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Inclusief werkgeven: 
wat is er na twee 
jaar geleerd?

HR-analytics
Wat leveren 
investeringen in 
menselijk kapitaal op?

Vebego: winst 
en waarde-creatie 
bijten elkaar niet

SVn stapt af van
collectieve 
pensioenregeling
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Arbeid en recht
Laakbaar gedrag in de privésfeer:  
reden voor non-actiefstelling of ontslag?

De kwestie van…
Pieter Vonk  
(Saint-Gobain Construction Products)

Dag VAR, hallo ovo
Vraag ’t de AWVN-werkgeverslijn
 
The March of Folly
Doordenken met Ronald de Leij

Berichten
Een selectie uit het AWVN-nieuws

‘�HR�wordt�zwaarder�en�strategischer’
Vraaggesprek met Job Voorhoeve, voorzitter 
NVP. ‘De moderne HR-manager moet zakelijker 
zijn dan vroeger. Begrijpen wat ontwikkelingen 
en beslissingen betekenen in termen van geld, 
hij moet denken in business cases. Tegelijkertijd 
moet hij gevoel houden voor wat er onder het 
personeel leeft.’

Prisoner’s�dilemma
Onderhandelen met de ondernemingsraad over arbeidsvoorwaarden: 
dat kan lastig zijn. De achterban verwacht dat de OR fors inzet, terwijl 
de bestuurder verwacht dat de OR het belang van de onderneming 
voor ogen houdt.
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Het�anders�durven�doen
Vebego wint de eerste AWVN-
trofee voor Winst en waarde-
creatie. Ondernemen volgens 
de menselijke maat zit het 
familiebedrijf in de genen.
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Zelfbeschikkingsrecht�op�pensioengebied
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten (SVn) is afgestapt van verplichte deelname aan 
een collectieve pensioenregeling. Alle medewerkers krijgen 
een persoonlijk budget dat ze kunnen aanwenden voor 
pensioen, maar ook voor andere doeleinden. Directeur  
Jan Willem van Beek: ‘Natuurlijk hebben wij geworsteld 
met onze zorgplicht als werkgever.’

Werkgevers�gaan�inclusief
Twee jaar na de start van het programma: wat zijn 
de belangrijkste lessen die we op het gebied van 
inclusief werkgeven hebben geleerd?

HR-analytics
Het kwantificeren van 
investeringen in menselijk 
kapitaal: wat, hoe en 
waarom? ‘HR-analytics 
focust op de relatie 
tussen een organisatie 
en het menselijk kapitaal. 
Hoe benut je dat het 
beste? Je kunt je geld 
maar één keer uitgeven, 
doe dat dus op een 
onderbouwde manier.’
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‘ HR wordt 
zwaarder en 
strategischer’

Job Voorhoeve NVP

TEKST
Jannes van der Velde 

FOTO’S
Martin Waalboer 

Beschouwend: ‘HR is zich dus aan het 
ontwikkelen van uitvoerend tot veel 
meer strategisch. Dat vertaalt zich in de 
positie die grote bedrijven toekennen 
aan de HR-post – veel dichterbij of zelfs 
in de raad van bestuur. KPN, AkzoNobel 
zijn goede voorbeelden. Grappig genoeg 
vertaalt dit zich ook in de benoeming 
van HR-toppers op algemene 
bestuursfuncties. Beste voorbeeld: 
Erna Verhagen, bestuursvoorzitter 
van PostNL, is ex-HR. HR is veel 
meer geworden dan uitsluitend een 
kostenpost.’ 

Duidend: ‘Het geheim zit erin dat 
directies en raden van bestuur in 
toenemende mate inzien dat er een 
correlatie is tussen slechte prestaties 
van de organisaties en een zwakkere 
HR-bezetting. Afstand tussen werkvloer 
en directie schept vroeg of laat 
problemen. Kijk naar de problemen die 
de Universiteit van Amsterdam vorig 
jaar had. Typisch voorbeeld van een 
ontbrekende verbinding tussen de raad 
van bestuur en de medewerkers.’

Relativerend: ‘Dat HR-directeuren 
in aanzien stijgen en meer 
verantwoordelijkheden krijgen, 
heeft overigens voor ons als 
beroepsvereniging ook een belangrijk 
nadeel: het is erg moeilijk geworden 
een nieuwe voorzitter te vinden. De 
vorige voorzitter was Wim Kooijman, 
lang HR-verantwoordelijke bij KLM en 
een zwaargewicht in de HR-wereld. Ik 
beschouw mijzelf als tijdelijk voorzitter. 
De nieuwe voorzitter van de NVP moet 
een echte HR-directeur zijn, iemand 
van een vooraanstaande onderneming, 
maar de meesten zijn te zeer in beslag 
genomen door hun werk.’

In steeds meer bedrijven wordt HR direct 
gekoppeld aan de directie. De personeelsfunctie 
krijgt steeds meer strategisch belang. Dat 
komt door de technologische, economische en 
organisatorische ontwikkelingen. Voorzitter Job 
Voorhoeve van de Nederlandse Vereniging voor 
Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling 
(NVP) duidt de trends.

‘Het vakgebied als geheel wordt 
belangrijker en ontwikkelt zich steeds 
verder. Ik ben zelfs geneigd te zeggen 
dat HR qua ontwikkeling nog een 
heel jong vakgebied is. Financiën, 
bijvoorbeeld, is als discipline veel ouder, 
en dus ook veel verder ontwikkeld. 
De personeelsfunctie was nog niet zo 
lang geleden vooral administratief. 
De afgelopen decennia heeft het 
vakgebied steeds meer strategisch 
belang gekregen. Dat heeft natuurlijk 
alles te maken met het veranderende 
werk, veranderende organisaties en 
vooral met het tempo waarin die 
veranderingen plaatsvinden. Het 
vergt ontzettend veel organisatorisch 
en strategisch vermogen om in 
een optimaal flexibele organisatie 
gedurende lange tijd op ieder moment 
de juiste mensen aan het werk te 
hebben.’

Ontbrekende�verbinding�
Amstelveen, een steenworp afstand van 
het Amsterdamse bos. Ruim kantoor. 
Een gesprek met Job Voorhoeve over de 
trends en ontwikkelingen op het vlak 
van human resource management is als 
een rit in een nieuwe Audi: soepel, geen 
haperingen en gemakkelijk van één 
naar vier en terug. 

Observerend: ‘Dat toenemende 
strategische belang kun je niet 
alleen aflezen aan hoe erover wordt 
gesproken, maar ook aan de profielen 
die aan HR-functies worden gegeven. Ik 
zie in mijn werkpraktijk heel zware en 
steeds zwaardere profielen langskomen. 
Ondernemingen hebben dus belang 
bij een steeds zwaarder HR-profiel en 
gaan er steeds meer toe over om de HR-
verantwoordelijkheid direct in de raad 
van bestuur onder te brengen.’
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Bij de Nederlandse Vereniging 
voor Personeelsbeleid (NVP) 
– de beroepsvereniging van HR- 
professionals – zijn 3.000 mensen 
aangesloten die zich bezighouden 
met HR-strategie, arbeidsverhoudin-
gen, werving en selectie, innovatie in 
HR, arbeidsvoorwaarden en oplei-
dingsplannen. De vereniging is een 
kenniscentrum voor HR-specialisten. 

De NVP biedt een breed netwerk aan 
contacten en houdt haar leden up-to-
date over de veranderende eisen die 
aan HR-professionals worden gesteld 
en de ontwikkelingen op de arbeids-
markt. Daarnaast organiseert de NVP 
congressen, workshops, cursussen, 
themabijeenkomsten en bedrijfs-
bezoeken.  
Meer informatie: www.nvp-plaza.nl.

Meer�technologie
‘De HR-functie wordt zwaarder door een 
aantal onderliggende ontwikkelingen 
binnen organisaties. Ik noemde al het 
streven van organisaties naar optimale 
– niet maximale – flexibiliteit. Neem 
een onderwerp als talentontwikkeling. 
Het hybride karakter tussen vast 
en flex dat de meeste organisaties 
tegenwoordig hebben, zorgt voor veel 
complexiteit. Hoe ontwikkel je het 
aanwezige talent over meerdere jaren 
als de betreffende personen niet in 
vaste dienst zijn? Welke afwegingen 
maak je daarbij? Hoe plan je het?’

‘Daarbij hebben organisaties de neiging 
platter te worden. Als gevolg van de 
komst van nieuwe technologische 
mogelijkheden, verdwijnt een deel 
van het middenmanagement – een 
inmiddels bekend verschijnsel. Dat 
betekent wel dat de overblijvende 
managers ineens veel meer en ook veel 
andere verantwoordelijkheden krijgen. 
Die managers moeten meer kunnen en 
HR moet dat faciliteren.’

‘Een andere blijvende verandering 
in het HR-werk is de vloedgolf van 
technologie die de afgelopen jaren 
over ons heen is gekomen en waarvan 
het einde nog lang niet in zicht is. 
Wat dat betreft vormt HR absoluut 
geen uitzondering. De technologie 
om HR-processen te ondersteunen, is 
inmiddels een wereldwijde markt van 
6 miljard euro per jaar. Dat zal nog 
veel meer worden. Ik denk dat veel HR-
functionarissen de mogelijkheden nog 
nauwelijks beseffen – denk bijvoorbeeld 
aan HR-analytics, het analyseren van 
HR-data om er beleid op te baseren. 
Aan de ene kant maakt dit zaken op 
het vlak van HR gemakkelijker. Aan 
de andere kant betekent het ook dat 
de HR-beslisser met steeds meer en 
ingewikkelder informatie moet kunnen 
omgaan. Ook de technologie draagt 
bij aan de opwaartse druk in het HR-
werkveld.’

‘Een vierde reden en terug van 
weggeweest: internationalisering. Na 
2008 hebben de meeste bedrijven, ook 
veel multinationals, de blik toch veel 
meer op de thuismarkt en het thuisland 
gericht, met ABN AMRO als het ultieme 
voorbeeld. Niet dat we ineens weer 
alleen met Nederlanders werken, maar 
de uitdagingen van de internationale 
economie zijn voor het HR-terrein de 
afgelopen jaren niet echt gegroeid. Ik 
voorzie dat de beweging van arbeid 
over de landsgrenzen nu weer versneld 

zal toenemen. Dat zal nieuwe, nog 
onbekende cultuurverschillen aan het 
licht brengen – ook op lokaal niveau.’

Zakelijker
‘Toch zou ik niet willen suggereren dat 
alles anders is of wordt. Ja, de HR-man 
of -vrouw heeft een meer zakelijke 
insteek, waar hij vroeger vooral aan 
de kant van het personeel stond. 
Maar hij blijft nog steeds cruciaal in 
het contact met de vakbonden en de 
ondernemingsraad. Hij houdt een 

NVP Job Voorhoeve
Job Voorhoeve (1965) is ruim tien 
jaar bestuurslid van de Nederlandse 
Vereniging voor Personeelsbeleid en 
organisatieontwikkeling, NVP, waarvan 
bijna een jaar als voorzitter. In het dagelijks 
leven is hij partner bij Amrop Executive 
Search, waar hij zich bezighoudt met 
het vinden van de juiste kandidaten 
voor algemene directieposities en HR-
directieposities, in het bijzonder voor de 
sectoren ICT en zakelijke dienstverlening. 
Daarnaast is hij onder meer bestuurslid 
van de Human Capital Tafel van de 
Koninklijke Industrieele Groote Club in 
Amsterdam.
Voor Voorhoeve bij Amrop actief werd, 
vervulde hij diverse HR-functies en 
werkte hij twaalf jaar bij Deloitte, onder 
meer als verantwoordelijke voor het 
interne mobiliteitsbeleid wereldwijd. 
Job Voorhoeve studeerde Internationale 
betrekkingen aan de Universiteit van 
Amsterdam. 

Linkedin
nl.linkedin.com/in/jobvoorhoeve
Twitter
twitter.com/jobvoorhoeve

 De moderne HR-manager 
is deels een ander mens: 
vooral zakelijker, denkend 
in business cases. Maar hij 
moet een sterk gevoel 
houden voor wat er leeft 
onder het personeel

belangrijke rol, een sleutelrol, in de 
pacificatie van de arbeidsverhoudingen. 
Ook in het politieke veld blijft hij veel 
betekenen, bijvoorbeeld in de discussie 
over het pensioenstelsel. Hij kan 
verbindingen maken tussen mensen 
met tegengestelde belangen. In die zin 
verandert het spel dus niet, voorzie ik.’

‘Ja, voor een deel is de moderne HR-
manager toch een ander mens. Hij moet 
zakelijker zijn dan vroeger, begrijpen 
wat ontwikkelingen en beslissingen 

Sinds 2014 kunnen HR-
professionals zich via de NVP laten 
certificeren. Daarmee hoopt de 
NVP de professionaliteit van het 
vak te garanderen en te stimuleren. 
Met het certificeringssysteem voor 
HR-professionals volgt Nederland 
de voorbeelden uit andere landen. 
Meer informatie: www.nvp-plaza.nl. 

Certificering
betekenen in termen van geld. Hij 
moet denken in business cases. Maar 
hij moet een sterk gevoel houden 
voor wat er leeft onder het personeel. 
En communicatief zeer vaardig zijn 
– op de zeepkist kunnen staan om 
zaken uit te leggen.’ 

vraaggesprek
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TEKST
Andrea Hijmans

ILLUSTRATIES
Censuur

HR-analytics: met 
data onderbouwde 
HR-adviezen 

Nog zo’n salescursus zal zeker zoden aan de dijk 
zetten. Een slecht functionerende afdelingschef 
kun je het beste naar een leiderschapscursus 
sturen. Beweringen die gemakkelijk van de tong 
rollen, maar zijn ze ook waar? Onderzoek het met 
HR-analytics, adviseren Claartje van Ulden en 
Mark Schel van AWVN. Maar wat is dat precies?  
En wat levert het op?

Wat�is�HR-analytics?
Kort samengevat: een manier om, met 
behulp van statistische methoden, 
de impact te kwantificeren van inves-
teringen in menselijk kapitaal. Mark 
Schel, adviseur arbeidsvoorwaarden 
en -verhoudingen bij AWVN, geeft als 
voorbeeld een grote bank. ‘Voortdurend 
bezig de financiële wereld te analyseren 
op basis van datastromen van buitenaf. 
Maar wat gebeurt er eigenlijk binnen 
het bedrijf? Welke invloed hebben me-
dewerkers op bijvoorbeeld het rende-

Wat leveren investeringen in menselijk kapitaal nu eigenlijk echt op?  

