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Kim Putters
Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau, pleit voor een nieuw ‘sociaal contract’ 
– afspraken over de manier waarop de verschillende 
groepen in een samenleving met elkaar omgaan. Welke 
rol spelen werkgevers daarin?
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24
Veranderagenda
Werkgevers en werkenden 
in de zorg hebben een 
gemeenschappelijk belang om 
het werk (her) in te richten rond 
het welzijn en welbevinden van de 
patiënt, aldus Suzanne Kruizinga 
van vakbond CNV Zorg en Welzijn. 
Dus weg met de procedures, 
protocollen, bureaucratie en 
gevestigde belangen – tijd voor 
een gezamenlijke aanpak.
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Cao-jaar 2016
Langere looptijden, relatief weinig inhoudelijke 
vernieuwing, en een gemiddelde loonstijging van 1,5 
procent – ondanks een richting nul dalende inflatie. Dat 
is grote lijnen wat het cao-jaar 2016 heeft opgeleverd.

Wet- en regelgeving 2017
Een nieuw jaar staat voor de deur – en dus staat er ook 
de nodige nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving op 
het programma. Een beknopt overzicht van de voor  
HR relevante veranderingen.

Ruim baan voor initiatieven van onderop
Een drukbezochte, inspirerende bijeenkomst waarin de 
ideeën en initiatieven van doeners om van Nederland 
een sterker land te maken centraal stonden. Een 
terugblik op het AWVN-jaarcongres.

Analyse verkiezingsprogramma’s
In maart 2017 zijn er verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Hoe denken partijen over flexwerk, de 
arbeidsmarkt, inkomensverdeling en sociale 
zekerheid? Een beknopt overzicht van de 
standpunten van elf partijen.

Tiptrack
Reflectie op de eigen gezondheid, 
ontwikkeling, werksituatie en financiën. 
Dat is de belofte van Tiptrack – de 
door AWVN ontwikkelde app die een 
waardevolle bijdrage kan leveren 
aan het vergroten van de duurzame 
inzetbaarheid van werkenden.

20

Rouw bespreekbaar 
maken
Een goed afscheid helpt 
mensen verder, vindt 
uitvaartorganisatie Yarden 
– en beschouwt het als 
haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om dat 
mogelijk te maken. Yarden 
ontving daarvoor de vierde 
AWVN-trofee voor Winst en 
waarde-creatie.

12
Kemira
Kemira Rotterdam is uit de 
as herrezen. Stuurde het 
Finse moederbedrijf twee 
jaar geleden nog aan op 
sluiting, nu wordt er weer 
volop geïnvesteerd in het 
chemiebedrijf. Daar waren 
wel een reorganisatie 
en een ingrijpende 
roosterwijziging voor 
nodig.
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Een nieuw 
sociaal contract 
Kim Putters 

Sociaal en Cultureel Planbureau

TEKST
Jannes van der Velde 

FOTO’S
Jacqueline de Haas

Want?
‘Veel oude structuren en zekerheden 
zijn verdwenen. Familiebanden zijn 
zwakker, kerkgemeenschappen kleiner 
en minder sterk, dorpsgemeenschappen 
minder hecht. Ook bedrijven zijn 
veranderd. Grote bedrijven waren lang 
verweven met families en de sociale 
netwerken van hun werknemers. In de 
vorige eeuw was het heel gewoon als 
een werkgever huizen bouwde voor zijn 
personeel, waarmee zo’n stadsdeel direct 
als het ware bij zo’n bedrijf hoorde. De 
koffiejuffrouw is wegbezuinigd, het 
schoonmaakwerk uitbesteed. Dat leek 
allemaal lekker goedkoop, maar blijkt 
ook grote nadelen te hebben. Dergelijke 
functies zijn vaak heel belangrijk voor 
de sociale structuur van een organisatie, 
voor de binding tussen werknemers en 
de binding met klanten.‘
‘Het privatiseringsbeleid van de overheid 
de afgelopen twintig jaar heeft ook 
sterk bijgedragen aan de doorgeschoten 
individualisering. Burgers zijn klanten 
gemaakt. Maar klanten gedragen zich 
anders dan burgers. Klanten eisen 
datgene waarvoor ze hebben betaald, 
maar voelen geen plicht tegenover de 
gemeenschap. Als mensen zich geen 
mede-eigenaar voelen van de collectieve 
goederen, van het buurtparkje, van 
de straat, dan is er geen collectieve 
norm. Dan vragen ze zich niet af wat 
hun gedrag voor effect heeft op de 
gemeenschap.’
‘Het laatste deel van de verklaring is 
politiek. De politieke verhoudingen 
worden steeds minder bepaald 
door grote ideologieën. De links-
rechtstegenstelling van vroeger is veel 
minder relevant geworden. Het gaat 
in het huidige politieke debat vrijwel 
uitsluitend over details, de zorgpremie 
of de aanpak van files. Maar politieke 
partijen zijn er ook om een breder 
toekomstperspectief  te schetsen. Wat 
je ook van Trump vindt, met ‘Make 
Amerika great again’ raakte hij wel een 
snaar.’

Een van de prominentste opiniemakers bepleit 
een nieuw sociaal contract – nieuwe afspraken 
tussen burgers, overheid en bedrijfsleven. 
Directeur Kim Putters van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau sprak op het AWVN-
jaarcongres en lichtte op verschillende 
plaatsen zijn ideeën toe. Welke rol spelen 
werkgevers eigenlijk in zo’n ‘nieuw sociaal 
contract’?

