal andere behoeften dan 
meteropnemers. Natuurlijk zijn we nog steeds 
gebonden aan het afspiegelingsbeginsel, 
maar deze aanpak zorgt er wel voor dat een 
héle afdeling in actie komt.’

Bemoedigend
Het nieuwe regime, dat Enexis afsprak met 
zowel de vakbonden als de ondernemings-
raad, is op 1 mei ingegaan. De afgelopen 
twee jaar gold een overgangsregeling. De 
resultaten zijn tot nu toe bemoedigend, aldus 
François. ‘De meerderheid van de deelnemers 
heeft in de voorgeschreven periode van twee 
jaar een andere baan gevonden. In het enkele 
geval dat dit niet zo was, hebben we individu-
ele afspraken gemaakt. Ik zeg hier wel bij dat 

de definitie van succesvolle herplaatsing de 
afgelopen jaren is veranderd. Vroeger zagen 
we alleen een fulltime baan voor onbepaalde 
tijd als volwaardig alternatief, tegenwoordig 
vallen ook tijdelijke werkzaamheden hier-
onder.’ Verbeterpunten zijn er ook. ‘Het is 
nodig dat we onze blik meer naar buiten gaan 
richten. De meeste mensen hebben een plek 
binnen Enexis gevonden. Dat is prima, maar 
ons absorptievermogen is eindig.’
Het is de ambitie van Enexis dat alle mede-
werkers op termijn duurzaam inzetbaar zijn. 
‘Enerzijds om hun arbeidspositie te ver-
sterken, anderzijds om gemotiveerd, vitaal 
en fit te blijven. Baangaranties zijn er niet; 
wij verwachten van iedereen een plan B. Er 
verandert veel in onze sector. Niet alleen door 
wetgeving uit Den Haag, maar vooral door de 
digitalisering. Klanten zitten veel meer zelf 
aan het stuur; zij vullen zelf hun documenten 
in en plannen zelf hun afspraken. Dit raakt 
met name de mensen met administratieve 
functies in ons bedrijf.’

Enexis: 
geen sociaal 
plan meer

De kantonrechtersformule 
staat geëtst in het hoofd van 
bestuurders, medewerkers 
en bonden

Seniorenregelingen 
raken steeds meer 
uit de gratie 

AWVN-advocaten bestaat dit jaar tien jaar, 
en is in die tijd uitgegroeid tot een succes-
vol en zeer gewaardeerd onderdeel van de 
werkgeversvereniging. Het advocatenteam 
bestaat uit mr. Saskia Breukels, mr. Eva de 
Graaff , mr. Astrid Zuidinga, mr. Jop Ringe-
ling, mr. Esther van den Bergh en mr. Jikke 
Blokker. 
Alle advocaten hebben ruime ervaring in 
een arbeidsrechtelijke advies- en proces-
praktijk binnen alle sectoren. Zij hebben 
oog voor goede arbeidsverhoudingen, zijn 
praktisch ingesteld en denken oplos-
singsgericht. 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 procedu-
re. Wilt u overleg plegen over een kwestie 
waar u tegenaan loopt, of een door u opge-
stelde 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 brancheorganisa-
ties. Wilt u in contact komen met AWVN- 
advocaten? Bel 070 850 86 88 of mail naar 
secr.advocaten@awvn.nl.

Tien jaar AWVN-advocaten
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‘De bewustwording bij ondernemingen is er. Ik 
hoef niet meer uit te leggen wat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) is en ik hoef 
ondernemers ook niet te overtuigen van nut en 
noodzaak daarvan. Veel ondernemers kijken naar 
de lange termijn en dat past bij uitstek bij MVO.’
‘We zijn aangekomen in het volgende 
stadium: hoe integreer je duurzaamheid in je 
onderneming? Dat proces moeten we versnellen. 
Het is geen kwestie van kunnen, want de 
benodigde technische en organisatorische 
oplossingen zijn inmiddels wel bekend. Het is 
eerder een kwestie van het daadwerkelijk gaan 
dóen. Veranderen kost tijd en daarmee geld. Op 
termijn levert deze investering in tijd geld op: 
duurzame winst. Maar ondernemingen moeten 
hun hele bedrijfsvoering doorspitten en nieuwe 
technieken en werkwijzen invoeren. En omdat 
tijd geld is, kiezen zij toch nog weleens  voor 
de goedkopere oplossing op korte termijn – de 
bestaande situatie in stand houden, bijvoorbeeld.’
‘MVO Nederland brengt ondernemingen bij 
elkaar. Om van elkaar te leren, maar vooral 
ook om elkaar te inspireren. Ik wil met die 
ondernemingen een stip op de horizon zetten – 
een groot lange-termijndoel: alle Nederlandse 
ondernemingen duurzaam. Dat is winst, voor alle 
ondernemers, de planeet en de mensen. Dat heb 
ik wel geleerd met Women on Wings, de sociale 
onderneming die één miljoen banen creëert voor 
vrouwen op het Indiase platteland: een groot doel 
formuleren geeft energie en brengt een beweging 
op gang. ‘Stel je doelen groot, dan mis je ze niet’, 
zoals Loesje al zei.’  