Wat�wordt�waarom�geanalyseerd?
HR-data dienen als basis. Uiteraard 
kunnen die betrekking hebben op 
tal van zaken: leeftijdsopbouw, ver-
zuim, opleidingsniveau, competenties, 
werknemerstevredenheid. Bij voorkeur 
worden deze data gekoppeld aan harde 
gegevens over bijvoorbeeld omzet, 
verkoopcijfers, winst of klanttevreden-
heid. Pas dan achterhaal je de werke-
lijke invloed van de factor mens.
Van Ulden: ‘Er circuleren nogal wat 
aannames die voortkomen uit een 
soort onderbuikgevoel. Soms blijken 
die niet te kloppen. En als ze wél klop-
pen, kun je veel gerichter gaan sturen. 
HR-analytics kan het onderbuikgevoel 
onderbouwen of weerleggen – het 
maakt het mogelijk te achterhalen 
welke investeringen in mensen écht 
renderen en welke niet.’

Laat�alles�zich�kwantificeren?
Schel erkent dat het soms lastig is. 
Bijvoorbeeld het begrip betrokkenheid, 
engagement. ‘Dat is in hoge mate subjec-
tief. Maar de juiste vragen stellen helpt 
om bepaalde correlaties boven tafel te 
krijgen. Daarna is het uiteraard zaak 
slimme vervolgvragen te formuleren, 

ment en de klanttevredenheid? Weini-
gen betwijfelen dat bevlogen personeel 
een positief effect heeft op bedrijfsresul-
taten – maar hoe groot is dat? En welke 
factoren beïnvloeden op hun beurt die 
bevlogenheid?’ Claartje van Ulden, 
projectleider business development 
bij AWVN: ‘HR-analytics analyseert de 
relatie tussen een organisatie en het 
menselijk kapitaal. Hoe benut je dat het 
beste? Je kunt je geld maar één keer uit-
geven. Doe dat dus op een onderbouwde 
manier. Ook als het gaat om HR.’

Voorbeeldvragen die geschikt zijn 
voor HR-analytics

•  Wat is de invloed van het verloop 
binnen een bepaalde functiegroep op 
de klanttevredenheidscijfers? Of op de 
productiviteit?

•  Wat is de impact van een salestraining op 
de omzet?

•  Wat is het effect van het invoeren van 
lean manufacturing-management op het 
ongevallenrisico?

•  Wat is de relatie tussen laag (of juist hoog) 
engagement op het verloop?  
Op het verzuim? Op het behouden 
van high performers? Op de 
klanttevredenheid? Op de zogeheten 
aanbevelingsintentie?

HR-analytics stelt HR in staat om:

•  aan te sluiten bij prangende 
businessvragen

•  adviezen evidence based te onderbouwen 
(of te weerleggen)

•  methodes te ontwikkelen om (meer) te 
doen met data die binnen de organisatie 
beschikbaar zijn 

•  positief bij te dragen aan de resultaten van 
de organisatie als geheel.

gericht op het achterhalen van causale 
verbanden. Inderdaad: een soort socio-
logisch onderzoek binnen het bedrijf.’ 
Hij waarschuwt voor het alternatief. 
‘De businesskant van ondernemen ligt 
voortdurend onder een vergrootglas. 
Als je zelf niets analyseert, heb je kans 
dat aandeelhouders of andere stakehol-
ders dat voor je gaan doen. Dan speelt 
plotseling een ander soort subjecti-
viteit: de buitenwereld vult in wat jij 
moet doen. Veelal niet gehinderd door 
kennis van wat voor data dan ook.’

Mark Schel 
is adviseur 
arbeidsvoorwaarden 
en -verhoudingen 
bij AWVN

Claartje van Ulden
is projectleider 
business 
development 
bij AWVN
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Praktijkvoorbeeld: PostNL   
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Heeft�elk�bedrijf�er�baat�bij?
Statistiek speelt een hoofdrol. En, 
zoals Schel het formuleert: ‘Hoeveel 
statistiek wil je loslaten op tien man?’ 
Betekent dit dat het mkb weinig heeft 
aan HR-analytics? ‘Een bakker met een 
assistent en een zaterdaghulp kan beter 
gewoon met zijn mensen in gesprek 
gaan. Dat blijft een cruciale pijler onder 
goed werkgeverschap. Maar heb je, 
pak hem beet, honderd man of meer 
rondlopen, dan heeft het zin om je 
beleid statistisch te onderbouwen. Om 
verbanden te leggen die verder gaan 
dan ‘ik heb er een goed gevoel over’.’ En 
de non-profitsector? Van Ulden: ‘Daar 
gaat het niet om winst, maar om de 
dienstverlening. Om mensenwerk. Nou, 
dan heb je er zeker wat aan.’

Profiteren�werknemers�ook?
Schel: ‘In potentie zeker. Zij krijgen meer 
inzicht in hun eigen ontwikkeling in 
relatie tot die van het bedrijf. Daarmee 
maken ze hun loopbaan als het ware 
duurzamer.’

Wat�kun�je�er�beslist�níet�mee?
Van Ulden: ‘Vaststellen hoe medewer-
ker A of B functioneert. HR-analytics is 
vooral bedoeld om te onderzoeken op 
groepsniveau, het richt zich op de grote 
verbanden. Het is dus ook geen manier 
om individuele gedragsverandering te 
bewerkstelligen, laat staan om mensen te 
straffen. Wel om – wederom op groeps-
niveau – bepaald gedrag of bepaalde 
kenmerken te koppelen aan factoren die 
voor de organisatie van belang zijn.’  

‘Joh, kunnen jullie me vanuit HR helpen aan 
gegevens over ziekteverzuim?’ Zo ging het 
vroeger. Maar de relatief nieuwe afdeling HR IPS 
(Informatie, Processen en Systemen) van PostNL 
wil meer: niet alleen cijfers leveren, maar ook 
inzichten. En liefst natuurlijk inzichten die ten 
goede komen aan het bedrijf. Wouter Dolle en 
Martin Hendriks, adviseurs informatievoorziening 
en analyse: ‘Een getal is maar een getal. Op basis 
van inzichten kun je handelen.’

HR-analytics speelt binnen 
PostNL een steeds belangrijke-
re rol. Het bedrijf ontwikkelt 
op basis daarvan dashboards 
en onderzoekt bijvoorbeeld 
achtergronden van ziektever-
zuim, het effect van ontzie-
maatregelen en optimalisatie 
van inwerktrajecten en 
recruitment.
In de jaren zeventig werden 
binnen de voorloper van het 
huidige PostNL afspraken 
gemaakt over zogeheten 
normreductie voor oudere 
post bodes. Zeg maar: ver-
mindering van de werklast. 
Vanaf het 55ste levensjaar 10 
procent minder, 20 pro-
cent vanaf 60 jaar. Doel: de 
postbode gezond naar zijn 
pensioen brengen. Maar heeft 
die reductie ook het beoogde 
effect? Dat was nooit onder-
zocht.
Tot 2014. Toen is, met behulp 
van HR-analytics, nagegaan 
of de maatregel het ziektever-
zuim in de betreffende groep 
beïnvloedt. Oudere postbodes 
werden vergeleken met an-
dere PostNL-medewerkers in 
een productie-omgeving die 
geen aanspraak maakten op 
normreductie. Het verzuim 
van die laatste groep bleek 
een stuk lager. Een signaal, 
aldus Hendriks. ‘Deze ontzie-

maatregel doet blijkbaar niet 
wat we verwachten.’ Maar 
waar ligt dat aan? Samen met 
de arbodienst is dat nader on-
derzocht. Een groot deel van 
de klachten waarmee oudere 
postbodes kampten – zo’n 40 
procent – bleek betrekking te 
hebben op gewrichten en het 
bewegingsapparaat.
Vervolgens zijn oudere post-
bodes, uiteraard met hun 
toestemming, door een ge-
specialiseerd bedrijf gefilmd 
tijdens hun werk. De beelden 
werden na afloop samen met 
hen doorgenomen. Hendriks: 
‘Het sorteerwerk was vaak zo 
ingericht dat de medewerkers 
veel moesten draaien of lopen. 
Dat gaat straks veranderen.’ 
En nu? Hendriks: ‘We kijken 
momenteel, samen met de OR 
en vakorganisaties, wat er ver-
der moet gebeuren. Er lopen 
al pilots waarin we dat nader 
onderzoeken. Belangrijk doel 
is uiteraard om het welzijn 
van de medewerkers te verho-
gen.’ Minstens even belang-
rijk volgens Dolle: er ligt een 
feitelijke onderbouwing. ‘Dat 
is een voorwaarde om met el-
kaar over zo’n complex en ge-
voelig onderwerp in gesprek 
te gaan. Discussiëren op basis 
van feiten leidt veel sneller tot 
inzichten en resultaten.’

Discussiëren op 
basis van feiten 
leidt veel sneller 
tot inzichten en 
resultaten

Dienstverlening AWVN op het 
gebied van HR-analytics

Strategische verkenningssessie HR-analytics
Advies op maat voor organisaties die hulp nodig heb-
ben bij het (verder) ontwikkelen van HR-analytics. 
Wat is HR-analytics? Hoe passen andere organisaties 
het toe? Wat levert het op, hoe kan het bijdragen aan 
het realiseren van uw organisatiedoelstellingen? Hoe 
kunt u in uw organisatie met HR-analytics beginnen? 

Netwerk HR-analytics
Circa zeventig leden telt dit in 2015 opgerichte  
AWVN-netwerk inmiddels: allemaal vertegenwoor-
digers van bedrijven die HR-analytics al toepassen of 
dat op korte termijn willen gaan doen. Doel: ervarin-
gen uitwisselen en van elkaar leren.  
Zie www.awvn.nl/netwerken.

Individuele ondersteuning en advies bij daadwerkelijke 
implementatie
AWVN kan bij bedrijven die werk (willen) maken van 
HR-analytics, de functie van klankbord en procesbe-
geleider bekleden. 

Vijf tips voor wie met HR- analytics  
aan de slag wil

• Begin klein, maar begin.
•  Stel de juiste vragen. Formuleer die bij 

voorkeur in samenspraak met de business 
unit of de beleidsmakers binnen uw 
bedrijf op het gebied van bijvoorbeeld 
business development of finance. Zoek de 
verbinding.

•  Maak gebruik van bestaande 
instrumenten. Niet opnieuw het wiel 
uitvinden; dat wiel is er doorgaans al.

•  Blijf dicht bij uw eigen bedrijf. Staat 
kostenreductie daarin centraal, dan moet 
dat ook het geval zijn met HR-analytics. 

•  Leer van de ervaringen van anderen. 
Bijvoorbeeld door u aan te sluiten bij het 
AWVN-netwerk voor HR-analytics.

Meer weten? 
Neem contact op met  
de AWVN- 
werkgeverslijn:  
070 850 86 05 of  
werkgeverslijn@awvn.nl. 
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PRISONER’S 
DILEMMA

essayessay

TEKST
Kim van der Hoeven

De ondernemingsraad (OR) wordt geacht zowel het belang 
van de organisatie als dat van de werknemers te dienen. 
Deze dubbele opdracht kan de OR bij het onderhandelen over 
arbeidsvoorwaarden in een lastige positie brengen. Daarom 
is het verstandiger om deze onderhandelingen te voeren met 
de vakbonden, betoogt AWVN-jurist Kim van der Hoeven. 

Er zijn verschillende manieren om 
arbeidsvoorwaarden overeen te komen: 
met elke individuele werknemer afzon-
derlijk of middels collectieve arbeids-
voorwaardenvorming. Collectief onder-
handelen heeft verschillende voordelen 
ten opzichte van individuele afspraken: 
schaalvergroting, transparantie en trans-
actiekosten. In de collectieve sfeer hebben 
werkgevers grofweg de keuze om over 
arbeidsvoorwaarden te onderhandelen 
met de vakbonden of met de OR. 

In dit essay zet ik uiteen waarom het mijn 
voorkeur heeft om met de vakbonden te 
onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, 
en níet met de OR. Nadrukkelijk niet met 
de intentie om de OR te diskwalificeren. 
Integendeel. Als de medezeggenschap 
goed functioneert, is de OR als kritisch 
gesprekspartner bij veel onderwerpen 
juist van grote meerwaarde voor onderne-
mingen. Maar: niet als onderhandelings-
partner op het gebied van de arbeidsvoor-
waarden.

Rollen
Klassieke functies die de wetgever de 
OR heeft gegeven, zijn die van controle-
orgaan (instemmingsrecht) en advies-
orgaan (adviesrecht). Als de medezeggen-
schap in de organisatie decentraliseert 
en er een beweging van representatie 
naar participatie op gang komt, krijgt de 
OR ook steeds meer de taak van proces-
begeleider. Idealiter wordt de OR bij deze 
ontwikkeling gesprekspartner op meer 
strategisch niveau, terwijl de medewer-

kers op meer operationeel niveau meepra-
ten. Op die manier kunnen werkorganisa-
tie én werkgever profiteren van optimale 
medezeggenschap (best of both sides).
Als de bestuurder en de OR besluiten 
om te onderhandelen over arbeidsvoor-
waarden, dan krijgt de OR een wezenlijk 
andere rol: die van onderhandelaar. En 
een onderhandelaar heeft primair zijn 
eigen belang (in het verlengde van dat van 
zijn achterban) voor ogen. Bij onderhande-
lingen hebben partijen verschillende be-
langen, en weten zij dit over en weer van 
elkaar. Pas tijdens de onderhandelingen 
blijkt of er ook gedeelde belangen zijn. 
Als de bestuurder er niet uitkomt met de 
OR, kan dit van groter belang zijn dan 
wanneer het niet lukt met de vakbonden. 
Bij het onderhandelen met de OR is er im-
mers geen andere partij en is de bestuur-
der contractueel en psychologisch aan 
deze partner gebonden. Onderhandelen 

verlinken zwijgen/ontkennen

verlinken

zwijgen/ontkennen

beiden 8 jaar cel

beiden 5 jaar cel
geen cel voor A

10 jaar cel voor B

10 jaar cel voor A
geen cel voor B

verdachte Averdachte B

Dit artikel is een licht bewerkte versie 
van het essay dat deel uitmaakt van de 
bundel waarmee het AWVN-project-
team ‘Toekomst arbeidsverhoudingen 
in de polder’ het gelijknamige pro-
ject eind vorig jaar heeft afgesloten. 
Juristen en beleidsmedewerkers van 
AWVN brachten in het kader hiervan 
knelpunten in de polder in kaart en 
stelden oplossingsrichtingen voor. 
Gerard Groten, hoofd van de beleids-
afdeling, noemt deze inventarisatie 
een weergave van de communis opinio 
binnen het projectteam. ‘Maar achter 
deze algemene meningen en opvattin-
gen gaan natuurlijk allerlei subjectieve 
gedachten en gevoelens schuil. Daarop 
ontstond het idee om ter afsluiting van 
het project een essaybundel samen 
te stellen. Zo kregen de teamleden 
de ruimte om een stuk te maken over 
een polderonderwerp dat ze nauw aan 
het hart ligt, en waarin hun eigen visie 
centraal staat.’ 
De bundel verschijnt eind april. 