In de hectiek van de moderne 
maatschappelijke discussie is 
de directeur van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP, een van 
de belangrijkste onderzoeks- en 
adviesinstellingen van de Nederlandse 
overheid) een baken van rust. Kim 
Putters heeft zich in de paar jaar dat 
hij het SCP leidt, ontwikkeld tot een 
belangrijke opinieleider – iemand 
naar wie wordt geluisterd. Zijn idee 
over de huidige sociaaleconomische 
vraagstukken: Nederland heeft 
een nieuw ‘sociaal contract’ nodig. 
Werkgevers en ondernemingen hebben 
daar baat bij en moeten er een rol in 
spelen, vindt Putters.

Wat is dat nieuwe sociale 
contract?
Putters: ‘Eerst het probleem. Overal 
in het Westen ervaart vooral de hoger 

opgeleide bovenlaag de voordelen van 
globalisering en open grenzen, en voelen 
de middenklasse en lager opgeleiden 
vaker het verlies van banen en inkomen. 
Groeiende onzekerheid over de toekomst 
veroorzaakt onrust en argwaan. Trump, 
Brexit, het Oekraïnereferendum, 
argwaan over TTIP. Allemaal uitingen 
van dezelfde onderstroom.’
‘Een samenleving heeft een sociaal 
contract nodig. Dat zijn de geschreven 
en ongeschreven afspraken over de 
manier waarop de verschillende 
groepen in een samenleving met elkaar 
omgaan. Afspraken over collectieve 
voorzieningen bijvoorbeeld, maar 
ook over belastingen. Hoe iedereen 
bijdraagt aan en voordeel heeft van de 
samenleving. Lange tijd vormden de 
verzorgingsstaat en de democratische 
rechtsstaat zo’n sociaal contract. Maar 
dat contract werkt niet meer.’
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‘Het beleid in Nederland was de 
afgelopen decennia dat van verzake-
lijking. Dat heeft veel welvaart 
opgeleverd, maar ook vervelende 
neveneffecten. Als een samenleving 
minder hecht wordt, liggen 
maatschappelijke conflicten op de 
loer, óók in Nederland. Daarom is 
Nederland dringend toe aan een nieuwe 
onderlinge afspraak over hoe we willen 
samenleven.’ 

Conflict?
‘In Nederland was altijd veel aandacht 
voor de verdeling van inkomen via de 
regelingen van de verzorgingsstaat. 
Maar er zijn veel meer sociale en 
culturele scheidslijnen ontstaan. Het 
sociaal contract in onze samenleving 
leunt nog op de oude scheidslijnen van 
arbeid en kapitaal, terwijl culturele 
identiteit, leeftijd en gezondheid daar 
doorheen zijn gaan lopen. Dat leidt tot 
een verhoogd risico op spanningen. 
Conflict ontstaat als ongelijkheid in 
een samenleving onrechtvaardig groot 
wordt en als polarisatie leidt tot verzet.’
‘De sterkste scheidslijn is die van 
opleidingsniveau en de daaraan 
verbonden arbeidsmarktposities. 
Zeg maar: laagopgeleid en werkloos 
tegenover hoogopgeleid met een 
goed inkomen. De meest explosieve 
scheidslijn is echter die rond etniciteit.’
‘De gescheiden werelden werken ook 
door in de democratische rechtsstaat. 
Zo’n 30 procent van de Nederlanders 
heeft te maken met een stapeling 
van problemen op het gebied van 
gezondheid, werk, opleiding en 
veiligheid. Zij verliezen het vertrouwen 
in politici. Maar in een situatie van 
onzekerheid moet de democratische 
rechtstaat mensen juist de zekerheid 
geven dat ieders belang meeweegt, dat 
je inspraak hebt, dat je in beroep kunt 
gaan. Dat de rechtsstaat er niet alleen is 
voor hoger opgeleiden, maar ook als je 
laagopgeleid of kwetsbaar bent. Er is te 
lang gewacht om die wederkerigheid in 
de verzorgingsstaat terug te brengen.’

Dus een nieuw sociaal contract?
‘Ja, en dat bestaat uit drie onderdelen. 
Om te beginnen moeten we het begrip 
solidariteit herdefiniëren. Solidariteit 
staat in het huidige systeem vooral 
voor inkomensverdeling. De breedste 
schouders die de zwaarste lasten 
dragen. Maar het moet ook gaan 
over participatie, over meedoen in 
het maatschappelijke systeem. Over 
baanzekerheid. Mensen die niet 
kunnen meekomen in de snelheid 
en complexiteit van de moderne 
samenleving, mogen niet aan de kant 
staan. Uitsluiting van maatschappelijke 
kansen en processen op grond van 
etnische achtergrond of leeftijd, 
moeten worden uitgebannen. De 
participatiesamenleving waarover in 
politieke kringen wordt gesproken, 
kan hiervan een uitwerking zijn, 
maar voorlopig gaat de invulling van 
die participatiesamenleving niet ver 
genoeg.’ 
‘Solidariteit herdefiniëren betekent 
ook dat we opnieuw moeten bepalen 
wie er profijt heeft van collectieve 
voorzieningen. Als zorg en zekerheid 

alleen nog voor de zwaksten in de 
samenleving beschikbaar komen, 
maar degenen die betalen – de 
middengroep – hebben er geen profijt 
van, hoe kun je dan van die groep 
solidariteit verwachten? Waarom 
zou je nog premie betalen als je er 
zelf nooit van profiteert? Het systeem 
moet dus zo worden ingericht dat 
de premiebetalers, de grote groep 
werkenden, er uiteindelijk ook op 
kunnen rekenen.’
‘Het tweede onderdeel van het 
sociaal contract heeft te maken 
met zeggenschap en inspraak. Heel 
lang hebben we in Nederland een 
systeem gehad waarin burgers via 
de besturen van stichtingen en 
verenigingen rechtstreeks inspraak 
hadden, bijvoorbeeld in onderwijs en 
zorg. Omdat veel van die structuren 
zijn verdwenen, onder meer door 
privatisering, verzelfstandiging, 
verzakelijking en centralisering, kijkt 
iedereen naar de politiek. In Nederland 
is het vertrouwen in de democratie 
nog steeds groot: 95 procent van de 
bevolking gelooft erin. Tegelijkertijd 