Alle Nederlandse 
ondernemingen 
duurzaam 

FOTO
Martin Waalboer

Sociaal ondernemer Maria 
van der Heijden (ze richtte 
onder meer het succesvolle 
Women on Wings op, dat zich 
richt op het stimuleren van 
werkgelegenheid voor vrouwen 
in India) is sinds 1 juli directeur 
van MVO Nederland, de 
organisatie die het bedrijfsleven 
stimuleert te verduurzamen. 
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De kwestie van…
Maria van der Heijden   
(MVO Nederland)
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Hoe hoog is de billijke vergoeding?
Niet enkel de beoordeling van het begrip ‘ernstige 
verwijtbaarheid’ is aan de rechter overgelaten. Dat 
geldt ook voor de hoogte van de billijke vergoeding. 
Volgens de wetgever is het in ieder geval níet de 
bedoeling een vaste formule zoals de kantonrechters-
formule te hanteren.
De gevolgen van het ontslag voor de werknemer 
mogen in elk geval niet in de billijke vergoeding 
worden meegenomen – die zijn verdisconteerd in de 
transitievergoeding. De billijke vergoeding is telkens 
gebaseerd op de uitzonderlijke omstandigheden 
van het geval. De vergoeding behoort in relatie te 
staan tot het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werkgever, waarbij een ‘van geval tot geval’- 
benadering vooropstaat, aldus de wetgever. 
Uit de uitspraken waarin de hoogte van de billijke 
vergoeding door de rechters is gemotiveerd, blijkt 
dat de volgende omstandigheden kunnen meewegen: 
de wijze van opzegging, het al dan niet opzettelijk 
verwaarlozen van arbeidsvoorwaardelijke verplich-
tingen, de financiële situatie van de werkgever en het 
verlies aan inkomen in relatie tot de leeftijd, lengte 
van het dienstverband en de arbeidsmarktkansen 
van de werknemer. 
Hoe rechters de hoogte van de billijke vergoeding 
exact berekenen, is voorlopig nog onduidelijk. Som-
mige rechters menen dat de billijke vergoeding zo 
hoog moet zijn dat er een afschrikwekkend effect 
van uit gaat. Een enkeling past toch de kantonrech-
tersformule toe, anderen doen ogenschijnlijk een 
‘slag in de lucht’. Het laatste woord is hier duidelijk 
nog niet over gezegd. 

Welke uitzonderingen?
In het sociaal plan mogen andere afspraken over 
de ontslagvergoeding worden gemaakt. De tweede 
uitzondering is dat de rechter naast de transitiever-
goeding ook nog een billijke vergoeding mag toeken-
nen aan de werknemer. Die mogelijkheid is beperkt 
tot uitzonderlijke gevallen, waarbij sprake is van 
‘ernstig verwijtbaar handelen van of nalaten door de 
werkgever’. 

Wanneer is dat het geval?
Wanneer er precies sprake is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten, heeft de wetgever niet nader in 
de wet geconcretiseerd. De memorie van toelichting 
geeft enkele voorbeelden van ernstige verwijtbaar-
heid: de werkgever discrimineert een werknemer, 
schendt de re-integratieverplichtingen, voert een 
valse grond aan voor ontslag of komt de verplichtin-
gen uit de arbeidsovereenkomst grovelijk niet na. Dit 
is beslist geen limitatieve opsomming; uiteindelijk 
moet de rechter beoordelen of een werkgever ernstig 
verwijtbaar heeft gehandeld. 
Wel heeft de wetgever de rechters stevig op het hart 
gedrukt om zeer terughoudend om te gaan met de 
billijke vergoeding. Tot op heden hebben nagenoeg 
alle uitspraken waarin een billijke vergoeding is 
toegekend, betrekking op de situatie waarin sprake 
is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 
door de werkgever. Denk aan onterecht ontslag op 
staande voet of een (moedwillig) verstoorde arbeids-
verhouding, bijvoorbeeld omdat de werkgever met 
valse redenen aanstuurde op beëindiging van het 
dienstverband.

Irina Ghazarian 
is medewerker 
van de AWVN-
werkgeverslijn

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

De billijke vergoeding:  
wanneer, waarom en hoeveel  
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Vraag ’t 
de AWVN-
werkgeverslijn

...de gemiddelde billijke vergoeding uitkomt op ongeveer twee tot 
drie keer de transitievergoeding (maar met grote uitschieters naar 
boven en naar beneden)

TEKST
Irina Ghazarian

achtergrond

...minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 
praktijk van de billijke vergoeding op basis van de jurisprudentie 
in 2017 wil evalueren    

...de hoogte van de billijke vergoeding in elk geval gemiddeld lager 
uitvalt dan de kantonrechtersformule?

WIST U DAT:

De Wet werk en zekerheid wijzigt het stelsel van 
ontslagvergoedingen ingrijpend. Het uitgangspunt 
is dat de werknemer bij (onvrijwillige) beëindiging 
van het dienstverband enkel recht heeft op de 
transitievergoeding. Maar er zijn uitzonderingen. 
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Nederland staat voor de vraag hoe de zorg 
kwalitatief hoogwaardig en toch betaalbaar 
kan blijven. De Brabantse zorginstelling 
Amarant Groep heeft een antwoord 
gevonden. Marc Bindels, lid van de Raad van 
Bestuur, over een nieuw organisatiemodel dat 
de cliënten de regie geeft en de medewerkers 
optimaal laat presteren.