De dubbelrol van de 
OR maakt het lastig 
om te komen tot 
onderhandelingen 
over arbeids-
voorwaarden

over arbeidsvoorwaarden met de OR heeft 
namelijk vaak een contractuele basis: 
in een convenant is afgesproken dat de 
arbeidsvoorwaarden met de OR worden 
afgesproken. Je zou dus kunnen zeggen 
dat de noodzaak om ‘eruit te komen’ dan 
groter is. Beide partijen moeten daarom 
zorgen dat er geen competitieve, maar 
een coöperatieve houding ontstaat, met 
oog voor ieders belangen. Dat is in lijn 
met de wettelijke opdracht van de OR: 
het dienen van het belang van zowel de 
werknemers als de organisatie.

Individueel�of�collectief
In de vraag naar coöperatie schuilt echter 
het klassieke prisoner’s dilemma van de 
Canadese wiskundige Albert Tucker. 
Het prisoner’s dilemma wordt vaak geïl-
lustreerd aan de hand van de volgende 
casus. Twee mannen worden verdacht 
van dezelfde moord. Ze zitten in aparte 
cellen en kunnen niet met elkaar com-
municeren. Als ze beiden ontkennen, 
is er te weinig bewijs en krijgen ze elk 
slechts een lichte straf wegens wapenbe-
zit. Als de een de ander verlinkt, wordt 
hij beloond en wacht de vrijheid. Als de 
verdachten elkaar verlinken, moeten zij 
allebei een straf uitzitten die zwaarder 
is dan wanneer zij beiden zwijgen of 
ontkennen. Hieronder is dit schematisch 
weergegeven.
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Verlinken kan een individueel voordeel 
opleveren, maar dit gaat niet altijd op. 
Want verlinken beide partijen elkaar, 
dan krijgen zij beiden acht jaar cel. De 
eigen positie verslechtert dan dus door 
het handelen van de ander. De beste 
– collectieve – keuze is om te zwijgen. 
Dan krijgen ze allebei ‘slechts’ vijf jaar 
cel. De samenwerkingstactiek levert de 
verdachten dus het meeste op. 
De vergelijking met de onderhandelings-
situatie over arbeidsvoorwaarden is als 
volgt. De bestuurder heeft bij de onder-
handelingen over de arbeidsvoorwaar-
den bijvoorbeeld grofweg twee keuzes: 
hij zet zwaar in om koste wat kost onder 
de 0,5 procent loonsverhoging te blijven 
of hij neemt een mildere houding aan. 
De OR heeft dezelfde keuze: strijden 
voor bijvoorbeeld 4 procent of ook een 
wat mildere houding aannemen. De 
gevolgen van beide keuzes laten zich 
raden en er ontstaat hier een waar priso-
ner’s dilemma. Voor beide partijen geldt 
dat de beste uitkomst te behalen is als 
zij ieder een milde houding aannemen. 

Dubbelrol
So far so good, zou je denken. De OR stelt 
zich mild op, de bestuurder doet het-

zelfde en voilà: er rolt een mooi akkoord 
uit. Maar de praktijk van onderhandelen 
over arbeidsvoorwaarden blijkt weer-
barstiger. De OR heeft van de wetgever, 
zoals gezegd, een dubbele taak gekre-
gen. De OR heeft als doel ‘bij te dragen 
aan het goed functioneren van de 
onderneming in al haar doelstellingen’. 
Hieruit volgt dat de OR zich met zowel 
het ondernemings- als het medewerkers-
belang moet bezighouden. Juist bij het 
onderhandelen over arbeidsvoorwaar-
den kan de OR hierdoor in een lastige 
positie terechtkomen: de achterban 
verwacht dat de OR fors inzet, terwijl 
de bestuurder verwacht dat de OR ook 
het belang van de onderneming voor 
ogen houdt. De achterban heeft over 
het algemeen minder vertrouwen in de 
OR dan in vakbonden als het gaat om 
onderhandelen over arbeidsvoorwaar-
den. Dat heeft onder andere te maken 
met de objectivering van de vraag wat 
een redelijk arbeidsvoorwaardenpakket 
is. Daar heeft de vakbond, vanwege zijn 
positie en expertise, een geloofwaardi-
ger inbreng. Mede daarom worden de 
vakbonden als professioneler en onaf-
hankelijker gezien. Als de OR de milde 
houding aanneemt (in een poging om 

in bovenstaand schema rechtsonder te-
recht te komen), neemt de achterban dit 
zijn vertegenwoordigers meestal niet in 
dank af. Inzicht over ‘nut en noodzaak’ 
van het compromis ontbreekt veelal. 
Kortom: de dubbelrol van de OR maakt 
het lastig om te komen tot onderhan-
delingen over arbeidsvoorwaarden. De 
positie van de OR kan wél goed worden 
ingevuld bij de andere rollen die de OR 
heeft: die van strategisch en kritisch 
gesprekspartner. In deze rollen gaat het 
meer over reflectie, meedenken, meebe-
slissen, waarbij het mogelijk is om beide 
belangen (organisatie- én medewerkers-
belang) te dienen.

Vertrouwen
Betekent dit dat de OR nooit geschikt is 
om als onderhandelingspartner op te 
treden? Slechts wanneer de OR, bestuur-
der en achterban elkaar vertrouwen, 
kan er meer dan alleen een op het 
eigenbelang gerichte keuze worden ge-
maakt. Gelukkig zijn er nogal wat prak-
tijkvoorbeelden waar dit het geval is. 
Daar blijkt het overigens wel nodig om 
voortdurend aan het wederzijds vertrou-
wen te werken. Als eerste stap hebben 
zulke organisaties zich goed beraden 

De achterban verwacht dat de OR fors 
inzet, terwijl de bestuurder verwacht 
dat de OR ook het belang van de 
onderneming voor ogen houdt

Kim van der Hoeven  
is als arbeidsjurist 
werkzaam voor AWVN,  
en lid van de SER-
commissie Commissie 
Bevordering 
Medezeggenschap

op wat de bestuurder, OR en organisa-
tie verwachten van elkaar. Niet alleen 
inhoudelijk en functioneel, maar ook 
relationeel: hoe gaan we met elkaar om, 
welke mate van participatie verwachten 
we van elkaar en de mensen in de orga-
nisatie en welke gevolgen heeft dat voor 
het samenspel tussen en de rollen van de 
verschillende partijen? Om daarna een – 
niet zelden meerjarig – proces in te gaan 
om te werken aan de voorwaarden voor 
een constructief onderhandelklimaat en 
resultaten te boeken. Vertrouwen kent 
geen free lunch.
Is het vertrouwen (nog) op een te laag 
peil, dan zijn er geen gedeelde belangen 
en is het waarschijnlijk dat de onderhan-

essayessay

delingen vroeg of laat uitlopen op strijd. 
Vertrouwen is, door de dubbelrol van 
de OR, dan ook een crucialere factor bij 
onderhandelingen met de OR dan met de 
vakbonden. 
Mijn conclusie is dat een OR zelfkritisch 
moet zijn bij de beslissing om de rol van 
onderhandelaar over arbeidsvoorwaar-
den op zich te nemen. Zelfs als er groot 
vertrouwen is tussen partijen onderling, 
ligt het naar mijn mening meer voor de 
hand dat de OR zich vooral bezighoudt 
met al die andere taken en rollen die het 
orgaan heeft. Koester het vertrouwen 
dat er is, en gebruik dat om medezeggen-
schap in de organisatie (nog) sterker en 
van (nog) meer waarde te maken. 

zwaar inzetten mildere houding

zwaar inzetten

mildere houding

geen akkoord + onrust

2,5 procent + rust
1 procent + relatieve onrust 

onder werknemers

4 procent + relatieve 
onrust bij werkgever

bestuurderondernemingsraad
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medewerkers van 41 jaar en ouder bestaat 
er een overgangsregeling, omdat zij 
anders misschien te maken krijgen met 
een pensioengat. Van Beek: ‘Hun budget is 
hoger, afhankelijk van hun leeftijd en sa-
laris.’ De medewerkers mogen vervolgens 
helemaal zelf bepalen wat ze met het geld 
doen. Besteden aan pensioen? Prima. Op 
vakantie of een auto kopen? Ook goed. 
Bestaat zo niet het gevaar dat mensen 
onvoldoende of in het geheel niet sparen 
voor hun oude dag? ‘Natuurlijk hebben 
wij geworsteld met onze zorgplicht als 
werkgever’, erkent Van Beek. ‘We heb-
ben dit opgelost door alle medewerkers 
verplicht driejaarlijks naar een financieel 
adviseur te sturen. Bij een ingrijpende 
wijziging in de persoonlijke situatie kan 
dat vaker, maximaal één keer per jaar. De 
financieel adviseur komt bij ons op kan-
toor en wordt door ons betaald. Wat de 
mensen vervolgens met het advies doen, 
mogen ze zelf weten, maar zo zorgen we 

Met de nieuwe pensioenregeling antici-
peert SVn – dat fondsen en fondsmanage-
ment biedt aan gemeenten en andere 
overheden op het gebied van stedelijke 
vernieuwing – op de maatschappelijke 
ontwikkelingen. De solidariteit waarop 
het huidige pensioenstelsel is gebaseerd, 
staat onder druk. Het systeem waarin 
werkenden extra premie betalen voor het 
pensioen van gepensioneerden, is volgens 
velen niet lang meer houdbaar omdat 
ouderen steeds ouder worden en de beleg-
gingsresultaten van de pensioenfondsen 
tegenvallen. Als het zo doorgaat, bouwen 
jonge werknemers over vijfentwintig jaar 
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TEKST
Dorine van Kesteren

Als een van de eerste organisaties in 
Nederland is het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 
(SVn) afgestapt van verplichte deelname 
aan een collectieve pensioenregeling. Alle 
medewerkers krijgen nu een persoonlijk 
budget dat ze kunnen aanwenden voor 
pensioen, maar desgewenst ook voor 
andere doeleinden. 

NIEUWE PENSIOENREGELING SVN

premieregeling met volledige keuzevrij-
heid, waarbij SVn voor alle medewerkers 
een even groot percentage van de loon-
som als budget beschikbaar stelt. Alleen 
de risico’s van overlijden en arbeidsonge-
schiktheid, die de pensioenregeling ook 
dekt, worden collectief gedragen. Van 
Beek: ‘Onze regeling is om twee redenen 
innovatief: we creëren de vrijheid om al 
dan niet te sparen voor een pensioenvoor-
ziening én laten de solidariteit los. SVn is 
bij mijn weten één van de weinige organi-
saties in Nederland die het pensioen voor 
alle medewerkers zo heeft geregeld.’

Persoonlijk�budget
Het werkt als volgt. Iedere medewerker 
van SVn krijgt een percentage van zijn 
jaarsalaris uitgekeerd in de vorm van 
een persoonlijk budget. Dit wordt ver-
meerderd met de premies voor de verze-
keringen van het risico op overlijden en 
arbeidsongeschiktheid. Voor de huidige 

wilden niet meer meebetalen aan het 
pensioen van ouderen, zoals bij traditio-
nele pensioenregelingen’, vertelt SVn-
directeur Jan Willem van Beek.  

Liever�zelf�regelen
Van Beek merkt dat jongeren anders naar 
leven, werk en pensioen kijken dan zijn 
eigen generatie. ‘Het vertrouwen in het 
stelsel is weg. Onze jonge medewerkers 
houden er serieus rekening mee dat de 
pensioenpotten leeg zijn op het moment 
dat zij stoppen met werken, zodat ze zelf 
nooit de vruchten zullen plukken van 
jarenlange premiebetaling. Ze willen 
hun pensioen dus liever zelf regelen dan 
dat ze verplicht deel uitmaken van een 
collectief systeem. Daarnaast hebben ze 
het gevoel dat ze het te zijner tijd ook wel 
met minder geld afkunnen. ‘Meer, meer, 
meer’ is niet hun doel: werk moet vooral 
een leuk leven faciliteren.’
De keuze viel daarom op een beschikbare-

bijna geen pensioen meer op, omdat de 
premies dan voor een groot deel nodig 
zijn om de uitkeringen aan gepensioneer-
den te betalen. 
Directe aanleiding om na te denken over 
een andere pensioenregeling was het ver-
trek van SVn bij de Rabo Vastgoedgroep, 
dochter van de Rabobank. Na de verzelf-
standiging moesten er nieuwe arbeids-
voorwaarden komen. De beslissing over 
het pensioensysteem wilde SVn uitdruk-
kelijk bij de medewerkers neerleggen. 
Om te zorgen dat zij goed wisten waar ze 
het over hadden, organiseerde SVn eerst 
een aantal pensioenmasterclasses. ‘Ons 
personeelsbestand is relatief jong. Tijdens 
de masterclasses leerden de medewerkers 
welk soort pensioenregelingen er bestaan 
en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. 
Gevraagd naar hun persoonlijke keuze, 
werd één ding heel duidelijk: geen ver-
plichte collectiviteit, maar flexibiliteit 
en keuzevrijheid. De jonge medewerkers 

Geen verplichte 
solidariteit, maar 
keuzevrijheid   

Jan Willem van Beek

Het is heel gezond 
als mensen zelf-
beschikkingsrecht 
hebben op  
pensioengebied
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in ieder geval dat ze goed zijn voorgelicht 
over de financiële risico’s die ze (willen) 
nemen.’

Maximaal�fiscaal
De medewerkers beslissen ook zelf hoe 
groot het deel van het budget is dat zij in 
hun pensioen steken. Alles kan, zolang 
ze zich maar houden aan de richtlijn 
van de fiscus waarin staat welk deel van 
hun jaarsalaris mensen op een bepaalde 
leeftijd maximaal mogen inleggen in 
pensioen. Van de 70 SVn-medewerkers 
nemen er 61 maximaal fiscaal deel aan de 
pensioenvoorziening. 
Zij vertellen de pensioenuitvoerder hoe 
deze hun geld moet beleggen: defensief, 
offensief of neutraal. Via hun persoonlijke 
webpagina kunnen zij in de gaten houden 
hoe het ervoor staat met hun pensioen-
pot, en de mate van risicobereidheid 
eventueel aanpassen. 
Als het fiscale maximum is ingelegd in 
het pensioen, is het persoonlijke budget 

bedrijfsreportage

Moet minister Asscher van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid nu wel of niet de Wet 
werk en zekerheid (Wwz) aanpassen en zo ja, 
hoeveel haast moet hij maken? Ja, zo gauw 
mogelijk, is het eenvoudige en eenduidige ant-
woord. Uit een ledenraadpleging van AWVN 
– het is u waarschijnlijk niet ontgaan – bleek 
onlangs dat vrijwel alle werkgevers proble-
men ondervinden met de nieuwe wet. Het 
blijkt vooral dat de Wwz vooralsnog niet doet 
wat hij zou moeten doen: vaste aanstellingen 
een beetje flexibeler maken en flexibele aan-
stellingen wat meer zekerheid bieden. 