Kim Putters

Professor doctor Kim Putters (1973) 
is sinds juni 2013 directeur van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
en bijzonder hoogleraar Beleid en 
sturing van de zorg in de veranderende 
verzorgingsstaat bij het instituut Beleid 
en Management Gezondheidszorg van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Van 2008 tot 2013 was hij hoogleraar 
Management van zorginstellingen aan 
hetzelfde instituut. Putters was van 2003 
tot 2013 lid van de Eerste Kamer, en 
van 2002 tot 2012 gemeenteraadslid in 
Hardinxveld-Giessendam.

Burgers zijn klanten 
gemaakt. Maar klanten 
gedragen zich anders dan 
burgers. Eisen datgene 
waarvoor ze hebben 
betaald, maar voelen 
geen plicht tegenover de 
gemeenschap

daalt het vertrouwen in de politiek 
en in politici al jaren, terwijl dus 
diezelfde politiek wel geacht wordt alle 
problemen op te lossen. Dat is volstrekt 
onrealistisch. En daarom moeten 
we maatschappelijke processen zo 
reorganiseren dat meer problemen op 
het niveau van de gemeenschap worden 
opgelost.’
‘Ten slotte is een nieuw sociaal contract 
in mijn ogen niet alleen een kwestie 
van de overheid, maar ook van het 
bedrijfsleven. Van bedrijven mogen we 

verwachten dat ze écht werk maken 
van het scheppen van banen voor 
de onderkant van de arbeidsmarkt 
– van een inclusieve arbeidsmarkt. 
Dat sluit sterk aan bij wat ik zei 
over de participatiesamenleving. 
Daar zit ook een element van direct 
eigenbelang in. Het bedrijfsleven 
wil een open economie en een goed 
investeringsklimaat. Dat betekent 
ook een betrouwbaar en stabiel 
sociaal klimaat. Daarvoor moet 
het bedrijfsleven de hand reiken 

vraaggesprek

aan groepen die nu niet meedelen 
in de welvaart. Dat betekent een 
herwaardering van functies – zoals 
conciërges – die werden wegbezuinigd. 
Verantwoordelijkheid nemen voor 
de sociale en ecologische gevolgen 
van economische groei. De poorten 
openstellen voor leer-werktrajecten. 
Open grenzen moeten voor iedereen 
positieve effecten hebben, niet alleen 
voor de bovenlaag. Dat is een wezenlijk 
onderdeel van de nieuwe deal die ik 
bepleit.’ 

Het bedrijfsleven 
moet verant-
woordelijkheid  
nemen voor de  
sociale en  
ecologische  
gevolgen van  
economische groei
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Meer of minder flex?
Het dagelijkse politieke debat gaat vaak over Europa, immigratie, 
gezondheidszorg en het functioneren van de Belastingdienst. Maar 
waar staan de partijen voor als het gaat om andere onderwerpen? 
Werkgeven las de partijprogramma’s en zette de voor werkgevers 
meest relevante zaken op een rij.  

In maart 2017 zijn er verkiezingen voor 
de Tweede Kamer. Wie de verkiezings-
programma’s van vier jaar geleden 
naast die van nu legt, zal constateren 
dat er veel hetzelfde is. 
Zo loopt de omvang van de programma’s 
weer sterk uiteen: van één pagina (PVV) 
tot meer dan 200 pagina’s (D66). De 
programma’s hebben wel een toegan-
kelijkere vorm gekregen: meer punts-
gewijze opsommingen. En inhoudelijk 
blijken veel standpunten eender als in 
het vorige programma. 
Maar er is ook veel veranderd. 
Ver dwenen als hoofdthema is de 
oudedags voorziening. De meeste par-
tijen hebben zich neergelegd bij een 
hogere AOW-leeftijd. Bijna alle partijen 
besteden veel aandacht aan de arbeids-
markt, en dan met name aan flexwerk 
en de positie van zzp’ers. Uitzondering 

is de PVV, maar die partij heeft dan 
ook slechts één A4-tje voor haar gehele 
programma nodig.
Vrijwel alle partijen stellen vast dat het 
speelveld waarop werknemers en flex-
werkers (inclusief zzp’ers) zich bewegen, 
niet gelijk is. Veel flexwerkers ondervin-
den negatieve effecten van de huidige 
wetgeving en omstandigheden. Op die 
analyse volgt een keur aan maatregelen. 
Populair bij de programmacommissies 
is de wens om de verschillen te verklei-
nen tussen de contractvormen voor 
werknemers en flexwerkers. Hoever 
de partijen precies willen gaan om de 
positie van werknemers en andere wer-
kenden gelijk te schakelen, wordt uit de 
programma’s niet duidelijk. 
Goed nieuws voor werkgevers: vrijwel 
alle partijen willen lagere (werkgevers-)
lasten op arbeid.

Analyse verkiezingsprogramma’s 

9

Veel partijen, veel programma’s

Het criterium om in het overzicht op 
de pagina's 9 tot en met 11 te worden 
opgenomen, is de vraag of een partij een 
redelijk vooruitzicht heeft op ten minste 
twee zetels in de Tweede Kamer.  
Leidraad daarvoor zijn de opiniepei-
lingen zoals die voortdurend worden 
gepubliceerd door bijvoorbeeld  
EenVandaag en TNS NIPO. 