Verandertraject bij 
zorginstelling 
Amarant Groep  

TEKST
Kees Jan van Kesteren

FOTO’S
Amarant Groep

Krachtige 
teams 
organiseren 
de zorg zelf 

bedrijfsreportagebedrijfsreportage

Krachtige teams
Gesteld voor de uitdaging hoe met minder 
geld even goede of zelfs betere zorg kan 
worden geboden, introduceerde Ama-
rant Groep het concept van de krachtige 
teams. Bindels: ‘In de zorg draait het om 
de cliënt en is de meeste kennis en kunde 
op de werkvloer te vinden. Krachtige 
teams geven de zorgprofessional de moge-
lijkheid het volwaardig burgerschap en de 
regie van de cliënt centraal te zetten.’
De teams – afhankelijk van de locatie en 
de precieze zorgtaak variërend tussen 
de drie en circa twintig medewerkers – 
bepalen in dialoog met de cliënten en/
of hun familie zélf welke mensen en 
middelen nodig zijn om de best mogelijke 

Staatssecretaris Van Rijn van Volksge-
zondheid kondigde in 2013 een omvang-
rijke stelselwijziging in de zorg aan. 
Gemeenten werden vanaf 1 januari 2015 
verantwoordelijk voor de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning, de jeugdzorg en 
de langdurige zorg. Dit ging gepaard met 
bezuinigingen, die voor een fi kse daling 
van de beschikbare budgetten zorgden. 
Amarant Groep – een zorginstelling 
met 5.500 medewerkers en locaties in 
heel Brabant – wachtte echter niet tot de 
stelselwijziging daadwerkelijk werd in-
gevoerd. Zij zag de aankondiging in 2013 
als aanleiding om na te denken over een 
structurele verandering in de organisatie. 
‘De kaasschaafmethode volstond niet 
als we het niveau van onze zorg op peil 
wilden houden. We moesten écht anders 
gaan werken’, zegt Marc Bindels, samen 
met zijn collega-bestuurder Ronald Hel-
der de drijvende kracht achter de veran-
dering. 

zorg te bieden. ‘We spreken bewust van 
krachtige teams en niet van zelfsturende 
teams. De teams moeten zich namelijk 
wel aan zekere kaders houden. Bovendien 
vindt de zorg plaats in intensief overleg 
met de cliënt, diens familie of begeleiders 
en natuurlijk ook met de zorgkantoren, 
zorgverzekeraars en de circa zestig 
gemeenten die optreden als fi nancier en 
opdrachtgever.’ 

Doelen vaststellen 
Bij verantwoordelijkheid hoort ook de 
vrijheid om naar eigen inzicht te kunnen 
handelen en het gereedschap te kiezen 
om dat te doen. De teams defi niëren hun 
eigen doelen, enerzijds over het werk – de 

te bieden zorg en de bijbehorende begro-
ting – en anderzijds over de ontwikkeling 
van het team. ‘We investeren substantieel 
in medezeggenschap. De teams worden 
gecoacht door een manager, er is een spe-
ciaal dashboard waarop ze hun vorderin-
gen online kunnen volgen en regelmatig 
evalueren we waar de teams staan in hun 
ontwikkeling.’
Amarant Groep heeft geen concreet eind-
doel gemarkeerd voor de ontwikkeling 
van haar teams. Zelfs het begrip krach-
tige teams heeft niet één alomvattende 
defi nitie. ‘Krachtig hoeft immers niet 
voor alle teams hetzelfde te betekenen. 
Dat hangt ook van de situatie waarin ze 
werken: het type cliënten bijvoorbeeld 

Namens AWVN is Marcel Nijhoff  
– key-accountmanager zorg-
branche – al sinds 2013 nauw 
betrokken bij het verandertraject 
van Amarant Groep. Het werk van 
AWVN bestond uit het onder-
handelen met de vakbonden over 
een nieuw sociaal plan, dat twee 
keer werd verlengd en recent 
uitmondde in een mobiliteits-
plan. Dit mobiliteitsplan richt 
zich op de ontwikkeling van de 
medewerkers, onder andere door 
gesprekken te stimuleren over 
de toekomst van de zorg en de 

eigen ambities, binnen en buiten 
Amarant Groep. Medewerkers 
worden bijvoorbeeld via een 
arbeidsmarktscan geïnformeerd 
over hun mogelijkheden.
Bestuurder Bindels roemt de 
vakinhoudelijke en professio-
nele werkwijze van AWVN. ‘De 
expertise van AWVN – niet alleen 
als het gaat om organisatiever-
andering in het algemeen, maar 
ook om ontwikkelingen in en 
buiten de zorg – fungeerde als 
spiegel waar we onze plannen 
aan konden toetsen. Dat is een 

meerwaarde. Dankzij de bruggen 
die Marcel Nijhoff  wist te slaan, 
zijn we steeds in dialoog met de 
vakorganisaties gebleven, on-
danks de verschillen van inzicht 
die er soms waren.’

Meer weten over de dienstver-
lening van AWVN bij verander-
trajecten of de dienstverlening 
de zorgsector? Neem contact op 
met Marcel Nijhoff  (nijhoff @awvn.
nl) of met de AWVN-werkgever-
slijn: werkgeverslijn@awvn.nl of 
070 850 86 05. 