Zonder al te veel op de techniek van de wet 
in te gaan, zou het goed zijn als de minister 
op korte termijn de mogelijkheden voor 
seizoensgebonden bedrijven verruimt en de 
‘tussenpoos’ van 24 maanden verlengt. Daar-
naast moet de minister heel goed kijken naar 
de nieuwe ontslagpraktijk. Het UWV maakt 
het onze leden namelijk niet gemakkelijk, 
bijvoorbeeld met zijn uitgebreide en lastig in 
te vullen standaardformulieren. Daarbij wij-
zen de eerste tekenen erop dat reorganiseren 
duurder wordt – in ieder geval niet goedkoper. 
Het is dus echt belangrijk dat de kantonrech-
tersformule plaatsmaakt voor de transitiever-
goeding. Maar eerlijk is eerlijk: we moeten 
de ontwikkeling van de rechtspraktijk even 
afwachten voor we een onderbouwd oordeel 
kunnen vellen. Dat is een van de redenen 
waarom het verstandig is de wet niet meteen 
overboord te gooien. Een andere reden is dat 
we dan opnieuw een lange periode van onze-
kerheid in gaan – dat is meestal behoorlijk 
improductief.

Tot zover de Wwz als zodanig. Op een abstrac-
ter niveau was het de bedoeling dat deze wet 
zou helpen de arbeidsmarkt beter te laten 
functioneren. De achterliggende, brede maat-
schappelijke wens (óók van werkgevers!) is dat 
meer mensen werk vinden. Doet de Wwz in 
dat opzicht wat hij zou moeten doen? Ook wat 

dat betreft is het te vroeg voor een definitief 
oordeel, maar mijn twijfels zijn groot. 

Wat is er aan de hand op de arbeidsmarkt? 
Een paar grote lijnen: het aantal flexbanen 
blijft maar groeien en er is ontegenzeggelijk 
prijsdruk op het flexdeel van de arbeidsmarkt. 
Tegelijkertijd blijven vaste medewerkers op 
hun plek zitten. Werkgevers en werkenden 
houden elkaar in een ongewenst evenwicht: 
werkgevers zien te grote risico’s aan contrac-
ten voor onbepaalde tijd, werkenden zijn 
verlamd door onzekerheid. 

De grote vraag die vooralsnog echter onbeant-
woord blijft, is die naar de drijvende krachten 
achter de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
Ja, ik ken de talloze onderzoeksrapporten en 
wetenschappelijke analyses, maar deze spre-
ken elkaar vaak tegen en ze kunnen geen van 
alle rekenen op de steun van én overheid én 
vakbonden én werkgevers. Laten we het dus 
eerst eens worden over die drijvende krach-
ten: een gemeenschappelijke analyse, op basis 
waarvan de relevante spelers, ieder vanuit 
zijn eigenbelang, kunnen meepraten over de 
gewenste vormgeving van de arbeidsmarkt. 

Zolang we zonder gedeelde uitgangspunten  
op het niveau van wetswijzigingen blijven  
opereren, blijft het symptoombestrijding.  
Paracetamol werkt koortsverlagend, maar 
doodt het virus niet. 

Harry van de Kraats is 
algemeen directeur van 
werkgeversvereniging 
AWVNParacetamol
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AWVN heeft SVn van 
het begin tot het einde 
ondersteund bij de tot-
standkoming van de nieuwe 
pensioenregeling, onder 
andere door:
•  de pensioenmasterclasses 

voor de medewerkers te 
houden

•  verschillende alternatie-
ven voor pensioenregelin-
gen uit te werken en door 
te rekenen

•  de gesprekken met de 
ondernemingsraad voor te 

bereiden en te begeleiden
•   te helpen bij de selectie 

van een geschikte  
pensioenuitvoerder

•   het pensioenhoofdstuk in 
de arbeidsvoorwaarden-
regeling te schrijven. 

Meer weten? Neem contact 
op met Driss Bouamrani 
(d.bouamrani@awvn.nl) 
of met de AWVN-
werkgeverslijn:  
werkgeverslijn@awvn.nl,  
070 850 86 05. 

Ondersteuning AWVN
minstens gelijkwaardige pensioenrege-
ling. Uitgangspunt van SVn: een toe-
komstbestendige, gelijkwaardige rege-
ling, die past bij de organisatie en cultuur 
van SVn. 
Uiteindelijk kwam de pensioenregeling 
afgelopen jaar in een tijdsbestek van acht 
maanden tot stand, maar het was niet al-
tijd gemakkelijk, zegt Van Beek achteraf. 
‘Het was bijvoorbeeld een hele toer om het 
basispercentage van het persoonlijk bud-
get te berekenen. Een ander discussiepunt 
was wat te doen met het geld dat vrijvalt 
als medewerkers die onder de overgangs-
regeling vallen, vertrekken. En andersom: 
wat te doen met stijgende verzekerings-
premies voor overlijden en arbeidsonge-
schiktheid? De afspraak is nu om deze 
baten en kosten gelijkelijk over werkgever 
en medewerkers te verdelen, waarbij het 
huidige percentage van het budget wel is 
gegarandeerd als minimum.’ 
Het was ook nog niet zo eenvoudig om 
een pensioenuitvoerder te vinden. Van 
Beek: ‘Welke verzekeringsmaatschappij 
zit te wachten op een organisatie met 
minder dan honderd medewerkers, die 
ook nog eens volledige keuzevrijheid heb-
ben? Het kan zomaar zijn dat er slechts 
vijf man deelneemt aan de pensioenvoor-
ziening. Daarom hadden wij de keuze uit 
slechts twee pensioenuitvoerders.’

Verloren
Van Beek krijgt regelmatig verzoeken van 
andere werkgevers om te vertellen hoe 
de nieuwe pensioenregeling in elkaar 
zit. Er zijn dus meer ondernemingen die 
overwegen om de beginselen van collec-
tiviteit en solidariteit los te laten. Gaat er 
zo ook niet iets verloren in Nederland? 
‘Als je het mij persoonlijk vraagt: nee’, 
antwoordt Van Beek. ‘Het is heel gezond 
als mensen zelfbeschikkingsrecht hebben 
op pensioen gebied. De overgrote meerder-
heid van onze medewerkers spaart vrij-
willig voor hun pensioen. Daaruit blijkt 
wel dat je je als werkgever helemaal niet 
paternalistisch hoeft op te stellen. De tij-
den veranderen: mensen blijven niet meer 
hun hele leven bij dezelfde werkgever die 
voor hen zorgt. Mensen zorgen liever voor 
zichzelf.’ 

nog niet altijd helemaal op. Van Beek: 
‘Het advies is om dit geld niet uit te geven, 
maar bijvoorbeeld te sparen om minder 
te kunnen werken als er kinderen komen. 
Maar niet iedereen heeft die discipline 
natuurlijk, zo reëel moet je zijn.’
De negen andere medewerkers krijgen 
het persoonlijk budget netto uitgekeerd. 
Zij beleggen het geld bijvoorbeeld zelf, 
gebruiken het om hun hypotheek te 
verlagen of om een seniorenwoning te 
bouwen. ‘Zij kunnen jaarlijks opnieuw 
beslissen om toch te gaan sparen voor 
hun pensioen. De keuze is dus niet voor 
de eeuwigheid.’

Onderhandelingen
SVn onderhandelde over de pensioenrege-
ling met de ondernemingsraad, die zich 
liet bijstaan door een externe, onafhan-
kelijke pensioendeskundige. SVn werd 
tijdens de gesprekken ondersteund door 
AWVN (zie kader). Uitgangspunt van de 
werknemersvertegenwoordiging: een 

Driss Bouamrani 
is pensioenadviseur 
bij AWVN

Natuurlijk hebben wij geworsteld 
met onze zorgplicht als werkgever

Laten we het eerst 
eens worden 
over de drijvende 
krachten achter de 
ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt
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Bij werknemers met een 
voorbeeldfunctie ligt 
een schorsing vanwege 
ongepast privégedrag 
eerder voor de hand

21achtergrond

Kim van der 
Hoeven is bij 
AWVN werkzaam 
als arbeidsjurist 

Toch is het zaak zeer zorgvuldig om te gaan met het 
opleggen van sancties vanwege wangedrag in privé-
situaties. Een uitspraak van de rechtbank Amster-
dam najaar 2013 illustreert dat non-actiefstelling bij 
gedragingen in de privésfeer niet altijd gerechtvaar-
digd is, ook niet als de werkgever van mening is dat 
zijn reputatie door het gedrag ernstig wordt geschaad 
en de werknemer een voorbeeldfunctie bekleedt. Het 
ging hier om een werknemer die als jeugdwerker in 
dienst was bij Bureau Jeugdzorg. De werknemer was 
gescheiden en had de zorg voor drie kinderen die bij 
hem inwoonden. Toen zijn ex-schoonmoeder bij de 
politie melding maakte van kindermishandeling, 
werd de werknemer aangehouden en meegenomen 
voor verhoor. Omdat de werknemer twee dagen in 
hechtenis zat, kon hij niet komen werken. Toen de 
werkgever achter de reden van het verzuim kwam en 
over de aantijgingen hoorde, stelde hij de werknemer 
op non-actief en kondigde het einde van het dienst-
verband aan. De werkgever schreef in een brief aan 
de werknemer: ‘De melding nemen wij zeer ernstig. 
Een jeugdbeschermer die verdacht wordt van hui-
selijk geweld/kindermishandeling, kunnen wij niet 
handhaven’. De werkgever meende dat het vertrou-
wen in de werknemer weg was én dat de goede naam 
van Jeugdzorg was geschaad. 

Onschuldpresumptie
In zijn verweer stelde de werknemer dat er geen 
sprake was van huiselijk geweld en dat de onschuld-
presumptie niet alleen in het strafrecht geldt, maar 
ook in het arbeidsrecht. De werkgever ging af op een 
verdenking, gebaseerd op verklaringen van kinderen 
die een lange historie van gedrags- en autoriteitspro-
blemen kenden.
De rechtbank gaf de werknemer gelijk, en oordeelde 
dat ook in dit geval iemand onschuldig is totdat het 
tegendeel is bewezen. De werknemer had bovendien 
direct openheid van zaken gegeven en de werkgever 
had zelf geen onderzoek ingesteld naar de feiten, iets 
wat in deze omstandigheden wel in de rede lag.  

De wijze waarop de werkgever had gehandeld en 
over de gebeurtenissen had gecommuniceerd met 
collega’s en cliënten, had de arbeidsrelatie ernstig 
verstoord. Dit viel de werkgever te verwijten, aldus 
de rechter, die voorts oordeelde dat de werkgever 
grotendeels zelf debet was aan het aantasten van de 
goede naam van Jeugdzorg.

Vermeer�
Wat betekent dit voor de non-actiefstelling van de 
man die een bord met ‘Kenneth Vermeer NSB’ erop 
liet zien tijdens een live uitgezonden dartwedstrijd? 
Het wangedrag heeft hier buiten werktijd plaatsge-
vonden. Of de sanctie terecht is, hangt dus af van het 
antwoord op de vraag wat precies het verband is tus-
sen het gedrag en het werk of de organisatie. Omdat 
de betreffende persoon in een zorginstelling werkt, 
heeft hij mogelijk een voorbeeldfunctie. Daarnaast 
is zijn gedrag breed uitgemeten in de (sociale) media, 
waarbij de naam van de werkgever meerdere malen 
is gevallen. Het valt dus niet uit te sluiten dat de 
werkgever hierdoor reputatieschade lijdt. Op grond 
hiervan is het heel goed denkbaar dat een rechter 
de sanctie waarover de werkgever in het persbericht 
repte, uiteindelijk ook terecht acht.  

achtergrond

Enige weken geleden was het groot nieuws: bij een 
– live uitgezonden – dartwedstrijd hielden enkele 
bezoekers borden omhoog met nare teksten over 
Kenneth Vermeer, voormalig keeper van Ajax, tegen-
woordig doelman van Feyenoord. De werkgever van 
een van hen, een Amsterdams centrum voor revalida-
tie en reumatologie, verklaarde in een persbericht de 
werknemer op non-actief te zetten en een onderzoek 
in te stellen.
Dit roept de vraag op in hoeverre privégedrag reden 
voor een werkgever kan zijn om de werknemer op 
non-actief te zetten of zelfs te ontslaan. Er is im-
mers op het eerste gezicht geen direct verband met 
het werk. Desondanks kunnen gedragingen in de 
privésfeer zeer negatieve gevolgen hebben voor de 
arbeidsverhoudingen binnen de organisatie. En als 
dat zo is, kan een sanctie terecht zijn. Vaak is dat 
een non-actiefstelling: de werknemer mag tijdelijk 
zijn werkzaamheden niet meer verrichten. Als deze 
maatregel het gevolg is van verwijtbaar gedrag van 
de werknemer, wordt ook wel van een schorsing 
gesproken – vaak een voorbode van een op handen 
zijnde ontslag. Overigens behoudt de werknemer, 
tenzij hierover bij cao of schriftelijke overeenkomst 
andere afspraken zijn gemaakt, tijdens de periode 
van non-actiefstelling recht op loondoorbetaling. 

ARBEID & RECHT

TEKST
Kim van der Hoeven

Laakbaar privégedrag
De bedreiger van Feyenoord-doelman 
Kenneth Vermeer werd door zijn werkgever 
op non-actief gesteld. Mag een werkgever 
sancties treffen tegen een werknemer 
vanwege gedragingen in de privésfeer? Ja, 
maar dan moet er wel een verband zijn met 
het werk of de organisatie.  

Verband�met�werk
Bij ongewenst gedrag van een werknemer buiten 
werktijd moet er dus enig verband zijn met de 
werkzaamheden, de functie of de aard van de orga-
nisatie, wil de werkgever ertegen kunnen optreden. 
Uitgangspunt is dat gedrag dat daar niets te maken 
heeft, in beginsel geen reden voor maatregelen is. 
Van een verband tussen privégedrag en werk kan 
sprake zijn als de werknemer in strijd handelt met 
een voorgeschreven (gedrags)regel of bepaling in de 
arbeidsovereenkomst. Een verband is sneller aan-
nemelijk als de medewerker een functie bekleedt die 
een zekere mate van zorgvuldig gedrag veronderstelt 
(denk bijvoorbeeld aan artsen en bankmedewerkers). 
Ook bij werknemers met een voorbeeldfunctie ligt 
een schorsing vanwege ongepast privégedrag eerder 
voor de hand: een werknemer in de drugshulpver-
lening bijvoorbeeld, zal een positieve drugstest 
zwaarder worden aangerekend dan mensen met 
andere functies. Ten slotte is een schorsing eerder 
te rechtvaardigen als de werkgever materiële of 
immateriële schade lijdt als gevolg van wangedrag 
in privétijd. Bijvoorbeeld als de goede naam van de 
werkgever erdoor in het geding komt of als een vrije-
tijdshooligan collega’s betrekt bij zijn wangedrag. 