•  In bijgaande tabel zijn de 
opvattingen van elf partijen 
samengevat rond vier thema’s: 
flexwerk, arbeidsmarkt, inkomen 
en belasting en sociale zeker-
heid. Deze thema’s zijn gekozen 
op grond van hun (door de 
Werkgeven-redactie) veronder-
stelde relevantie voor werkge-
vers. Het thema ‘flexibiliteit’ 
is in strikte zin onderdeel van 
‘arbeidsmarkt’, maar is afzon-
derlijk behandeld vanwege het 
grote belang en de prominente 
rol van het thema in de huidige 
politieke discussie.  

•  De tabel bevat verder alleen 
informatie die direct relevant 
kan zijn voor werkgevers in hun 
dagelijkse werkzaamheden. 
Met andere woorden: welke 
maatregelen en voorstellen 
leveren (indien uitgevoerd door 
een volgend kabinet) direct 
voordeel of nadeel op voor de 
HR-afdeling?

VVD

Flexwerk
•  vast contract wordt aantrekke-

lijker, flexibel contract zekerder
•  langere reeks tijdelijke contrac-

ten toestaan
•  langere maximale duur tijdelijk 

contract
•  zelfstandigenaftrek beschik-

baar voor zzp’ers die zich willen 
verzekeren

Arbeidsmarkt
•  cao’s niet meer algemeen ver-

bindend verklaren
•  administratieve lasten en regels 

rond werk verminderen
•  belastingvoordelen bij in dienst 

nemen arbeidsongeschikten
•  behoud van uitkering bij gedeel-

telijk aan het werk 
•  beroepsbegeleidende leerweg 

(BBL) aantrekkelijker maken 
voor werkgevers

•  sectorale ontwikkelfondsen wor-
den nationaal scholingsfonds

•  no-riskpolis voor werkgevers die 
ouderen in dienst nemen

Inkomen en belasting
•  belasting op arbeid verlagen
•  scholingsinspanning in cao als 

criterium voor loonsverhoging

Sociale zekerheid
•  loondoorbetaling bij ziekte 

maximaal één jaar (tweede jaar 
door overheid betaald)

•  meerdere toetsmomenten voor 
arbeidsongeschiktheid

•  hogere WW in eerste drie maan-
den, kortere uitkeringsduur

•  werkgevers niet meer verplicht 
aangesloten bij bedrijfstak-
pensioenfonds

•  pensioenpremie vast percen-
tage van salaris

PvdA

Flexwerk
•  vast contract stimuleren via be-

lastingen (werknemerskorting)
•  gelijke behandeling flexwerkers 

ten opzichte van werknemers
• minimumloon voor zzp’ers
•  collectieve arbeidsongeschikt-

heidsverzekering voor zzp’ers

Arbeidsmarkt
•  investeren in (bij)scholing van 

werknemers
•  investeren in 100.000 nieuwe 

publieke banen
•  transitievergoeding opbouwen 

vanaf eerste werkdag
•  kostenvoordeel arbeidsmigran-

ten verdwijnt
•  werkgevers voeren verplicht 

functioneringsgesprekken
•  loonkostensubsidies voor lage 

lonen en oudere werknemers  
uitbreiden

•  Quotumwet actief als banen-
afspraak niet wordt gehaald

•  minimumloon omhoog 
•  minimumjeugdloon vanaf acht-

tien verdwijnt
• minimumstagevergoeding
•  sectoroverstijgende opleidings-

fondsen

Inkomen en belasting
•  topbeloningen beter in verhou-

ding met laagstbetaalden
•  adviesrecht OR over beloningen
•  gelijke beloning man-vrouw 

wettelijk vastleggen
•  hogere lonen, winstdelings-

regelingen voor werknemers of 
aandeel in superdividenden

•  vermogenden en DGA’s worden 
zwaarder belast

Sociale zekerheid
•  werknemerslasten verschuiven 

naar werkgeverslasten
•  loondoorbetaling bij ziekte door 

kleine werkgever één jaar
•  WW-premie voor werkgevers 

afhankelijk maken van con-
tractvorm

CDA

Flexwerk
•  meer mogelijkheden voor meer-

jarige arbeidscontracten
•  zzp’ers krijgen alleen (gehele) 

zelfstandigenaftrek als zij eigen 
pensioen regelen

Arbeidsmarkt
•  drie maanden ouderschapsver-

lof extra voor vader en moeder 
samen

•  meer mogelijkheden voor flexi-
bel verlof en flexibele werktijden

•  individuele scholingsbudgetten
•  gemakkelijker ontslag via 

kantonrechter om vast contract 
aantrekkelijker te maken

•  minder regelgeving
•  betere loonkostensubsidie voor 

arbeidsbeperkten, geen quotum
•  individueel leerrecht voor alle 

mensen in beroepsgeschikte 
leeftijd

•  detacheringsrichtlijn maximaal 
zes maanden; stapeling van 
detacheringen onmogelijk 

•  meer arbeidsbeperkten aan het 
werk (in ruil voor lagere werk-
geverslasten)

• dienstplicht herinvoeren
•  werkgevers helpen bij aanpak 

laaggeletterdheid

Inkomen en belasting
• lagere lasten voor gezinnen 
• lagere lasten op arbeid
• vlaktaks (twee tarieven)
• lagere lasten voor ondernemers

Sociale zekerheid
•  kortere verplichte loondoor-

betaling bij ziekte door werk-
gever

•  één basisverzekering voor 
arbeidsongeschiktheid voor alle 
werkenden
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SP