Meerwaarde 

Marc Bindels

Marcel Nijhoff  
is adviseur 
arbeidsvoorwaarden 
en -verhoudingen  
bij AWVN
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of de gemeente waar ze zijn gevestigd. 
Krachtig geeft aan dat de zorg nu vanuit 
de teams wordt georganiseerd en dat de 
rest van de organisatie er is om de teams 
zo goed mogelijk hun werk te laten doen. 
Het is een continu proces.’
Eigen verantwoordelijkheid klinkt 
natuurlijk positief, maar heeft ook een 
keerzijde. Bindels werd logischerwijs 
geconfronteerd met zorgen van mede-
werkers: wie zou de schuld krijgen als 
er iets misgaat? ‘We willen juist geen 
afrekencultuur. Fouten maken kan en 
mag, zolang er maar van wordt geleerd 
en zolang het maar past in het traject dat 
we met z’n allen zijn ingeslagen.’ Om de 
teams goed te laten functioneren, hebben 
ze meer nodig dan alleen een grote mate 
van eigen verantwoordelijkheid en een ei-
gen budget. Ook een cultuur waarbinnen 
mensen open en eerlijk feedback kunnen 
leveren, is onmisbaar. ‘De coaches spelen 
een belangrijke rol bij het creëren van 
een veilige omgeving. Ook de managers 
moeten consistent en vasthoudend het 
goede voorbeeld geven.’ 

Functiegebouw
De nieuwe manier van werken had 
nogal wat consequenties voor het func-
tiegebouw van Amarant. Niet alleen de 
zorgprofessionals zelf werden erdoor 
geraakt, maar ook de clustermanagers 
en ondersteunende afdelingen. Amarant 
Groep vermeed daarom een plotselinge 
overgang, een big bang, en koos voor de 
geleidelijke aanpak. ‘We trekken er ruim 
de tijd voor uit. Niet alle afdelingen en 
teams hoeven even snel te gaan. Maar 
we hebben het concept wel integraal in 
de hele organisatie doorgevoerd. Anders 
krijg je een situatie waarin bijvoorbeeld 

bedrijfsreportage

de HR-afdeling op de oude manier blijft 
werken en goed bedoeld te veel gaat voor-
schrijven. Dat verlamt de teams.’
Bij de reorganisatie werd het midden-
kader teruggebracht met zo’n twintig 
clustermanagers. Daarnaast werd de 
functie clustermanager omgezet naar 
een nieuwe functie: manager krachtige 
teams. ‘Deze nieuwe rol is onderdeel 
van de transformatie van span of control 
naar span of support: horizontale aanstu-
ring door coaching.’ De bezuinigingen 
maakten het onvermijdelijk dat Amarant 
het werk met minder mensen moest gaan 
doen, maar het oude sociaal plan gaf geen 
mogelijkheden om afscheid te nemen van 
medewerkers. ‘Op zo’n moment heb je 
een organisatie als AWVN keihard nodig. 
Natuurlijk wil je als goed werkgever je 
mensen het liefste zelf nieuwe functies 
aanbieden, maar die ruimte moet er dan 
wel zijn en de mensen moeten wel mee-
willen in de nieuwe aanpak.’

Brugfunctie
AWVN was nauw betrokken bij het ver-
andertraject bij Amarant Groep, zowel 
inhoudelijk als procesmatig. Inmid-
dels is het sociaal plan vervangen door 
een mobiliteitsplan, dat is gericht op 
begeleiding van werk naar werk. Bindels 
beschrijft de afgelopen jaren als lastig 
en intensief. ‘Er zaten en zitten mooie 
en uitdagende kanten aan het opnieuw 
vormgeven van een organisatie, maar 
het levert zeker ook lastige vraagstuk-
ken en zure appels op. Gelukkig konden 
we in die periode terugvallen op AWVN. 
Zij speelden een belangrijke brugfunctie 
in het contact met de vakbonden.’
Dat was vooral belangrijk omdat de 
steun van de ondernemingsraad en het 

personeel bij een verandering als deze 
onontbeerlijk is. ‘Je vraagt nogal wat van 
mensen: de zorgprofessionals gaan op 
een andere manier werken. En je moet 
bijvoorbeeld managers gaan uitleggen 
dat de nieuwe aanpak geen diskwalifi-
catie van hun prestaties tot nu toe is, 
maar een methode om Amarant voor te 
bereiden op de toekomst en de cliënten 
de zorg te garanderen die hun toekomt.’

Flexibeler
Het nieuwe model zorgt dat Amarant 
ook in de toekomst de goede zorg kan 
bieden, aldus Bindels. ‘Dat komt doordat 
de teams dichterbij de cliënten, hun 
familieleden en de gemeenten staan dan 
Amarant Groep op centraal niveau ooit 
zou kunnen. Ze zijn flexibeler en beter 
in staat de dialoog aan te gaan met cliën-
ten en te reageren op hun veranderende 
zorgwensen.’
Krachtige teams werken niet alleen in de 
zorg, stelt Bindels, die regelmatig discus-
sies voert over organisatieverandering 
met managers uit andere branches. ‘Een 
directeur van een elektronicaketen zei 
tegen mij: Als je mensen meer verantwoorde-
lijkheid geeft, als je ze loslaat, zal je zien dat je 
ze tegen zichzelf in bescherming moet nemen.’  
En dat blijkt ook zo te zijn. De doelen die 
de Amarantteams voor zichzelf vast-
stellen, zijn hoger dan Bindels ooit had 
verwacht. ‘En niet alleen dat, ze doen al-
les om hun doelen te behalen. Dat zou je 
nooit bereiken als je de targets topdown 
vaststelt. Als management moeten we 
er nu voor waken dat de doelen realis-
tisch blijven. Maar deze reactie van de 
zorgprofessionals sterkt ons natuurlijk 
wel in de overtuiging dat we op de goede 
weg zijn.’ 