Voorbeeldfunctie
In 2013 ontbond de rechtbank Oost-Brabant een 
arbeidsovereenkomst vanwege laakbaar gedrag in 
de privésfeer. Het ging om een manager van een 
verzekeringsmaatschappij die het bedrijfsuitje wilde 
voortzetten op de Amsterdamse Wallen. Hij nodigde 
zijn collega’s per e-mail uit om hem te vergezellen, 
en benadrukte dat het ging om een privé-activiteit 
(‘ondeugd op de Wallen’). Toen de werkgever ontdekte 
wat er na afloop van het bedrijfsuitje was gebeurd, 
verzocht hij de kantonrechter om ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelde 
dat de activiteit inderdaad niet louter als privé- 
activiteit was op te vatten; de verantwoordelijkheid 
van de manager stopte in dit geval niet na werktijd. 
De werkgever kreeg gelijk.
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‘Het probleem met de Wet werk en zekerheid, de Wwz, 
zit vooral in het ontslagrecht. De exclusieve route via 
het UWV voor ontslag om economische redenen baart 
mij zorgen. Toen de bouwcrisis op haar hoogtepunt was 
en wij moesten reorganiseren, werden onze ontslagaan-
vragen door het UWV afgekeurd, ondanks een akkoord 
met onze ondernemingsraad over deze noodzakelijke 
reorganisatie. We hebben toen alsnog via de rechter toe-
stemming gekregen, maar die route is nu door de Wwz 
afgesneden. Als we ooit weer zouden moeten reorgani-
seren, dan zijn we overgeleverd aan het UWV, dat helaas 
dossiers niet op basis van dezelfde argumenten beoor-
deelt als de rechter dat deed. Dat kan zeer schrijnende 
en ongewenste situaties opleveren.’
‘De nieuwe aanpak bij de kantonrechter bij disfunctio-
neren van een medewerker levert reële problemen op 
door de nadruk op dossiervorming en het verbod op een 
combinatie van ontslagredenen. Bij ons gaat het in ge-
vallen van disfunctioneren vrijwel uitsluitend om zaken 
die te maken hebben met inzet, houding en gedrag en 
als gevolg daarvan uiteindelijk verlies van het noodza-
kelijke vertrouwen tussen een werknemer en de werk-
gever. Dit zijn situaties die je als goed werkgever eerst 
probeert bij te sturen, daarin investeren we veel, maar 
dat lukt niet altijd. Vervolgens zijn het wel zaken die 
om een snelle afwikkeling vragen – je wilt niet dat zo’n 
conflictsituatie maanden voortsuddert. We hebben sinds 
de invoering van de Wwz enkele van dergelijke gevallen 
gehad. Daarbij zagen we dat met name de advocaten van 
de betreffende medewerkers feilloos in de gaten hadden 
dat vertraging ons pijn doet. Schikken komt in de prak-
tijk dus uit op een vergoeding die zelfs boven het niveau 
van de kantonrechtersformule ligt. Toepassing van de 
transitievergoeding heb ik in dergelijke zaken nog niet 
gezien.’
‘Er zitten wat ons betreft veel – ongetwijfeld ook voor 
de wetgever ongewenste – negatieve effecten aan deze 
wetgeving. De wet zou vast minder vast en flex minder 
flex maken. Voor ons maakt de Wwz het vooral duurder. 
De wetgever zou er goed aan doen om het weer mogelijk 
te maken op grond van een combinatie van factoren 
iemand te kunnen ontslaan en om de dossiereisen te ver-
soepelen. De rechter zou weer de ruimte moeten krijgen 
om dergelijke ontslagaanvragen veel meer op redelijk-
heid en billijkheid te toetsen.’  

Ontslagtoetsing
FOTO
Martin Waalboer

Saint-Gobain Construction 
Products Nederland is 
een dochter van de Franse 
multinational Saint-Gobain. 
Het bedrijf, met vestigingen 
in Etten-Leur en Vianen, 
produceert en levert een breed 
scala aan bouwproducten 
met als bekendste de 
isolatiematerialen van Isover 
en de gipsplaten en pleisters 
van Gyproc. Saint-Gobain 
Construction Products 
Nederland heeft ruim 300 
medewerkers. 

Saint-Gobain
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De kwestie van…
Pieter Vonk  
(Saint-Gobain Construction 
Products Nederland)
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TWEE JAAR WERKGEVERS 
GAAN INCLUSIEF: WAT HEBBEN 
WE GELEERD? 

TEKST
Keimpe de Fries

FOTO’S
Liesbeth Dingemans

  Luisteren naar plenaire sprekers

<  Kim Schumacher, programma-
manager Werkgevers gaan inclusief: ‘Vijf 
belangrijke lessen geleerd’

<  Ook deze vier dames uit de doelgroep 
deden hun zegje – met dank aan 
Emma at Work die de organisatie met 
hen in contact bracht

Werken met arbeidsbeperkingen 
wordt (bijna) gewoon

Het programma Werkgevers gaan inclu-
sief van AWVN en De Normaalste Zaak 
bestaat ruim twee jaar. In het hoofdkan-
toor van de Nederlandse Spoorwegen 
maakten programmaleiders, deelnemers 
en andere belanghebbenden eind febru-
ari de balans op. De uitkomst: er valt nog 
veel te verbeteren, maar de beweging is 
op gang, bij werkgevers en bij de andere 
stakeholders.

Ruim honderd werkgevers uit het hele 
land en uit alle sectoren van de econo-

Praktijkvoorbeelden

Honderden bedrijven en instellingen 
hebben inmiddels als ‘inclusief werk-
gever’ ruimte gemaakt voor mensen met 
een beperking. Ruim vijftig van hun  
verhalen – over functiecreatie, selectie 
van kandidaten en praktische ervaringen 
– zijn geselecteerd, opgetekend en 
gepubliceerd. U vindt ze op  
www.werkgeversgaaninclusief.nl – klik  
in de bovenbalk op ‘good practices’. 

mie bespraken tijdens de werkconferen-
tie ‘Jong geleerd’ hun praktijkervarin-
gen na drie jaar Sociaal akkoord, twee 
jaar Werkgevers gaan inclusief en één jaar 
Participatiewet. Enkele rode draden uit 
de gedeelde praktijkervaringen.
•  Het is goed om inclusieve werkgevers 

te belonen: geef ze bijvoorbeeld een 
streepje vóór bij aanbestedingen.

•  Bedrijven kunnen elkaar stimuleren 
via hun inkoopbeleid: geef inclusieve  
leveranciers voorrang boven andere 
partijen.

•  Regelgeving is te veel gericht op contro-
le en werkt onvoldoende stimulerend.

•  Intermediairs moeten hun kandidaten 
(mogelijkheden, grenzen, wensen) én 
klanten (bedrijfscultuur, werksoort, 
e.d.) echt kennen. Zo kunnen zij snel 
geschikte kandidaten voorstellen en 
ontstaan er goede, duurzame matches.

•  Hou de ogen open voor werk dat ie-
mand uit de doelgroep kan doen, zoek 
er een kandidaat bij en ga met hem of 
haar aan de slag. De praktijk is hier een 
uitstekende leerschool.

Werkgevers gaan inclusief heeft tot doel 
werkgevers te stimuleren en te onder-
steunen om mensen met een arbeidsbe-
perking aan de slag te helpen. In 2026 
moeten werkgevers uit de marktsector 
100.000 personen uit de betreffende doel-
groepen in dienst hebben genomen, voor 
overheidswerkgevers geldt een aantal van 
25.000. Lukt dat niet dan krijgen zij een 
quotum opgelegd. 
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Raad nodig?  
AWVN en JIP adviseren

Op www.werkgeversgaaninclusief.nl 
vindt u veel praktische informatie en 
goede voorbeelden. 
Werkgevers kunnen hier ook 
gebruikmaken van JIP, de online 
coach. JIP is met name bedoeld voor 
de medewerker in uw organisatie die 
is benoemd tot aanjager van inclusief 
ondernemen. Het digitale instrument 
bestaat uit drie vragenlijsten, die u in 
één keer of stapsgewijs kunt invullen. 
Vervolgens worden de antwoorden 
verwerkt in een rapportage. Veel 
vragen van deze online coach 
zijn verrijkt met extra informatie, 
praktijkvoorbeelden en relevante 
linkjes. U kunt steeds terug naar JIP om 
de extra informatie te lezen of ermee 
aan de slag te gaan. Ook kunt u de 
antwoorden nalezen, wijzigen, meer 
vragen beantwoorden en de rapportage 
printen. Werkgevers kunnen JIP gratis 
gebruiken. Na registratie kunt u aan de 
slag en blijven uw antwoorden bewaard. 

Meer weten over hoe u ruimte 
kunt maken voor mensen met een 
beperking? Neem dan contact op 
met de deskundigen van AWVN via 
7500banen@awvn.nl, 070 850 86 05.

Tijdens de werkconferentie ‘Jong geleerd’ 
presenteerde AWVN vijf lessen uit de eerste 
twee jaar Werkgevers gaan inclusief:

Les 1  
Het is een leerproces voor  
werkgevers, kandidaten en  
publieke partijen

Het gaat om een fundamenteel verander-
proces, waarin alle partijen – werkgevers, 
kandidaten, publieke partijen en intermedi-
airs – moeten leren wat de beste weg is om 
deze banen duurzaam in te vullen. 

Les 2 
Werkgevers bereiken meer als ze het 
samen doen 

De omslag naar een inclusieve arbeidsmarkt 
gaat sneller en beter als werkgevers zelf hun 
netwerk mobiliseren, waarbij de deelnemers 
elkaar helpen, informeren, motiveren en prik-
kelen en elkaar aanspreken op hun inspan-
ningen en resultaten. Het is belangrijk dat zij 
verantwoordelijkheid nemen (eigenaarschap), 
betrokkenheid tonen, voorlopers een podium 
geven, goede voorbeelden delen, investeren 
in samenwerking tussen werk gevers en lokale, 
regionale en centrale overheden én blijven 
streven naar vereenvoudiging en uniformiteit 
van de procedures. 

Les 3 
Maak concreet wat de toegevoegde 
waarde is van inclusief ondernemen

Het is voor werkgevers belangrijk dat vol-
doende concreet wordt wat de toegevoegde 
waarde is van inclusief ondernemen, en wat 
precies de mogelijkheden zijn in de eigen 
organisatie. Pas dan zeggen ze banen toe en 
gaan aan de slag met de realisatie.

Les 4 
Creëer een heldere opdracht in een 
helder systeem

Dit helpt werkgevers om actie te onder-
nemen. De huidige regelgeving en uitvoe-
ringspraktijk zijn complex, en centrale en 
lokale overheden sturen op een diversiteit 
aan (deel)doelgroepen. Dit maakt het voor 
veel werkgevers lastig om te bepalen wat 
de juiste stappen zijn. Hierdoor ontstaat 
vertraging. 

Les 5 
Het is voor iedereen van belang om 
samenwerking met alle betrokkenen 
na te streven 

Alle partijen – niet alleen werkgevers, maar 
ook overheden, aanbieders en de men-
sen uit de doelgroep – moeten bewegen. 
Knelpunten oplossen lukt alleen als partijen 
daadwerkelijk samenwerken. Dit moet ge-
beuren door een ‘feiten gedreven’ en prag-
matische samenwerking tussen werkgevers 
en (publieke) stakeholders.

Geleerde lessen

‘Mensen met een beper-
king aan de slag helpen’ 
helemaal vernieuwd

De succesvolle brochure ‘Mensen met 
een beperking aan de slag helpen’ is 
een handreiking voor werkgevers die 
ruimte willen maken voor mensen met 
een beperking. 
Het boekje, dat AWVN publiceerde van-
uit haar programma Werkgevers gaan 
inclusief, is helemaal vernieuwd. De 
wijzigingen in de relevante regelgeving 
(onder andere rond de no-riskpolis) 
zijn hierin meegenomen. Ook bevat de 
vernieuwde brochure informatie over 
andere manieren om mensen uit de 
doelgroep aan de slag te helpen dan 
ze zelf in dienst nemen (bijvoorbeeld 
inlenen).
U kunt deze brochure kosteloos 
downloaden via www.awvn.nl, thema 
‘Inclusief ondernemen’ en via  
www.werkgeversgaaninclusief.nl.  
Papieren exemplaren zijn  
verkrijgbaar via 7500banen@awvn.nl.
070 850 86 05.

  De deelnemers kregen de belangrijkste 
lessen ingelijst mee

<  Dagvoorzitter Erik Peekel (links) en 
organisator Robin Boonk (midden) van 
AWVN praten na met Alex Verheijden 
van SNS Bank. Verheijden lichtte tijdens 
de conferentie het beleid van zijn 
organisatie als inclusief werkgever toe

<  Samen op zoek naar oplossingen

   In dialoog aan de tafels 
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Ondernemen volgens de menselijke maat zit 
familiebedrijf Vebego in de genen. Het bewijst 
al jaren dat winst en waarde-creatie elkaar niet 
hoeven te bijten, en ontving daarvoor de eerste 
AWVN-trofee op dit gebied. Kartrekker Annette 
van Waning van Vebego: ‘Duurzaamheid gaat 
niet zozeer over schonere auto’s, maar over hoe 
je omgaat met mensen.’

Eerste AWVN-
trofee Winst en 
waarde-creatie 
voor Vebego

TEKST
Marloes Hooijmeijer

FOTO’S
Vebego

Het anders 
durven doen

Annette van Waning

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

een trofee uit. In 2014 en 2015 
kwamen daarvoor bedrijven in 
aanmerking die zich onderschei-
den op het gebied van het in-
clusief werkgeverschap, in 2016 
bedrijven die werk maken van 
hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid: de AWVN-trofee 
Winst en waarde-creatie. 

Meer informatie: kijk op de web-
site van AWVN onder ‘Actueel’ 
en kies daar ‘AWVN-trofee’.

AWVN-trofee Winst en waarde-creatie

bedrijfsreportagebedrijfsreportage

Vebego (actief in facilitaire dienstverle-
ning, publieke sector en de gezondheids-
zorg), de menselijke maat staat er nog 
altijd centraal. ‘Dat zit in de genen van 
het bedrijf.’
Het concern telt vandaag de dag 160 be-
drijven (in Nederland, België, Duitsland 
en Zwitserland) en 40.000 medewerkers. 
De missie van Vebego: werk en zorg 
vitaliseren. ‘Dat vitaliseren zit hem niet 
alleen in het gezondheidsvlak, maar 
juist ook in het duurzame element van 
mensen lang inzetbaar houden. Duur-
zaamheid gaat voor ons niet zozeer over 
schonere auto’s of betere gloeilampen, 
maar over hoe je als bedrijf omgaat met 
mensen. Hoe je ervoor zorgt dat ze van 
toegevoegde waarde kunnen zijn – in 
het belang van zichzelf, de organisa-
tie en de opdrachtgever. Door dat ook 

‘Ton Goedmakers senior was een enorm 
mensenmens. In 1943 richtte hij in 
Heerlen het glazenwassersbedrijf Hago 
op, vernoemd naar zijn vader Harry 
Goedmakers, en voorkwam zo dat hij 
in de Duitse oorlogsindustrie moest 
werken. De mens stond bij hem altijd 
voorop; het liefst ontving hij klanten 
aan de keukentafel in plaats van op een 
kil kantoor’, vertelt Annette van Wa-
ning, Head of CSR bij Vebego en direc-
teur van de Vebego Foundation.
In maart nam Vebego de eerste AWVN-
trofee voor Winst en waarde-creatie in 
ontvangst. Een moment waarop Van 
Waning graag nog even stilstaat bij de 
roots van het bedrijf. Want Hago kan dan 
inmiddels door zonen Ton en Ronald 
Goedmakers zijn uitgebouwd tot het 
internationaal opererend familiebedrijf 

Betekenisvol werk 
vergroot de vitaliteit 
van medewerkers: zij 
komen niet alleen 
voor het salaris uit 
hun bed

mogelijk te maken voor doelgroepen 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt, 
willen wij als bedrijf het verschil maken 
en invloed uitoefenen op belangrijke 
maatschappelijke vraagstukken, zoals 
kansarme jongeren en (jeugd)werkloos-
heid.’ 