Flexwerk
•  WW-premie voor vast werk 

lager; voor flexibel werk hoger

Arbeidsmarkt
•  rem op arbeids(im)migratie
• vaderschapsverlof verlengen
•  salarissen topbestuurders  

bedrijfsleven in cao

Inkomen en belasting 
•   hogere belasting voor hoge 

inkomens, lagere tarieven voor 
middeninkomens en lagere 
inkomens

•  nieuwe belastingschijf  
(65 procent) voor inkomens 
vanaf 150.000 euro

•  ontslagvergoeding verdubbelen 
en na één maand in werking

•  loon- en investeringsakkoord 
met vakbonden en werkgevers 
om loonachterstand voor werk-
nemers in te halen

•  topsalaris maximaal vijftien keer 
laagstbetaalden

•  belastingregeling voor expats 
(30-procentregeling) verdwijnt

Sociale zekerheid
•  minimumloon, AOW-uitkering, 

sociale uitkeringen en sociaal 
minimum omhoog

•  arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring voor zzp’ers

• AOW-leeftijd 65 jaar

GroenLinks

Flexwerk
•  meer zekerheden voor 

flexwerkers en zzp’ers
•  tweede meerjarig contract 

wordt mogelijk
•  verplichte collectieve 

basisvoorziening voor 
arbeidsongeschiktheid voor 
zzp’ers

•  gemakkelijke pensioenopbouw 
voor zelfstandigen

Arbeidsmarkt
•  individueel scholingsbudget 

voor alle werknemers 
•  recht op flexibel werken en 

thuiswerken
• recht op werken in deeltijd
•  gratis kinderopvang
•  betaald ouderschapsverlof en 

uitbreiding van het kraamverlof 
voor vaders en ‘meemoeders’

•  Quotumwet voor arbeids-
beperkten

•  meer inspraak voor flexwer-
kers, onder meer via OR- 
lidmaatschap

•  strenger optreden tegen discri-
minatie op de arbeidsmarkt

•  schoon woon-werkverkeer 
stimuleren

Inkomen en belasting
•  loongolf via loonakkoord met 

vakbonden en werkgevers
•  inkomstenbelasting voor lage 

en middeninkomens omlaag, 
voor  hoge inkomens omhoog

•  lagere werkgeverslasten
•  inkomen AOW’ers omhoog
•  fiscale subsidiëring pensioen-

voorziening hoge inkomens 
beëindigen

•  heffing op vermogens
• hogere AOW-uitkering

Sociale zekerheid
•  collectieve verzekering voor 

loondoorbetaling bij ziekte voor 
kleine werkgevers 

D66

Flexwerk
•  faciliteiten voor zzp’ers om zelf 

pensioen te regelen
•  vast contract wordt de norm; 

ontslagrecht veel soepeler
•  werknemersaftrek naast zelf-

standigenaftrek
•  mogelijkheden voor zzp’ers voor 

verzekering tegen arbeidsonge-
schiktheid 

Arbeidsmarkt
•  aantrekkelijker maken om 

ouderen en arbeidsbeperkten in 
dienst te nemen  

• loonkostensubsidies 
•  betaald ouderschapsverlof van 

twaalf weken 
•  transitievergoeding uitsluitend 

gebruiken voor nieuwe baan
•  loonstijging in cao’s koppelen 

aan prestatie
•  sectorfondsen ombouwen tot 

individuele scholingsbudgetten
•  duurzame inzetbaarheid onder-

deel functioneringsgesprek
•  cao’s op banen en ontwikkeling 

richten
•  geld voor ontziemaatregelen 

anders inzetten
•  beloning minder afhankelijk van 

leeftijd maken
•  reiskostenvergoeding loskop-

pelen van reiswijze
•  Quotumwet actief als banen-

afspraak niet wordt gehaald

Inkomen en belasting
• lagere lasten op arbeid
•  lagere werkgeverslasten door 

lagere WW-premie

Sociale zekerheid
•  hervorming pensioenstelsel: 

individuele pensioenen
• geen vaste AOW-leeftijd
•  meer mogelijkheden voor leren 

met uitkering
•  werkgeversrisico’s van  

(langdurige) arbeidsongeschikt-
heid wegnemen voor kleine 
werkgevers

SGP

Flexwerk
•  meer opeenvolgende contracten 

mogelijk
•  ruimere mogelijkheden voor 

langdurige contracten
•  geen verplichte pensioen-

opbouw voor zzp’ers

Arbeidsmarkt
•  vóór algemeen verbind verkla-

ren cao representativiteit toet-
sen van betrokken werk gevers- 
en werknemersorganisaties

•  ontslagvergoeding beperken
•  rechter krijgt meer ruimte bij 

toekennen ontslagvergoeding
•  geen hoger beroep in ontslag-

zaken
•  buitenlandse werknemers krij-

gen zelfde loon als Nederlandse
•  geen quotum voor arbeids-

beperkten
•  geen bezuinigingen op maat-

regelen voor arbeidsbeperkten

Inkomen en belasting
Geen standpunt

Sociale zekerheid
•  keuzevrijheid in pensioenstelsel
•  persoonlijke pensioenpot
•  pensioen inzetbaar voor aflos-

sing woningschuld

PVV

Flexwerk
Geen standpunt

Arbeidsmarkt
Geen standpunt

Inkomen en belasting
• inkomstenbelasting omlaag
•  motorrijtuigenbelasting 50  

procent omlaag

Sociale zekerheid
• AOW-leeftijd 65 jaar
• pensioenen indexeren

50+

Flexwerk
Geen standpunt

Arbeidsmarkt
•  werkgevers stimuleren om oude-

ren in dienst te nemen
• seniorendagen afschaffen
•  volwassenenonderwijs direct en 

gratis beschikbaar voor WW’ers

Inkomen en belasting
•  geen nadelige wijzigingen in 

belastingstelsel voor AOW-
gerechtigden 

•  werkgeverslasten voor 
45- plussers omlaag

•  minimumloon en uitkeringen 
indexeren

•  koopkrachtverlies gepensio-
neerden herstellen

Sociale zekerheid
• AOW-leeftijd 65 jaar
• pensioenstelsel niet wijzigen
• pensioenen indexeren
•  maximaal acht weken doorbeta-

ling bij ziekte van 45-plusser 
door werkgever, daarna uit col-
lectieve voorziening