Doordenken
Een vat vol raadselen 

De stand van onze mondhoeken – glim-
lachend, dan wel zichtbaar moeite heb-
bend met de zwaartekracht – heeft geen 
aantoonbare invloed op ons geluksge-
voel. De jongste bevinding in de (soci-
ale) psychologie verwijst de zogeheten 
gezichtsfeedbackhypothese (populair 
te omschrijven als ‘blij kijken maakt 
blij, droef kijken maakt droef’) naar het 
snelgroeiende rijk der psychologische 
fabelen.
Deze hoopgevende hypothese (want 
wat is een simpeler therapie dan om in 
depressieve toestand onze mondhoeken 
opwaarts bewegen?) leek voor de goege-
meente van psychologische wetenschap-
pers genoegzaam bewezen door middel 
van een in 1988 onder leiding van de 
Duitse psycholoog Fritz Strack uitge-
voerd experiment. Helaas. Grootschalige 
herhaling van Stracks experiment door 
onderzoekers van de Universiteit van 
Amsterdam laat geen spaan heel van het 
door hem gevonden bewijs.

Misschien is het wat vroeg om nu al 
te concluderen dat het de geëigende 
wetenschappen niet zal lukken de men-
selijke psyche ooit in zodanige mate te 
doorgronden dat nauwkeurige voorspel-
ling van gedrag mogelijk is. De mens is 
onberekenbaar, en lijkt zich te gedragen 
als een haas die zijn belagers van zich 
afschudt door niet in rechte lijn weg te 
rennen, maar onvoorspelbare slagen 
naar rechts en links te maken. In het 
geval van de haas tot irritatie van zijn 

belagers, in het geval van de mens tot ir-
ritatie en wanhoop van beleidsmakers.
‘Zal een mens zichzelf ooit begrijpen?’, 
is een vraag die ik, voor wat mijzelf be-
treft, ontkennend beantwoord. Daar ben 
ik bepaald niet ongelukkig mee, omdat 
ik het dan vrijwel – zoal niet categorisch 
– uitgesloten acht dat iemand anders mij 
ooit wél volledig zal begrijpen. Want stel 
dat u uzelf niet begrijpt, maar een ander 
doet dat wel. En dat u dus niet in volle 
zuiverheid (zonder rationalisaties ach-
teraf) uw feitelijke handelen kunt verkla-
ren, terwijl een ander dat wél kan. Het 
zou die ander onwaarschijnlijke macht 
over u geven en het einde betekenen van 
uw persoonlijke soevereiniteit. 

Bewezen geachte psychologische hypo-
thesen worden inmiddels stelselmatig 
ontkracht. Dit maakt de menselijke 
psyche steeds meer een vat vol raadselen. 
Ook de neurowetenschappen verschaf-
fen ons bepaald geen onbetwiste helder-

heid. Het kan dan ook niet anders of er 
moeten mijns inziens, nog meer dan in 
het verlengde van de financiële crisis al 
is gebeurd, grotere vraagtekens worden 
gezet bij het voorspellend vermogen van 
de gammawetenschap die zich graag als 
bèta aan ons presenteert: de economie.
En dat maakt de (sociaal)economische 
politiek tot een domein dat alleen met 
de grootste omzichtigheid kan worden 
betreden. Het is de vraag of het Centraal 
Planbureau (CPB) – of vergelijkbare 
instituten – daarbij onze beste gids is. Ik 
betwist niet de integriteit van het CPB of 
de toewijding van leiding en medewer-
kers. Ik vraag mij slechts af of elke gids 
beter is dan geen gids, temeer omdat we 
ons in de aanloop naar de komende Ka-
merverkiezingen bevinden en politieke 
partijen dus, gewoontegetrouw en op 
straffe van te worden genageld aan de 
boekhoudkundige strafpaal, hun pro-
gramma’s laten doorrekenen. 
Mag ik u het boek Ons feilbare denken 
uit 2011 van Daniël Kahneman aan-
raden? Kahneman is een psycholoog, 
inderdaad. Maar wel één aan wie in 
2002 de Nobelprijs voor de Economie is 
toegekend vanwege zijn overtuigende 
ontkrachting van het rationaliteits-
postulaat dat de grondslag vormt van  
menige economische theorie én CPB-, 
IMF- en OECD-voorspelling. Sindsdien 
is de gedragseconomie aan een opmars 
bezig. Een goede zaak, maar of het ons 
veel verder brengt, waag ik vooralsnog 
te betwijfelen. 

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

De mens gedraagt 
zich als een haas 
die zijn belagers 
van zich afschudt 
door onvoorspelbare 
slagen naar rechts en 
links te maken

In de zorg draait het om 
de cliënt, en is de meeste 
kennis en kunde op de 
werkvloer te vinden
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Leercultuur
Interactieve werkconfe-
rentie ‘Een stimulerende 
leercultuur creëren’, geor-
ganiseerd door AWVN en 
NRTO

Onderhandelingen
Netwerkbijeenkomst voor 
AWVN-leden in de drie 
noordelijke provincies

26 27
September September

SNELSTART 
INCLUSIEF 
WERKGEVEN 
Werkgevers die ruimte willen maken 
voor medewerkers met een beperking, 
kost het veel tijd om alles zelf uit te 
zoeken. Daarom heeft AWVN de ‘Snel-
start inclusief werkgeven’ ontwikkeld: 
actueel, volledig en met veel kennis 
van de praktijk. In een vier uur du-
rende sessie presenteren AWVN-experts 
een beproefd stappenplan en bieden 
u informatie over wetten, regels en de 
do’s en don’ts. 
Met name de volgende onderwerpen 
passeren de revue: kengetallen Parti-
cipatiewet/banenafspraak, draagvlak 
creëren (stakeholderanalyse), prak-
tijkvoorbeelden, mogelijkheden in uw 
organisatie verkennen, business case 
bouwen (uw ambities) en ambities reali-
seren (bemiddelaars). 
Uw investering in een snelle en goede 
start met (meer) inclusief werkgeven, 
bedraagt 728 euro exclusief btw. 
Meer weten? Neem contact op met de 
AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05 of 
werkgeverslijn@awvn.nl.