Voorwaarden�
Om winst en waarde-creatie te laten sa-
mengaan, moet volgens Van Waning aan 
een paar voorwaarden worden voldaan. 
Zo is het belangrijk dat de leiders in de 
organisatie de passie en intrinsieke mo-
tivatie hebben om duurzaam en maat-
schappelijk betrokken te ondernemen. 

‘In het middenmanagement zitten de 
leiders die het moeten doen: hun men-
sen inspireren en zien mee te krijgen. In 
gesprekken met onze business units hoor 
ik nog weleens: ‘Wij hebben hier niets 
met duurzaamheid, want we maken 
geen producten’. Ik maak dan duidelijk 
dat hun inzet voor onze dienstverlening, 
de inzetbaarheid en opleiding van mede-
werkers, juist álles met duurzaamheid 
te maken heeft. Ik spreek hun trots aan 
en krijg zo ogen en deuren geopend om 
nog meer te doen.’
De twee andere voorwaarden zijn: lef, en 
het besef dat organisaties een integraal 
onderdeel zijn van de samenleving. ‘Een 
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bedrijf staat niet op zichzelf, maar is een 
radertje in een groter geheel. Wij hou-
den dat ecosysteem vitaal door mensen 
gezond en inzetbaar te houden. Zo breng 
je de maatschappelijke kosten omlaag 
en voorkom je dat mensen aan de zijlijn 
komen te staan. We faciliteren bijvoor-
beeld schuldhulpverlening. Het komt in 
onze sector geregeld voor dat medewer-
kers privé veel schulden hebben. Door 
daar hulp bij te bieden, merken we dat 
de medewerkers beter in hun vel komen 
te zitten en minder vaak ziek zijn. Met 
lef bedoel ik dat je als bedrijf niet blijft 
hangen in dooddoeners als ‘we doen het 
al jaren zo’, maar het ook anders durft te 
doen, atypische samenwerkingen durft 
te zoeken.’

Jeugdwerkloosheid�
In dit soort atypische samenwerkings-
verbanden werkt Vebego bijvoorbeeld 
aan de bestrijding van de (jeugd-)

bedrijfsreportage bedrijfsreportage

werkloosheid. ‘Die initiatieven zijn erop 
gericht om meer jongeren aan de juiste 
startkwalificaties te helpen om toe te 
treden tot de arbeidsmarkt. Daarin kun-
nen wij van waarde zijn. Zo voorkomen 
we dat zij de werklozen van de toekomst 
worden, met de maatschappelijke kosten 
van dien.’
Onder de noemer TOP Academie bijvoor-
beeld leidt Hago Zorg twintig jongeren 
in het ziekenhuis Erasmus MC op tot 
gediplomeerde facilitair zorgmede-
werkers. Vebego is ook partner in het 
Oranjefonds-programma ‘Kansen voor 
jongeren’, dat (potentiële) schoolverla-
ters via werkleerprojecten alsnog aan 
een startkwalificatie helpt. 
Het gaat overigens niet alleen om jeugd-
werkloosheid, benadrukt Van Waning. 
‘Ook langdurige werkloosheid proberen 
we terug te dringen, door mensen uit de 
kaartenbakken van het UWV bij ons aan 
het werk te helpen. We hebben hiertoe 

Betekenisvol�werk
Betekenisvol werk vergroot volgens Ve-
bego de vitaliteit van medewerkers. Dus 
onderzocht het bedrijf wat voor zijn me-
dewerkers betekenis aan het werk geeft 
en ontwikkelt het een instrument om 
daarop te kunnen sturen. ‘Medewerkers 
komen niet alleen voor het salaris uit 
hun bed. Ze vinden het heel belangrijk 
om te weten waarvoor ze het nog meer 
doen, dat een schoon ziekenhuis voor 
minder infecties zorgt bijvoorbeeld. Ook 
waardering van leidinggevende en klant 
geven betekenis aan het werk, evenals 
de juiste toerusting met materialen en 
middelen. In ons bedrijf Hago Next staat 
de schoonmaker volledig centraal. Hij 
mag zijn eigen materialen bestellen en 
werkt overdag, in contact met de klant. 
Schoonmakers moeten geen kabouter-
tjes zijn die je nooit ziet en ’s nachts hun 
werk doen.’ Als voorbeeld noemt Van 
Waning een schoonmaakster van Hago 

vier jaar terug een convenant met het 
UWV gesloten. Ik kreeg destijds reacties 
als ‘jeetje mina, waar begin je aan?’ 
Maar samen met mijn enthousiaste 
partner van het UWV, die het woord nee 
net als ik niet kent, hebben we inmid-
dels 800 werklozen weten te plaatsen. 
Wij hebben veel werk voor mensen met 
een laag competentieprofiel, denk aan 
het schoonmaakwerk. Daarin kunnen 
we werklozen op een laagdrempelige 
manier weer laten meedoen aan het 
maatschappelijk verkeer en een inko-
men laten verdienen. Ze ervaren het ook 
echt als een nieuwe kans.’
Inclusief werkgeven is binnen Vebego 
stevig geworteld door de intensieve sa-
menwerking met de sociale werkvoorzie-
ning, vaak in joint ventures. ‘Ruim 4.500 
medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben bij ons een plaats, 
vooral in de facilitaire dienstverlening 
en groenvoorziening.’

Next, die zei: ‘Ik werk nu al tien jaar in 
de schoonmaak en ben eindelijk op tijd 
thuis ’s avonds om aan te schuiven voor 
het eten met mijn gezin.’
De Vebego Foundation geeft werknemers 
een extra mooie kans om van betekenis 
te zijn. Met de Foundation, opgericht 
na de verwoestende Tsunami in Azië 
in 2004, geeft het bedrijf invulling aan 
maatschappelijk betrokken onderne-
men. ‘Onze projecten richten zich op 
mensen met minder kansen, ver weg 
en dichtbij. We bouwden al een ver-
pleeghuis en kindertehuis in Sri Lanka, 
een school in een SOS Kinderdorp in 
Marokko en een trainingscentrum voor 
straatmeiden in Ghana – landen waar 
medewerkers van ons vandaan komen. 
We storten bewust geen zak geld, maar 
organiseren bouwreizen voor onze 
medewerkers. In contact met de lokale 
bevolking ervaren ze waar ze het voor 
doen.’ 

In Nederland zet de Foundation zich 
onder meer in voor de IMC Weekend-
school, waar gemotiveerde kinderen 
uit sociaaleconomische achterstands-
wijken aanvullend onderwijs krijgen. 
‘We leveren een financiële bijdrage 
en verzorgen een lesprogramma over 
duurzaamheid. Daarin leren we kin-
deren in drie zondagen van alles over 
beleefdheidsvormen en over waarom 
werken belangrijk is. Dat klinkt mis-
schien basaal, maar thuis ontbreken 
vaak de juiste rolmodellen.’

Koploper�blijven
Duurzaam en maatschappelijk betrok-
ken ondernemen kent vele vormen, zo 
blijkt uit Vebego’s voorbeeld. ‘Het is 
nooit klaar’, besluit Van Waning. ‘We 
moeten aan de bak om onze koplopers-
positie te behouden. Des te meer nu ook 
andere bedrijven er – tot ons grote ple-
zier – steeds meer werk van maken.’  

Meer weten over thema van 
de AWVN-trofee 2016, winst 
en waarde-creatie? Lees 
het ter gelegenheid van het 
AWVN-jaarcongres 2015 
verschenen, eenmalige 
tijdschrift: Winst! Ondernemen 
tussen markt en mensen. 
Daarin uitgebreid aandacht 
voor de visie van AWVN op de 
veranderende maatschappelijke 
rol van ondernemingen. En 
praktijkvoorbeelden van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, achtergrondverhalen, 
columns (van o.a. Kim Putters, 
Paul de Beer en Doekle Terpstra) 

en interviews met leiders zoals 
Herman Wijffels, Mariëtte Hamer, 
Bernard Wientjes en Wiebe 
Draijer. Verder een blik op sociaal 
verantwoord ondernemen in het 
verleden, aan de hand van een 
aantal rolmodellen: Dirk Willem 
Stork, Frits Philips, Cornelis Honig, 
Jacob van Marken en Nehemia de 
Lieme.

Winst! is digitaal beschikbaar via 
www.awvn.nl; leden kunnen een 
(gratis) gedrukt exemplaar  
aanvragen bij de AWVN- 
werkgeverslijn: 070 850 86 05,  
werkgeverslijn@awvn.nl.

Ruim 4.500 medewerkers 
met een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben 
bij ons een plaats, 
vooral in de facilitaire 
dienstverlening en 
groenvoorziening
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Als u op basis van een goedgekeurde overeenkomst 
en/of voorbeeldovereenkomst een zzp’er inhuurt, 
is er geen sprake van een dienstbetrekking. Een 
belangrijke voorwaarde voor vrijwaring van loon-
heffing is wel dat in praktijk ook wordt gehandeld 
conform de afspraken. Mocht er op basis van feiten 
en omstandigheden blijken dat er toch sprake is van 
een dienstverband, dan kan de Belastingdienst ook 
in dit geval naheffingen opleggen aan de opdracht-
gever. De overeenkomst wordt dan voor de toekomst 
ingetrokken. 

Is�de�VAR�nog�geldig?
Wanneer een opdrachtnemer onder dezelfde om-
standigheden en voorwaarden zijn werk blijft doen, 
blijft de VAR 2014 en 2015 ook nog in 2016 geldig. 
Een nieuwe VAR is in dat geval niet nodig. Opdracht-
nemers die niet onder dezelfde omstandigheden 
en voorwaarden werken of nog geen geldige VAR 
hebben, kunnen nog steeds een VAR aanvragen. Deze 
is dan nog geldig tot 1 mei 2016. Opdrachtgevers 
krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze aan 
te passen aan de nieuwe situatie. De Belastingdienst 
houdt tot die tijd wel toezicht, maar neemt geen 
repressieve maatregelen. De Belastingdienst kan in 
die periode partijen wel waarschuwen en hen erop 
wijzen dat de overeenkomst moet worden aangepast 
om buiten dienstbetrekking te werken. 

Hoe�werken�die�modelovereenkomsten?
De Belastingdienst heeft op haar website een aan-
tal voorbeeldovereenkomsten van opdracht (ovo) 
gepubliceerd. Het gaat om drie algemene modelover-
eenkomsten en een reeks voorbeeldovereenkomsten 
specifiek voor branches en beroepsgroepen. De 
algemene overeenkomsten zijn bedoeld voor situa-
ties waarin het gezag van de werkgever ontbreekt, 
situaties waarin de opdrachtnemer zich vrij kan 
laten vervangen en situaties waarin een intermediair 
bemiddelt tussen opdrachtgever en -nemer. De voor-
beeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroe-
pen zijn bedoeld voor iedereen die werkt volgens de 
voorwaarden van een branche of beroepsgroep. Deze 
zijn aan de Belastingdienst voorgelegd door sectoren, 
branches, ondernemers en zzp’ers. Er zijn bijvoor-
beeld overeenkomsten voor de bouw en medische 
beroepen.  
Als opdrachtgever kunt u gebruikmaken van een van 
deze overeenkomsten, maar u kunt er ook zelf een 
(laten) opstellen. Uw zelfgeschreven ovo kunt u ter 
beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst. Die 
geeft u vervolgens zekerheid over de vraag of u op 
basis van uw eigen ovo werkt met een zelfstandige 
(geen inhouding van loonheffingen) of een werkne-
mer (wél inhouding van loonheffingen). De Belas-
tingdienst kan deze beoordeelde overeenkomsten 
openbaar maken op de website. Als u besluit om uw 
overeenkomst niet aan de Belastingdienst voor te leg-
gen, kan deze, als achteraf toch sprake blijkt te zijn 
van een dienstverband, met terugwerkende kracht 
naheffingen opleggen. Het advies is dan ook om 
eigen ovo’s aan de Belastingdienst voor te leggen.

Madhevi Jagesser 
is medewerker 
van de AWVN-
werkgeverslijn

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

Dag VAR, hallo ovo
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Vraag ’t de  
AWVN- 
werkgeverslijn

...een goedgekeurde overeenkomst vijf jaar geldig is?

TEKST
Madhevi Jagesser

achtergrond

...de gemiddelde behandeltijd bij de Belastingdienst voor het beoordelen 
van een overeenkomst zes weken is?  

..de Belastingdienst speciaal voor kleine opdrachtgevers en -nemers een 
aantal voorbeeldovereenkomsten gaat ontwikkelen die geen sectorale 
elementen bevatten?

WIST U DAT:

De wet Deregulering beoordeling 
arbeidsrelaties (DBA) treedt op 1 mei in 
werking. Dan verdwijnt de Verklaring 
arbeidsrelatie (VAR) om plaats te 
maken voor een nieuw systeem van 
modelovereenkomsten. 

De VAR was bedoeld om 
een opdrachtgever bij het 
inhuren van een zzp’er 
zekerheid te verschaffen 
over de vraag of hij loonhef-
fingen was verschuldigd. 
Bleek er achteraf toch 
sprake te zijn van een 
dienstverband, dan kwa-
men de gevolgen hiervan 
voor rekening van de zzp’er. 