•  uitkeringen voor oudere werk-
lozen (IOAW, IOW en IOAZ) niet 
aantasten

CU

Flexwerk
•  opeenvolgende flexibele 

contracten hebben oplopende 
duur

•  verplichte verzekering 
voor zzp’ers voor 
arbeidsongeschiktheid en 
ziekte

Arbeidsmarkt
•  transitievergoeding alleen voor 

nieuwe baan
•  scholingsbeurs voor werkenden 

die een beroepsopleiding heb-
ben gevolgd

•  leerrechten voor oudere werk-
nemers

•  loonkostensubsidie voor in 
dienst nemen van laagbetaalden

•  geen verplicht zondagswerk
•  hogere loonkostensubsidie voor 

in dienst nemen van arbeids-
beperkten

•  teruggave kosten mantelzorg 
aan werkgevers via mantelzorg-
fonds

Inkomen en belasting
• lagere belastingdruk op arbeid
•  salarissen en bonussen boven 

ministerssalaris niet langer 
aftrekbaar van winst

• lagere werkgeverslasten

Sociale zekerheid
•  loondoorbetaling bij ziekte voor 

kleinere werkgevers één jaar 
(tweede jaar voor overheid)

•  premiedoorbetaling bij ziekte 
voor grotere bedrijven verkorten

•  pensioenaanspraken individua-
liseren

•  minder risico’s voor werkgever 
(bijvoorbeeld rond ziekte)

PvdD

Flexwerk
•  nieuwe eenvoudige en fraude-

bestendige VAR 
•  eenvoudiger mogelijkheden voor 

zzp’ers om vrijwillig te sparen 
voor pensioen 

•  collectieve arbeidsongeschikt-
heids- en pensioenverzekering 
voor zzp’ers

Arbeidsmarkt
•  ontslagvergoeding koppelen aan 

aantal gewerkte jaren
•  scholing werkenden faciliteren 

door overheid
•  drie maanden ouderschaps-

verlof voor vaders
•  sociale werkplaats blijft bestaan
•  financiële compensatie voor 

mantelzorgers

Inkomen en belasting
• belasting op arbeid omlaag
•  belastingvrijstelling voor 

werkgeversvergoedingen voor 
OV-kosten blijft bestaan

•  fiscale stimulering van fietsen 
blijft bestaan

•  urencriterium ondernemer-
schap verdwijnt; aantrekkelijker 
maken om in deeltijd als zzp’er 
te werken

Sociale zekerheid
•  AOW op 65 jaar (na 40 jaar 

werken)
•  keuzemogelijkheid voor lagere 

AOW-leeftijd
•  meer keuzevrijheid voor werk-

nemers bij pensioenopbouw



12 13

Kemira Rotterdam is uit de as herrezen. 
Stuurde het Finse moederbedrijf twee jaar 
geleden nog aan op sluiting, nu wordt er 
weer volop geïnvesteerd in het chemiebedrijf 
in de Botlek en komt er zelfs een nieuwe 
fabriek op het terrein. Daar waren wel 
een reorganisatie en een ingrijpende 
roosterwijziging voor nodig.

Na ingrijpend verandertraject  

TEKST
Dorine van Kesteren

FOTO’S
Martin Waalboer

Een nieuwe 
toekomst voor 
chemiebedrijf 
Kemira 

bedrijfsreportagebedrijfsreportage

Een van de eerste dingen die Van Woer-
den deed, was AWVN te hulp roepen 
om de juridische consequenties van de 
plannen van het moederbedrijf in beeld 
te brengen. ‘Dat leidde ertoe dat we een 
alternatief plan mochten bedenken. Aan-
vankelijk zetten we in op verkoop van de 
site. Er was een concrete koper, maar tot 
een definitieve overeenkomst kwam het 
niet. Ondertussen veranderde de situatie: 
Kemira kreeg een nieuwe ceo, de busi-
ness groeide en de Rotterdamse vestiging 
kreeg nieuwe klanten. Begin 2015 viel 
het besluit om toch door te gaan – en dan 
ook echt als investeringssite. Maar dan 
moesten we er wel een aantrekkelijke, 
rendabele productielocatie van maken.’

Sitemanager en directeur Jeroen van 
Woerden praat met relativeringsvermo-
gen en enige distantie over zijn presta-
ties. Alsof niet hij, maar iemand anders 
de toekomst van Kemira Rotterdam heeft 
veiliggesteld. Kemira is een wereldwijd 
opererend Fins bedrijf, dat chemicaliën 
maakt om water te zuiveren of geschikt 
te maken voor industrieel gebruik. De af-
nemers zijn actief in de olie-, gas-, papier- 
en waterzuiveringsindustrie. Van Woer-
den was nog geen jaar in functie toen 
het moederbedrijf in 2014 aankondigde 
dat het twijfelde over het voortbestaan 
van de vestiging in Rotterdam, waar 
175 mensen werken. ‘Het moederbedrijf 
worstelde met de vraag of Nederland nog 
wel een goede plek was om chemie te 
bedrijven, onder andere vanwege de hoge 
loonkosten en het knellende arbeids-
recht. Het overwoog om de Rotterdamse 
bedrijfsactiviteiten te verplaatsen naar 
Italië of Engeland’, vertelt hij.