Dispuut Zuidoost
Netwerkbijeenkomst voor 
AWVN-leden in Zuidoost-
Nederland

23
September

Van de Kraats in 
directie VNO-NCW

KA
LEN
DER

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

Pensioencontract
Voorlichtingsbijeenkomst 
over het verlengen van 
het pensioencontract

22 22
September September

Voor meer informatie: www.awvn.nl

Harry van de Kraats bekleedt sinds 1 
augustus een directiefunctie bij on-
dernemingsvereniging VNO-NCW. Hij 
wordt bij de belangenbehartigers van 
ondernemend Nederland verantwoor-
delijk voor het sociaal beleid (onder 
meer arbeidsmarkt, sociale zekerheid 
en onderwijs), maar blijft ook algemeen 
directeur van AWVN. 
De aanstelling van Van de Kraats bij 
VNO-NCW is voor twee dagen per week 
en heeft als doel de samenhang en sa-
menwerking tussen beide organisaties 

verder te verbeteren. Hiertoe gaan de 
beleidsafdelingen van de verenigingen 
nauw met elkaar samenwerken.
Bij VNO-NCW zijn op 1 augustus voorts 
Jeroen Lammers en Guusje Dolsma 
benoemd tot directeur Economische 
Zaken respectievelijk plaatsvervangend 
directeur Sociale Zaken. De benoemin-
gen zijn de laatste stap in de vernieu-
wing van de directie van VNO-NCW. 
Eerder al volgde beleidsdirecteur Cees 
Oudshoorn Niek Jan van Kesteren op als 
algemeen directeur.

Harry van de Kraats, algemeen directeur 
AWVN en directeur Sociale Zaken 
VNO-NCW, nam op 14 september op 
uitnodiging van de Tweede Kamer deel 
aan een ronde-tafelbijeenkomst over 
de balans tussen loonontwikkeling en 
winstontwikkeling bij werkgevers. Van 
de Kraats: ‘Rode draad van mijn verhaal 
was dat wij óók voor loonsverhoging 
zijn – althans, waar dat kan. 
Loonsverhogingen kunnen de economie 
stimuleren. Tegelijkertijd zien we bij 
onze leden dat loonsverhoging niet 
overal mogelijk is. Niet alle bedrijven 
hebben die financiële armslag. Bedrijven 
die op de binnenlandse markt zijn 
gericht, moeten na de afgelopen crisis 
eerst weer vet op de botten krijgen; 
bedrijven gericht op de exportmarkt 
hebben te maken met felle buitenlandse 
concurrentie. Gelukkig zijn er ook 
bedrijven die wel de middelen hebben 
en deze ruimte ook delen met hun 
medewerkers. Eerst verdienen, dan 
verdelen.’

Werkgevers terughoudend 
met werven werknemers

Fundament onder zijn pleidooi was 
het ledenonderzoek dat AWVN heeft 
uitgevoerd onder haar leden en leden 
van aangesloten brancheorganisaties. 
De belangrijkste conclusie daarvan is 
dat twee op de drie werkgevers grote 
internationale onzekerheden zien 
en daarom terughoudend zijn met 
extra loonsverhoging en met mensen 
aannemen. Onder exporteurs gaat het 
zelfs om 86 procent van de werkgevers.
Bijna twee op de drie werkgevers 
beoordeelt een extra loonsverhoging als 
(zeer) ongewenst. Een klein deel van de 
werkgevers (4 procent) staat er financieel 
nog slecht voor. Onder mkb’ers geldt dit 
voor bijna één op de tien bedrijven (9 
procent). Acht van de tien werkgevers met 
een slechte financiële positie vinden een 
extra loonsverhoging ongewenst.
Ruim de helft van de respondenten 
(53 procent) verwacht dat een 
extra loonsverhoging tot extra 
kostenbesparingen leidt. Eén op de drie 
werkgevers verwacht terughoudendheid 

Twee derde van de werkgevers is terughoudend met het werven 
van werknemers en het toekennen van loonsverhoging door 
internationale onzekerheden. Deze stelling is af te leiden uit de 
rapportage ‘Loonontwikkeling’ van AWVN.

bij het aantrekken van nieuw personeel (34 
procent) en/of compensatie door middel van 
hogere arbeidsproductiviteit (33 procent).
Werkgevers zijn vooral tegen een extra 
loonsverhoging als deze structureel van 
karakter is. Loonafspraken zijn een zaak 
van cao-partijen en een antwoord op 
decentraal maatwerk, aldus AWVN. De 
werkgeversvereniging adviseert werkgevers 
een discussie over loonkosten in relatie tot 
de arbeidsproductiviteit op bedrijfsniveau 
te voeren en een discussie over andere 
kostenelementen, zoals sociale lasten en 
premies en investeringen in duurzame 
inzetbaarheid. Werkgeversvoorman Van 
de Kraats voegt daar nog aan toe: ‘Met 
variabele beloning voor alle medewerkers 
– mits goed vormgegeven in transparante 
afspraken – kunnen de lonen mee-ademen 
met de bedrijfsresultaten.’
Aan het onderzoek namen ruim 
driehonderd bedrijven en instellingen 
deel. Bezien naar sector en bedrijfsomvang 
vormen zij een representatieve afspiegeling 
van de Nederlandse werkgevers.
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Beleidscommissie 
Bijeenkomst van de 
beleidscommissie, 
het klankbord voor de 
beleidsorganisatie van 
AWVN