Het doel van de DBA is 
om schijnzelfstandigheid 
beter te bestrijden en de 
verantwoordelijkheden van 
opdrachtnemer en op-
drachtgever meer in balans 
te brengen. De financiële 
consequenties van een ver-
kapt dienstverband worden 
voortaan verdeeld over 
zzp’er én opdrachtgever.
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Doordenken
The March of Folly 

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt 
aan de Universiteit Tilburg, meldde begin 
januari via (onder meer) de website sociale 
vraagstukken.nl dat de Wet werk en 
zekerheid (Wwz) niet werkt zoals bedoeld. 
De beperking van de maximale looptijd 
van een (of meerdere opeenvolgende) 
tijdelijk(e) contract(en) van drie tot twee 
jaar, versnelt niet – zoals door de wetgever 
beoogd – de aanstelling voor onbepaalde 
tijd (die aanstelling nog steeds een vast 
contract te noemen, getuigt van een kop-
pigheid waarvoor een ezel eerbiedig het 
hoofd zou buigen), maar versnelt juist 
het einde van de betreffende arbeidsrela-
tie. En als die werkgever en werknemer 
dan vervolgens ten minste zes in plaats 
van (voorheen) drie maanden uit elkaars 
buurt moeten blijven, dan is het afscheid 
na twee jaar tijdelijkheid in de meeste ge-
vallen definitief. Ook dat was niet door de 
wetgever beoogd. ‘Gelukkig’ is het nieuwe 
ontslagrecht nog zodanig dwingend 
en zijn de eerste toepassingen zodanig 
streng, dat de voorziene massale uitstoot 
van ouderen niet op gang is gekomen. 
Nog niet, vrees ik.
 
Begin maart presenteerde AWVN de resul-
taten van een ledenenquête naar de Wwz. 
Meest pregnante conclusie was dat een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd verder uit het zicht van werknemers 
is geraakt, en werkgevers ervaren ook nog 
eens verlies aan flexibiliteit! Veel gekker 
kan het niet worden. Minister Asscher van 
SZW, die met verbluffende hardnekkig-

heid het loflied op de vaste baan blijft zin-
gen, spreekt de bevindingen graag tegen. 
Hij wijst daarbij naar de cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Nogal merkwaardig, aangezien hetzelfde 
CBS op 11 februari juist berichtte dat 
het aantal flexwerkers en zelfstandigen 
verder stijgt en het aantal vaste krachten 
verder daalt. Een bericht dat de reactie 
van de minister onderbouwt, heb ik op de 
website van het CBS niet kunnen vinden. 

Ton Wilthagen had al eerder, onder meer 
in een interview in het Financieele Dagblad 
op 28 april 2015, gewaarschuwd dat de 
polderieke Wwz-wensdroom het tegenge-
stelde effect zou kunnen sorteren. Hij was 
en is zeker niet de enige. Al vele jaren ver-
baas ik mij over de koppigheid waarmee 
politici de schaduwkant van vrije onder-
nemingsgewijze productie onder globale 
concurrentie, trachten te ‘verlichten’ met 
wetgeving die miskent dat niemand tot 
ondernemen kan worden gedwongen en 

dat geen enkele ondernemer tot werkge-
ven kan worden gedwongen. Net zoals dat 
geen enkele werkgever kan worden ge-
dwongen tot het aannemen en/of anders 
aannemen en in dienst houden van méér 
en/of andere werkwilligen dan hij op dat 
moment verantwoord acht in het kader 
van zijn bedrijfsvoering. 
Even zoveel jaren verbaas ik mij over de 
polder die zich keer op keer tot dergelijke 
wetgeving laat verleiden, om er vervol-
gens ‘post hoc’ tegen te protesteren en om 
aanpassing te vragen.

In 1984 publiceerde de Amerikaanse 
historica Barbara W. Tuchman een in-
drukwekkende studie naar de (destijds) 
meest bizarre en fascinerende paradox 
in de geschiedenis: overheden houden 
hardnekkig vast aan politiek handelen 
dat tegengesteld is aan eigen en evident 
(maatschappelijk) belang. De studie gaat 
van de val van Troje tot en met de Ameri-
kaanse catastrofe in Vietnam, en draagt 
de veelzeggende titel The March of Folly.
Ik raad werkgevers-, werknemers- en 
onze volksvertegenwoordigers van harte 
aan die studie toch eens te lezen. Om te 
beseffen dat de nieuwe economische orde 
die in Nederland in 1998 met de nieuwe 
Mededingingswet is ingeluid, een nieuwe 
sociale orde verlangt die beslist niet te be-
reiken is door aanhoudend de oude orde 
verder te verrommelen. Dat resulteert 
enkel in een wanorde waarvoor zelfs de 
mislukte klussers in een bekend televisie-
programma zich zouden schamen. 

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 

Een nieuwe sociale 
orde bereik je 
niet door de oude 
voortdurend verder 
te verrommelen

berichten

De AWVN-werkgeversbijdrageregeling is 
ook in 2016 weer van kracht. Het voorstel 
van AWVN om de regeling – zonder 
verhoging – voor een periode van een 
jaar aan te gaan, is geaccepteerd door de 
contractpartijen FNV, CNV en De Unie. 
De hoogte van de bijdrage blijft dus 
20,06 euro per onder de cao vallende 
werknemer (zowel georganiseerde 
als ongeorganiseerde werknemers). 
Deeltijdwerkers tellen voor de bijdrage 
naar rato mee. De Stichting Fonds 
Industriële Bonden (FIB) is belast met de 
inning, verantwoording en verdeling van 
de bijdragen over FNV, CNV en De Unie. 

Omdat alle leden van het vorige bestuur 
ongeveer gelijktijdig van werkgever 
veranderden, heeft AWVN Young HR 
sinds begin dit jaar een geheel nieuw 
bestuur. Dit bestaat uit Jochem Dijck-
meester (werkzaam bij het UWV), Lineke 
Oosterwechel (Movares), Marjolein Reith 
(Royal FloraHolland) en Hendrik Noten 
(AWVN).
Het AWVN Young HR-netwerk is hét 
netwerk voor enthousiaste HR-professi-
onals tot ongeveer 35 jaar. Vier tot vijf 
keer per jaar komen zij bij elkaar om 
HR-gerelateerde thema’s te bespreken en 
ervaringen uit te wisselen. In de tussen-

tijd ontmoeten zij elkaar online op  
awvnyounghr.nl. Het AWVN Young 
HR-netwerk ontwikkelt zich in hoog 
tempo. Een aantal jaar geleden begon 
het netwerk als ontmoetingsplaats voor 
jonge HR-professionals; na verloop van 
tijd kwam daar een denktankfunctie 
bij. Young HR ontwikkelt bijvoorbeeld 
nieuwe ideeën voor de beleidsorganisatie 
van AWVN. Afgelopen jaar zijn ook de 
eerste stappen naar buiten gezet: AWVN 
Young HR sloot samen met FNV Jong, 
CNV Jong en VCP Young Professionals 
het Jongerenakkoord af, en bezet sinds 
2015 een zetel in de jongeren-SER.

Verlenging 
werkgevers-
bijdrageregeling 
zonder  
verhoging

Nieuw bestuur  
AWVN Young HR

KA
LEN
DER

Beleidscommissie
Bijeenkomst van de 
beleidscommissie, 
het klankbord voor de 
beleidsorganisatie van 
AWVN

Dispuut Zuidoost 
Netwerkbijeenkomst 
voor leden in Zuidoost-
Nederland

29 5
Maart April

Voor meer informatie: www.awvn.nl

Hendrik Noten, Lineke Oosterwechel, Jochem Dijckmeester en Marjolein Reith
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AWVN heeft een nieuw netwerk opgericht van 
en voor voorlopers op het gebied van mobiliteit 
en duurzame inzetbaarheid: Talent Exponent. 
Dit netwerk werkt als een team binnen een 
organisatie en zet zich in voor de implementatie 
van mobiliteitsprojecten. Het netwerk zal bestaan 
uit tien tot twaalf leden die gedurende een jaar tien 
tot twintig procent van hun energie in het netwerk 
steken: wat zij aan tijd investeren, krijgen zij weer 

terug van de anderen – de energie neemt daarmee 
exponentieel toe. 
Door te experimenteren met mobiliteit, expertise 
en rollen, door van elkaar te leren, en best practices 
te laten bloeien, laat dit netwerk next practices 
ontstaan. En door voorbeeldgedrag uit te dragen, 
helpt dit netwerk beweging te creëren: van analyse, 
plannen en instrumenten naar doen, gedrag en 
beweging. 

Nieuw netwerk: Talent Exponent

Naar aanleiding van het SER-advies 
Betere zorg voor werkenden: een visie op de 
toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg, 
dat afgelopen najaar verscheen, heeft 
de minister van SZW het wetsvoorstel 
‘Toekomst arbeidsgerelateerde zorg’ 
ingediend.
Volgens de SER vormen preventie en 
duurzame inzetbaarheid de kern van 
een toekomstig stelsel dat gericht is op 
het voorkómen van gezondheidsproble-
men, verzuim en uitval. Naar aanlei-
ding van het advies heeft de minister 
van SZW een wetsvoorstel ingediend 
met een aantal voornemens. Meest ver-
strekkende maatregel is waarschijnlijk 
de invoering van een second opinion bij 
een onafhankelijke bedrijfsarts. 
AWVN heeft een samenvatting van het 
wetsvoorstel gemaakt, waarin u ook 
de mening van AWVN vindt over de 
voorgestelde wijzigingen. U vindt het 
document op het uitsluitend voor leden 
toegankelijke deel van de website, 
onder ‘Publicaties’ – kijk daar onder 
‘White papers’.

Visie AWVN op 
wetsvoorstel 
‘Toekomst 
arbeids-
gelateerde zorg’

DUURZAAMHEIDSTREND 
IN CAO’S ZET DOOR
AWVN-evaluatie cao-seizoen 2015

Beloningsmonitor
Gratis workshop voor 
licentiehouders om zo 
effectief mogelijk gebruik 
te maken van de AWVN-
beloningsmonitor (zie ook 
pagina 38) 

Internationale 
arbeidsmobiliteit
Actualiteiten voor 
werkgevers die 
internationaal in- en 
uitzenden (zie ook  
pagina 39)

Contactgroep informeel 
overleg
Netwerk voor managers 
arbeidsvoorwaarden 
(compensation & benefits) 
van grote en middelgrote 
bedrijven

5 7 12
April April April

Arbeidsrecht en 
-voorwaarden
Derde workshop van de 
vijfdelige cyclus Internati-
onale arbeidsmobiliteit

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

The next step
Werkconferentie over 
het écht realiseren van 
duurzame inzetbaarheid 
binnen bedrijven (zie ook 
pagina 41)

1413 14
AprilApril April

U kunt de cao-evaluatie 2015, Een 
jaar met twee gezichten, down-
loaden via de site van AWVN. Kijk 
onder ‘Publicaties’. Liever een 
gedrukt exemplaar? Leden kunnen 
dit gratis aanvragen bij de AWVN-
werkgeverslijn: 070 850 86 05 
of werkgeverslijn@awvn.nl. 

Vier van de vijf cao’s die vorig jaar zijn 
afgesloten, bevatten een afspraak over 
duurzame inzetbaarheid van werknemers 
(77 procent van de cao’s). Vooral afspraken 
over flexibele inzet en werkuren zijn po-
pulair (49 procent van de cao’s). Opvallend 
is dat dit zowel afspraken zijn ten gunste 
van de werkgever als ten gunste van de 
werknemer, bijvoorbeeld rond mantel-
zorg. Dat blijkt uit de AWVN-evaluatie 
van het cao-seizoen 2015, Een jaar met twee 
gezichten, die eind januari is verschenen. 
Opvallend aan het cao-jaar 2015 is ook 
de groei van het aantal banenplannen, bij-
voorbeeld voor mensen met een arbeids-
beperking. In 46 procent van de cao’s is 
daarover een afspraak gemaakt, tegen-
over 33 procent in 2014. Verder worden in 
steeds meer cao’s extra vrije dagen en an-
dere voordelen voor oudere werknemers 
(zogeheten ontziemaatregelen) ingeruild 
tegen extra’s voor alle personeelsleden 
en lijken allerlei toeslagen – bijvoorbeeld 
voor werken in de avonduren – te  
verdwijnen.
In 2015 liepen 474 cao’s af. Cao-partijen 
hebben voor 339 daarvan een nieuw 
akkoord bereikt. De gemiddelde loonaf-
spraak was 1,50 procent. Opvallend is 
dat de hoogte van de loonafspraken sterk 

samenhangt met de bedrijfsactiviteit(en). 
In industriële sectoren, zoals voedings-
middelen en chemie, zijn de afspraken 
met 1,8 procent hoger dan het gemid-
delde. Vervoer, detailhandel en zakelijke 
dienstverlening sluiten de rij met gemid-
delden die maar net boven de 1 procent 
uitkomen.

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Eindevaluatie cao-jaar 2015: 

twee gezichten

Bekijk de video ‘De kracht 
van de AWVN-netwerken’
AWVN heeft verschillende net-
werken – regionale en sectorale, 
en rond een bepaald HR-thema. 
Interesse? Meer weten over de 
netwerken van AWVN? Bekijk de 
video ‘De kracht van de netwerken 
van AWVN’ op  
www.awvn.nl/netwerken.
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De leergang van Nyenrode Business 
Universiteit en AWVN om dé 
strategische HR-businesspartner te 
worden, gaat op 23 juni voor de zesde 
keer van start. 

Het strategische belang van HR in 
organisaties neemt toe, de 
afhankelijkheid van medewerkers 
groeit. Van HR wordt steeds vaker de rol 
van businesspartner verwacht. Het is 
dus belangrijk dat de HR-strategie goed 
aansluit op de ondernemingsstrategie 
en dat de HR-instrumenten zowel de 
HR-strategie als het dagelijkse primaire 
proces ondersteunen.
De leergang Strategisch HRM van 
Nyenrode Business Universiteit en 
AWVN leert u vanuit de HR-discipline 
meer toegevoegde waarde te bieden bij 
het realiseren van de doelstellingen 
van uw organisatie. De opleiding 
bestaat uit zeven modules, die 
plaatsvinden tussen 15 september 2016 
en 16 maart 2017. De kick-off is nog 
voor de zomervakantie, op donderdag 
23 juni. Meer informatie op  
www.awvn.nl/bijeenkomsten. 

Alle mogelijkheden van de AWVN-belo-
ningsmonitor leren kennen én benut-
ten? Kom dan naar een van de drie 
workshops die AWVN de komende tijd 
organiseert voor licentiehouders. 
Deze vinden plaats op dinsdag 5 april 
(midden van het land), 2 juni (zuiden) 
en 1 november (noorden). Ontvangst 
steeds vanaf 15.30 uur, workshop van 
16.00 tot 18.00 uur.
Per licentie kan één gebruiker gratis 

Speciaal voor functionarissen die ver-
antwoordelijk zijn voor het implemen-
teren van inclusief ondernemerschap 
in de eigen organisatie, zoals HR-
managers, HR-adviseurs, inclusie- en 
diversiteitsmanagers en projectleiders, 
organiseren AWVN, De Normaalste 
Zaak en Accenture de leergang Inclusief 
ondernemen.
Deze bestaat uit vier masterclasses 
die plaatsvinden tussen 24 mei en 11 
oktober, plus een – optionele – terug-
komdag (17 januari 2017). De master-
classes zijn: ‘Kiezen voor inclusiviteit’ 
(24 mei), ‘De inclusieve leider’ (5 juli), 
‘Maatwerk als inclusieve standaard’ (13 

september) en ‘Inclusief de toekomst in’ 
(11 oktober). 
Kosten: 1.500 euro (exclusief btw); 1.200 
euro (exclusief btw) voor leden van 
AWVN en partners van De Normaalste 
Zaak. De locatie is bij het perse gaan 
van deze editie van Werkgeven nog niet 
bekend, maar de bijeenkomsten zullen 
steeds op dezelfde plek centraal in het 
land plaatsvinden. Er is plek voor maxi-
maal 20 deelnemers. U kunt zich alleen 
inschrijven voor de gehele leergang, 
niet voor afzonderlijke masterclasses. 