Lean en mean, 
werd het devies

Reorganisatie 
Lean en mean, werd het devies. Het bedrijf 
heeft een van de twee fabrieken in de 
Botlek gemoderniseerd. Werk dat voor-
heen handmatig werd gedaan, is geauto-
matiseerd. De andere fabriek gaat plat. 
Daarvoor in de plaats komt een nieuwe 
fabriek die gaat werken op basis van 
biotechnologie. Deze fabriek is naar ver-
wachting in 2018 klaar. Door het biobased 
productieproces kan Kemira een aantal 
nieuwe producten gaan maken. ‘De hui-
dige fabriek werkt met een technologie 
die stamt uit de jaren zeventig. De nieuwe 
manier van werken is een grote stap voor-
waarts qua milieubelasting, veiligheid, 
efficiëntie en kosten. Die hadden we niet 
eerder kunnen zetten. Deze innovatieve 
biotechnologieën zijn namelijk pas net 
beschikbaar: tien jaar geleden waren ze 
in ontwikkeling; twintig jaar geleden was 
het nog ondenkbaar dat dit mogelijk zou 
worden’, aldus Van Woerden.

De maatregelen gaan ten koste van 22 
arbeidsplaatsen. Van Woerden: ‘We heb-
ben een nieuwe toekomst gecreëerd voor 
meer dan 150 medewerkers, maar helaas 
kunnen we een kleine groep daarbij niet 
meenemen.’ Samen met de vakbonden 
en de OR heeft het bedrijf een sociaal 
plan voor de reorganisatie opgesteld. 
Belangrijkste onderdeel hiervan is de 
intensieve van werk naar werk-begelei-
ding, aldus HR-manager Hilde Beckers. 
‘Duurzame inzetbaarheid is al lange 
tijd een van onze speerpunten. Denk 
aan opleidingen en vanwege de reorga-
nisatie nu ook sollicitatietraining. Voor 
de medewerkers in kwestie is de trans-
ferperiode extra lang: negen tot twaalf 
maanden. Hierbij doen we ook actief aan 
jobhunting.’ Van Woerden: ‘De vraag naar 
technici met een gedegen chemische 
achtergrond is groot, maar anderzijds is 
een groot aantal van deze medewerkers 
ouder dan 55.’
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Zesploegendienst
Als gevolg van de lagere bezetting moest 
ook het rooster worden aangepast. Van 
vijf ploegen van twaalf medewerkers 
gaat de fabriek over naar zes ploegen van 
zeven medewerkers. ‘Wij zochten een 
creatief alternatief voor de vijfploegen-
dienst volcontinu’, zegt plantmanager 
Marco Soedarmo. ‘Het idee was om de 
belans tussen capaciteit en belasting 
te verbeteren. Het grote voordeel van 
een zesploegensysteem is dat er altijd 
twee ploegen aanwezig zijn tijdens de 
dagdienst – en daar ligt ook het zwaar-
tepunt van de werkzaamheden. Op deze 
manier verlichten we de druk bij de ope-
rators overdag, brengen de belasting bij 
nachtarbeid terug en verlagen het aantal 
nachtdiensten.’ 
De impact van een nieuw rooster op de 
werkvloer is doorgaans enorm. Zo ook 
bij Kemira. Het bedrijf besloot daarom 
om de bijbehorende taakverdeling let-
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terlijk door de medewerkers te laten 
ontwerpen. Soedarmo: ‘Wij stelden 
de kaders vast – een systeem van zes 
ploegen van zeven medewerkers – en 
de leidinggevenden en head technicians 
hebben zelf de ploegen – wat is een 
evenwichtige competentieverdeling en 
leeftijdsopbouw? – verantwoordelijkhe-
den en werkzaamheden ingedeeld. Zij 
koppelden hun ideeën vervolgens weer 
terug naar de andere operators. In het 
begin stuitten we op veel scepsis. Het 
kostte tijd en moeite om hen ervan te 
overtuigen dat wij de organisatie zouden 
aanpassen aan hun ontwerp – en niet an-
dersom. Maar toen de medewerkers zich 
eenmaal realiseerden dat het menens 
was, ging het snel.’
Beckers: ‘Geen eenzijdige beslissing van 
het management, maar de medewerkers 
écht betrekken bij wat zij ervaren als 
een van de belangrijkste onderdelen van 
hun werk. Dat was een bewuste keuze.’

Ruggespraak
Van Woerden, Beckers en Soedarmo 
zijn vol lof over de ondersteuning van 
de werkgeversvereniging. ‘Als je als 
fabrieksdirecteur in de problemen komt, 
voel je je soms heel eenzaam. Dan is het 
prettig om altijd ruggespraak te kunnen 
houden, of het nu vroeg in de ochtend is 
of laat in de avond. Inmiddels hebben we 
een betere concurrentiepositie, omdat 
we er zowel qua kosten als innovatie-
kracht beter voor staan. Het huidige 
succes – en het behoud van werkgelegen-
heid! – is zeker ook toe te schrijven aan 
AWVN’, zegt Van Woerden. 
Soedarmo: ‘AWVN maakte de consequen-
ties van alle verschillende scenario’s 
inzichtelijk, zodat wij uiteindelijk ver-
antwoorde beslissingen hebben kunnen 
nemen.’ Beckers: ‘Het vizier op morgen, 
vernieuwend werkgeverschap, klaar zijn 
voor de toekomst – dat zijn waarden die 
wij delen met AWVN.’ 