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

HR-analytics
Bijeenkomst van het 
gelijknamige AWVN- 
themanetwerk

29 3 3
September Oktober Oktober

Sociale verzekeringen 
Tweede workshop 
'Internationale arbeids-
mobiliteit'

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 21-28)

64 10
OktoberOktober Oktober

Overblijvende vakantiedagen zijn een 
probleem. Dat blijkt uit een onderzoek 
van Multiscope (in opdracht van Unicef) 
onder fi nanciële en HR-verantwoordelij-
ken bij organisaties in het midden- en 
grootbedrijf. Ook uit eerdere enquêtes 
van AWVN bleek dat Nederlandse werk-
nemers veel dagen hebben opgespaard: 
gemiddeld 14,5 dag. Dit stuwmeer van in 
totaal 93 miljoen dagen leidt bij werk-
gevers tot een forse verplichting op de 
balans, en brengt een potentieel plan-
ningsprobleem met zich mee. Denk aan 
de situatie dat grote groepen werknemers 
deze dagen tegelijk willen opnemen. 
Bij 84 procent van de organisaties blijkt 
het probleem van de stuwmeren op de 
managementagenda te staan.

Het Unicef | geef-een-dagprogramma 
maakt een innovatieve koppeling tussen 
het MVO-beleid van organisaties en het 
‘vrije-dagenprobleem’. Madelon Caboo-
ter, manager Corporate Partnerships 
van Unicef Nederland: ‘Maar liefst 69 

procent van de werkgevers in Nederland 
biedt medewerkers de mogelijkheid 
om zich in te zetten voor MVO-doelen. 
Dat gaf ons de kans om een innovatieve 
propositie te ontwikkelen die het werk-
gevers mogelijk maakt om hun werkne-
mers vrije dagen te laten doneren aan 
Unicef. Bij de test van het idee bleek 
maar liefst de helft van de fi nanciële 
en HR-verantwoordelijken bij grotere 
ondernemingen ons idee positief tot zeer 
positief te beoordelen. Zij ervaren het 
idee als een echte win-winoplossing.’
Het programma van Unicef krijgt de 
steun van onder meer AWVN-directeur 
Harry van de Kraats. ‘Die vakantiedagen 
zijn bij wijze van spreken ‘dood’ geld. 
Unicef biedt een prachtige oplossing, 
waarmee organisaties en hun werkne-
mers hun maatschappelijke betrokken-
heid kunnen uiten.’

Meerdere bedrijven hebben zich inmid-
dels aangesloten bij het programma van 
Unicef. Naast Schiphol Group en de ge-

meente Den Haag zijn dat onder meer te-
lemarketingbedrijf Klant Contact Service 
en HR-softwarebedrijven ADP en RAET. 
Deze grote marktpartijen ondersteunen 
deelname van andere organisaties door-
dat zij de donatie-optie in hun verlofsyste-
men integreren en zo de administratieve 
afhandeling vergemakkelijken.

Het programma werkt vrij eenvoudig. 
Via HRM-software, een website of een 
formulier wordt de mogelijkheid gecre-
eerd om overgebleven vrije dagen te do-
neren aan Unicef. Werknemers ontvan-
gen vervolgens informatie over het werk 
dat Unicef kan doen met de donaties, op 
het vlak van onderwijs, gezondheidszorg 
en sanitaire voorzieningen. Cabooter: 
‘Met de gemiddelde nettowaarde van één 
verlofdag kunnen we 140 kinderen met 
vaccinaties beschermen. Dat is toch een 
geweldig resultaat.’

Kijk voor meer informatie op 
www.unicef.nl/geef-een-dag.

93 miljoen vrije dagen die 
we niet opnemen, 93 miljoen 
kansen voor kinderen
Werkgevers hebben vaak moeite het stuwmeer aan 
vrije dagen van hun medewerkers weg te werken. 
Goede-doelenorganisatie Unicef heeft een manier 
bedacht om het probleem te verkleinen: werknemers 
kunnen overtollige vrije dagen weggeven. Van elke 
verlofdag profi teren 140 kinderen.

Internationaal ondernemen gaat 
vaak gepaard met zakelijke reizen en 
werken in het buitenland. De kosten 
en risico's die dit met zich meebrengt, 
wilt u graag op een deskundige en 
verantwoorde wijze managen. Want 
grensoverschrijdende arbeid, kort of 
lang, heeft voor de ondernemer en de 
werknemer gevolgen op vijf terreinen.
•  Migratierecht: mag er worden gewerkt 

zonder vergunning in het andere land?
•  Sociale zekerheid: blijft de Nederlandse 

sociale zekerheid van kracht – 
verplicht of vrijwillig, of is er een 
alternatieve, particuliere verzekering?

•  Arbeidsvoorwaarden: gelden er andere 
arbeidsrechtelijke regels en welke 
afspraken zijn er nodig?