Meer informatie:  
www.awvn.nl/bijeenkomsten. 

Uw uitvoeringsovereenkomst loopt af. 
Wat nu – is het tijd voor een alterna-
tief? Tijdens een ontbijtbijeenkomst 
(21 april, 8.30-12.30 uur) vertellen de 
pensioenexperts van AWVN u graag 
welke mogelijkheden u heeft. Uitleg 
over de systematiek en de werking van 
de verzekerde regeling, evenals die van 

de alternatieven, vormt een belangrijk 
onderdeel van deze bijeenkomst. Met 
deze informatie kunt u goed voorbe-
reid het gesprek met alle betrokkenen 
aangaan!

Kijk voor meer informatie op  
www.awvn.nl/bijeenkomsten.

Meer halen uit de AWVN-
beloningsmonitor

berichten

Pensioen
Workshop voor 
HR-medewerkers: 
basisinformatie voor 
werkgevers over pensioen 
(zie ook pagina 41)

Medezeggenschap
Eendaagse cursus, 
gericht op werkgevers. 
Wanneer en hoe dient u 
de ondernemingsraad 
te raadplegen of te 
informeren?  

Noord
Netwerkbijeenkomst voor 
leden in de drie noorde-
lijke provincies

14 19 19
April April April

Actualiteiten-
bijeenkomst  
over 
inter nationale 
arbeids mobiliteit

deelnemen aan de workshop. Als u met 
meerdere collega’s wilt deelnemen, dan 
is de prijs 50 euro per extra deelnemer. 
Tijdens de workshop gaat u aan de 
slag met de beloningsgegevens van uw 
eigen organisatie. Neem daarom uw 
eigen laptop mee naar de workshop en 
een voorbereid medewerkersbestand. 
Meer informatie over dit laatste volgt 
na aanmelding. Meer informatie:  
www.awvn.nl/bijeenkomsten.

Zesde editie 
leergang 
‘Strategisch 
HRM’

Leergang ‘Inclusief 
ondernemen’

Ontbijtbijeenkomst verlenging 
pensioencontract

Onderhandelingen
Masterclass Strategisch 
voorbereiden onderhan-
delingen, waarin de busi-
ness game Strato centraal 
staat (zie pagina 42)

Branches
Netwerkbijeenkomst voor 
secretarissen van alle bij 
AWVN aangesloten  
brancheverenigingen

Pensioencontract 
Voorlichtingsbijeenkomst 
over het verlengen van 
het pensioencontract

2121 21
AprilApril April

Voor werkgevers die werknemers 
naar het buitenland uitzenden of 
buitenlandse werknemers inhuren, 
organiseert AWVN op 7 april in 
Houten een actualiteitenbijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst brengen de 
AWVN-experts u op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen op het gebied 
van internationale arbeidsmobiliteit, 
waaronder de (mogelijke) invoering 
van het werklandbeginsel in de sociale 
zekerheid en het arbeidsrecht en het 
nieuwe besluit internationale aspecten 
van pensioen. Daarnaast lichten zij 
de schijf van vijf met betrekking tot 
internationaal in- en uitzenden op 
hoofdlijnen toe.
Het programma begint om 12.45 
uur met een inlooplunch en eindigt 
omstreeks 17.00 uur. De bijeenkomst 
staat open voor zowel leden als niet-
leden. Leden betalen 245 euro, niet-
leden betalen 375 euro (per persoon, 
exclusief btw). Meer informatie:  
www.awvn.nl/bijeenkomsten.  
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Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
heeft het WGI-team (‘Werkgevers gaan inclusief’) van AWVN 
voor 2016 een nieuwe opdracht verstrekt. Het WGI-team 
gaat de activiteiten van de afgelopen twee jaar (waaronder 
monitoren en stimuleren) voortzetten en eerder ontwikkelde 
instrumenten uitbouwen. 
De opdracht van SZW, die eind dit jaar moet zijn afgerond, 
bevat drie onderdelen.
•  Activiteiten ten behoeve van de banenafspraak. Hierbij gaat het 

om het monitoren en stimuleren van ambitieformulering 
door werkgevers en het monitoren van knelpunten bij 
het realiseren van de banen. Hieronder valt ook een 
communicatieopdracht om de website en de daarop 
beschikbare tools (bemiddelaars, digitale coach JIP, database 
‘good practices’) verder te ontwikkelen. Tot slot gaat het om 
activiteiten op het gebied van (stakeholder)management, 
projectleiding en ondersteuning (programmamanagement).

•  Voortzetting regioactiviteiten De Normaalste Zaak. Hierbij gaat 
het om het opstarten van tien regionale netwerken volgens 
de ‘99van’-formule (zie www.denormaalstezaak.nl). 

•  Ontwikkeling leerpilots om de thema’s ‘baanafspraak’ en ‘inclusie 
en diversiteit’ bij werkgevers te versterken. Onderzoek naar 
de toegevoegde waarde van inclusief ondernemen, via 
literatuuronderzoek, onderzoek bij experts en analyse van 
beschikbare (HR-)instrumenten.

 
Daarnaast formuleert SZW apart nog eens de 
inspanningsverplichting die voortvloeit uit de drie hierboven 
genoemde onderdelen: AWVN blijft zich inspannen om 
werkgevers uit de markt en overheid te ondersteunen bij het 
realiseren van de banenafspraak uit het Sociaal akkoord.

SZW verstrekt nieuwe 
opdracht ‘Werkgevers 
gaan inclusief’

berichten berichten

Duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers is het belangrijkste HR-
thema, blijkt uit tal van enquêtes en 
onderzoeken. Continue veranderingen 
van organisaties en de omgeving 
waarin zij opereren, maken dat het 
thema steeds meer aan belang wint. 
AWVN ziet dat veel werkgevers 
inmiddels de nodige maatregelen 
hebben genomen op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid, maar ook 
dat zij de nodige belemmeringen 
tegenkomen, waardoor de échte 
verandering niet goed op gang komt.
De werkconferentie ‘The next step’, 
die AWVN op 14 april in Houten 
organiseert, heeft tot doel om 
ervaringen met elkaar uit te wisselen, 
inspiratie op te doen en met andere 
werkgevers in gesprek te gaan. 
•  Hoe creëer ik echt beweging onder 

medewerkers?
•  Hoe vergroot ik binnen het 

management het draagvlak voor 
duurzame inzetbaarheid?

•  Wat kunnen we leren van organisaties 
die zich al in een volgende fase (the 
next step) bevinden?

•  Hoe kunnen bedrijven elkaar 
inspireren?

•  Hoe verhoudt duurzame inzetbaarheid 
zich tot andere business needs? 

Op het programma staan bijdragen van:
•  Martien Heeremans (Nissan 

Motor Parts Center) over de 
condities waaronder medewerkers 
verantwoordelijkheid nemen voor 
hun duurzame inzetbaarheid – en 
wat dit van de organisatie vraagt

•  Arjen Valk (Renolit) over het belang 
van het veranderen van de mindset 
van medewerkers voor Renolit, en de 
rol hierbij van het management

•  Robert Boulogne (Achmea) over 
de strategische noodzaak om het 
thema duurzame inzetbaarheid te 
agenderen en de wijze waarop – van 
interventies naar campagne

•  Lidewey van der Sluis (Nyenrode 
Business Universiteit) over het belang 
van strategisch talentmanagement 
(mini-masterclass)

•  Joyce Schaeffer (AWVN) over 
de lessen op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid die de 
werkgeversvereniging heeft geleerd 
uit de adviespraktijk.

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

Mainport
Netwerkbijeenkomst van 
de HRM-groep Industrie 
mainport

Dossiermanagement
Praktijkochtend 
dossiermanagement 
Wwz: geen ontslag meer 
mogelijk zonder gedegen 
dossier 

Belastingrecht
Vierde workshop van de 
vijfdelige cyclus Internati-
onale arbeidsmobiliteit 

9 10 19
Mei Mei Mei

Als werkgever hebt u een informatie-
plicht ten opzichte van uw werknemers 
over de inhoud van de pensioenrege-
ling. Bovendien blijkt uit onderzoeken 
dat twee derde van de werknemers de 
werkgever (HR) als belangrijkste bron 
van informatie over pensioen en de 
pensioenregeling ziet. Zorg dus dat de 
basisinformatie daarover bekend is bij 
HR en het (lijn)management!
Kom 14 april naar de praktijkdag pen-
sioen van AWVN. In één dag zorgen de 
pensioenspecialisten van AWVN ervoor 
dat uw kennis weer helemaal up to date 
is, en dat u in staat bent anderen weer 
snel wegwijs te maken op pensioenge-
bied.
Kosten: 325 euro voor leden, 375 euro 
voor niet-leden. Prijzen p.p., excl. btw. 
Iedere volgende deelnemer van hetzelfde 
bedrijf ontvangt euro 50 korting. Meer 
informatie en aanmelden: 
www.awvn.nl/bijeenkomsten.

De pensioenmarkt en het 
pensioenrecht zijn al lange tijd 
in beweging. De veranderingen 
zijn ingrijpend. Heeft u voldoende 
actuele kennis van pensioen en de 
pensioenregeling van uw bedrijf om 
werknemers daarover te kunnen 
informeren?

Duurzame inzetbaarheid écht realiseren

Praktijkdag pensioen: 
basisinformatie  
op orde

Aan de slag met de 
arbeidsvoorwaardennota

‘The next step’ geeft 
inspirerende voorbeelden

Inclusief ondernemen
Start van de vierdelige 
leergang Inclusief 
ondernemen (zie ook 
pagina 39)

Beloningsmonitor
Gratis workshop voor 
licentiehouders om zo 
effectief mogelijk gebruik 
te maken van de AWVN-
beloningsmonitor (zie 
pagina 38)

Actualiteiten Wwz
Voorlichtingsbijeenkomst: 
ervaringen met de Wwz 
en actuele ontwikkelingen

24 2 7
Mei Juni Juni

 
Aan de slag met de nota 

arbeidsvoorwaarden 2016

Verder met vernieuwen

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Begin januari verscheen de 
arbeidsvoorwaardennota 2016 van AWVN, 
VNO-NCW en MKB-Nederland: Verder met 
vernieuwen. Centraal in deze nota staan 
thema’s als ‘arbeidsvoorwaarden in brede 
zin generatieproof maken’ en ‘eigen 
verantwoordelijkheid en regie werknemer’. 
Hoe geef je als werkgever daaraan handen en 
voeten? Het antwoord daarop is te lezen in de 
onlangs verschenen brochure Aan de slag met de 
nota arbeidsvoorwaarden 2016. Beide documenten 
zijn te downloaden via www.awvn.nl. Leden 
kunnen gedrukte exemplaren opvragen bij 
de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, 
werkgeverslijn@awvn.nl. 



42
Met de AWVN-beloningsmonitor 

maakt u salarisvergelijkingen op leeftijd, 
provincie, sector en bedrijfsomvang

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

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

►  actuele salarissen uit de praktijk én 
minimum- en maximumsalarissen 

►  beloningselementen zoals variabel 
inkomen, arbeidsduur, leaseauto  
en pensioen 

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

►  de mogelijkheid om vergelijkingen  
te verfijnen naar uw eigen wens

►   onderbouwing met het gevalideerde 
functiewaarderingssysteem ORBA®.

Investering:
►  zeer aantrekkelijke prijsstelling
►  aantrekkelijke korting bij  

aanleveren/uploaden van gegevens.

 Meer informatie
www.awvn.nl, zoekwoord:  
beloningsmonitor

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

 
 

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Beloningsmonitor

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

75.000 
n i e u w e
werknemersge

gevens

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

Internationaal pensioen
Laatste workshop 
van de vijfdelige 
cyclus Internationale 
arbeidsmobiliteit

Strategisch HRM
Start van de zesde editie 
van leergang Strategisch 
HRM van Nyenrode en 
AWVN om dé strategische 
HR-businesspartner te 
worden (zie ook pagina 38)

Onderhandelingen
Masterclass Strategisch 
voorbereiden 
onderhandelingen, waarin 
de business game Strato 
centraal staat

16 23 22
Juni Juni September

Colofon

Een masterclass waarin u in één dagdeel de directe meerwaarde 
ervaart van het strategisch voorbereiden van complexe 
processen – zoals bijvoorbeeld arbeidsvoorwaardelijke 
onderhandelingen. 

U speelt – onder begeleiding van ervaren AWVN-adviseurs – de 
interactieve business simulatiegame Strato. Door het spelen van 
de businessgame ervaart u zelf het effect van de (strategische) 
keuzes die u maakt in de voorbereiding op de (beoogde) 
uitkomsten van de onderhandelingen. U maakt deel uit van de 
cao-delegatie van het fictieve farmaceutische bedrijf Strato en 
u bereidt met elkaar de aankomende cao-onderhandelingen 
voor. In vier rondes bepaalt u een strategie en kiest u activiteiten 
ter voorbereiding op de onderhandelingen. U krijgt na iedere 
speelronde direct feedback.

Data en locatie: 21 april en 22 september, steeds van 9.00-13.00 
uur, in Houten (Hotel Houten). 
Kosten: voor directe en indirecte leden 595 euro; niet-leden 
betalen 745 euro. Leden die eerder hebben deelgenomen aan de 
training ‘Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden’ of aan een 
(in company) delegatietraining, krijgen 100 euro korting.  
Alle bedragen zijn exclusief btw. 
Meer informatie en aanmelden: www.awvn.nl/bijeenkomsten.  
U vindt op de betreffende pagina ook een demo van Strato.

Masterclass 
‘Strategisch 
voorbereiden 
onderhandelingen’

berichten
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HRM 
JUNI 2016 - MAART 2017

De leergang om dé strategische  
HR-businesspartner te worden

Bestemd voor HR-directeuren,  
HR-managers, lijnmanagers en 
senior beleidsadviseurs uit grote 
en middelgrote organisaties

Zeven modules, inclusief  
persoonlijk waardenprofiel

e 6.450 excl. BTW en literatuur
e 5.675 leden AWVN 

Meer informatie en aanmelden:  

www.awvn.nl of AWVN-werkgeverslijn  

(070) 850 86 05 / werkgeverslijn@awvn.nl

L e e r g a n g  
strategisch

zesde edITIe*

Veranderkunde • 

Organisatiestrategie •

HR-strategie •

strategische personeelsplanning •

Arbeidsvoorwaardenbeleid •

Talentmanagement •

Leiderschap •

duurzame inzetbaarheid •

Persoonlijk HR-ondernemerschap •

*  Unieke samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en AWVN