•  Fiscaal: moet er in Nederland belasting 
worden afgedragen of elders?

•  Pensioen: is het mogelijk het 
bedrijfspensioen voort te zetten?

De masterclass wordt verzorgd door het 
adviesteam internationaal/fi scaal van 
AWVN, Jelle Kroes van Kroes Advocaten 

Masterclass 
‘Ondernemen en werken 
in het buitenland’

Immigration Lawyers en Yin Jonkman, 
internationaal manager compensation 
& benefi ts bij Action BV. De deelnemers 
kunnen hun vragen vooraf toezenden; 
deze komen dan aan de orde tijdens de 
bijeenkomst.
Kosten: 399 euro; leden van AWVN, EVO, 
Fenedex en NVP ontvangen 20 procent 
korting en betalen 319 euro. Deze 
bedragen gelden per persoon, inclusief 
documentatie en consumpties en 
exclusief btw. 
Datum: woensdag 12 oktober van 13.00 
tot 16.30 uur, aansluitend gelegenheid 
tot netwerken. 
Locatie: het kantoor van EVO-Fenedex, 
Signaalrood 60 in Zoetermeer 
(ligt aan de A12; voldoende gratis 
parkeergelegenheid).
Aanmelden: via 
www.exporttrainingen.nl. 
Meer informatie: www.awvn.nl/
bijeenkomsten. Of neem contact op met 
Ruud Blaakman van AWVN, 
blaakman@awvn.nl, 070 850 86 71.

In samenwerking met de brancheorganisaties Fenedex, 
EVO en NVP organiseert AWVN op 12 oktober de 
masterclass Ondernemen en werken in het buitenland: wat 
zijn de belangrijkste arbeidsvoorwaardelijke kwesties bij 
grensoverschrijdende arbeid?

Over de gevolgen van de Wet werk en 
zekerheid (Wwz) informeren AWVN-
advocaten en Wwz-specialist Marco 
Veenstra u sinds 1 augustus 2015 
wekelijks in hun weblog. Ruim een 
jaar later is het tijd om dit blog breder 
te trekken.
Vanaf 1 september 2016 verzorgen 
de advocaten en juristen van AWVN 
het blog arbeidsrecht. In dit nieuwe 
weblog komt niet alleen de Wwz ter 
sprake, maar ook andere, recente 
arbeidsrechtelijke kwesties. Bijvoor-
beeld op het gebied van medezeg-
genschap, cao-recht, stakingsrecht, 
overgang van onderneming en de wet 
Normering topinkomens. De frequen-
tie van het blog blijft hetzelfde, maar 
het aantal onderwerpen is dus groter. 
Zo blijft u altijd op de hoogte van de 
meest recente ontwikkelingen binnen 
de wet- en regelgeving die relevant is 
voor de arbeidsrechtpraktijk.

Blog arbeidsrecht 
opvolger Wwz-blog
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Onderhandelen 
Start van de vierdelige 
cursus ‘Onderhandelen 
over arbeidsvoorwaarden’ 

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

Werken in het 
buitenland
Ondernemen en werken in het 
buitenland: welke arbeidsvoor-
waardelijke kwesties moeten 
uw aandacht hebben? Seminar

12 12 12
Oktober Oktober Oktober

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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Meer halen uit 
de AWVN- 
belonings monitor

Tijdens de workshop gaat u aan de slag met de belonings-
gegevens van uw eigen organisatie. Neem daarom uw eigen 
laptop mee naar de workshop en een voorbereid medewer-
kersbestand. 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. 

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

Alle mogelijkheden van de AWVN-belonings-
monitor leren kennen én benutten? Kom dan 
naar de workshop die AWVN op 1 november 
(16.00 tot 18.00 uur) organiseert in Bunnik. 



Inclusief werkgeven 
ruimte maken in uw organisatie voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt

Laat u inspireren en motiveren tot 
inclusief werkgeven op een manier 
die bijdraagt aan de doelstellingen 
van uw onderneming. 

Ruim 55 ‘good practices’
Op www.werkgeversgaaninclusief.nl vindt u  
ruim 55 good practices. Heel verschillende orga-
nisaties, groot en klein, uit verschillende sectoren 
en regio’s vertellen over de mogelijkheden die zij 
hebben gebruikt om ruimte te maken voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Praktijk- 
verhalen om u en andere werkgevers te inspireren 
en motiveren.
De slimme, gebruikersvriendelijke filters 
brengen u in een paar klikken bij de voor 
u meest relevante good practices.

Nieuwsbrief inclusief werkgeven
Wekelijks verschijnt deze nieuwsbrief met goede 
voorbeelden, tips en informatie rond thema’s als 
waardecreatie en kandidaten vinden. Interesse? 
Meld u aan via werkgeversgaaninclusief@awvn.nl

 

7 manieren om meer inclusief te worden
• Aanpassen werving en selectie 
• Afspraken met leverancier 
• Beleid aanpassen 
• Functiecreatie groep 
• Functiecreatie persoon 
• Job carving 
• Werkervaringsplek 

5 thema’s
• Begeleiden doelgroep 
• Kandidaten vinden 
• Organisatie en draagvlak 
• Talenten van kandidaten 
• Waardecreatie  

Vindt u uw organisatie 
een ‘good practice’ van 
inclusief werkgeven? 

Tip ons!
werkgeversgaaninclusief@awvn.nl
www.werkgeversgaaninclusief.nl     