Cao openbreken
Vervolgens moest het hoofdstuk over de 
roosters en ploegentoeslagen in de onder-
nemingscao van Kemira, die eind 2016 
afloopt, worden aangepast. Dit vereiste 
instemming van de vakbonden. Beckers: 
‘Gedurende het gehele traject hadden we 
met meerdere partijen te maken: de OR 
ging over het reorganisatieadvies en het 
ploegenrooster, de bonden over het soci-
aal plan en de ploegentoeslagen. Op zeker 
moment heeft de OR de bonden uitgeno-
digd om te praten over de bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden en wederzijdse 
standpunten. Wij waren natuurlijk heel 
blij met deze open communicatie en 
optimale afstemming. Ook omdat we een 
aantal belangrijke deadlines moesten ha-
len in het besluitvormingsproces van het 
moederbedrijf.’ Soedarmo: ‘Het besef van 
tijdsdruk was er ook bij de OR, die zelf 
de samenwerking met de bonden heeft 
gezocht om het proces te versnellen.’

Het besef van 
tijdsdruk was er 
ook bij de OR

Ondersteuning AWVN 

AWVN heeft Kemira Rotterdam op meer-
dere fronten ondersteund. Aanspreek-
punt en coördinator was senior adviseur 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhou-
dingen Huub in ’t Panhuis. Onder andere 
de volgende AWVN-medewerkers waren 
betrokken bij het verandertraject bij het 
chemiebedrijf.
•  Advocaat Saskia Breukels begeleidde de 

reorganisatie. ‘Hierbij speelden de door 
Kemira en AWVN samen aangevoerde 
strategische en juridische overwegingen 
een belangrijke rol, zowel in de richting 
van de moedermaatschappij als in de 
richting van vakorganisaties en or. De 
goede en intensieve samenwerking zorg-
de voor een soepel verloop, waarbij recht 
is gedaan aan de positie van de organisa-
tie én de betrokken medewerkers.’

•  Adviseur arbeidstijdmanagement Peter 
Hagesteijn begeleidde de roosterwijzi-
ging. ‘Het doel was om een rooster te 
ontwerpen waarin alle stakeholders zich 
konden vinden. Het nieuwe rooster kent 
minder nachtdiensten – gezondheidskun-
dig aantrekkelijk – maar vergroot wél de 
jaarlijkse arbeidsduur. Vervolgens heb ik 
met behulp van een klokurenmatrix een 
passende ploegentoeslag vastgesteld.’

•  Organisatieadviseur Rob van Riel heeft de 
functies onderzocht die inhoudelijk zijn 
gewijzigd door de organisatieveranderin-
gen. ‘Ik heb managers en functionarissen 
geïnterviewd. Op basis van dit onder-
zoek heb ik nieuwe functiedocumenten 
opgesteld, die alle werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden bevatten. De 
functieinhoud is gewaardeerd met de 
ORBA-functiewaarderingssystematiek.’

•  Adviseur fiscale zaken Jan de Graaf heeft 
de financiële consequenties van het so-
ciaal plan berekend, zowel voor de werk-
gever als de individuele medewerkers die 
een beëindigingsvergoeding ontvangen.

•  Pensioenadviseur Driss Bouamrani heeft 
Kemira begeleid bij de aanpassingen en 
de uitvoering van de pensioenafspraken 
die zijn overeengekomen met de vak-
organisaties. 

Meer weten? Neem contact op met Huub  
in ’t Panhuis (panhuis@awvn.nl) of met  
de AWVN-werkgeverslijn:  
werkgeverslijn@awvn.nl of 070 850 86 05. 

Saskia BreukelsHuub in ’t 
Panhuis

Peter 
Hagesteijn

Jan de Graaf

Rob van Riel

Driss 
Bouamrani
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WGA-vast en WGA-flex 
Op 1 januari 2017 
verandert de finan-
cieringssystematiek 
van de arbeidson-
geschiktheidsuit-
keringen: de lasten 
van alle arbeidsonge-
schikte werknemers 

(vast én flex dus) worden samenge-
voegd. Vanaf die datum kunnen werk-
gevers zich tegen deze gezamenlijke 
lasten publiek of privaat verzekeren. 
Werkgevers die overstappen naar een 
private verzekering, kunnen hun 
zogeheten staartlasten bij het UWV 
achterlaten. 

AOW-gerechtigde leeftijd
De AOW-leeftijd gaat 
op 1 januari 2017 
omhoog naar 65 jaar 
plus 9 maanden. 

Wettelijk minimumloon
De leeftijd van het 
volwaardig mini-
mumloon gaat in 
twee stappen omlaag 
van 23 naar 21 jaar, 
en tegelijkertijd gaat 
het minimumjeugd-
loon voor 18-, 19- en 

20-jarigen omhoog. Dat is althans het 
voornemen van kabinet; de Tweede en 
de Eerste Kamer moeten de plannen 
nog goedkeuren. Effectuering ervan 
lijkt dan ook niet eerder mogelijk dan 
1 juli 2017.  

Wijzigingen Arbowet
Het was de bedoeling 
dat de wijzigingen in 
de Arbowet op 1 ja-
nuari zouden ingaan, 
maar de ingangsda-
tum is verschoven 
naar 1 juli 2017. De 
inmiddels door de 

Tweede Kamer goedgekeurde aanpassin-
gen hebben als doel het functioneren van 
de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. 
De aangepaste wet stelt minimumeisen 
aan het contract tussen arbodienstver-
leners en werkgevers – het zogeheten 
basiscontract. In deze schriftelijke over-
eenkomst is in ieder geval geregeld 
•  dat de bedrijfsarts toegang heeft tot 

elke werkplek
•  hoe de arbodienstverlener of bedrijfs-

arts zijn wettelijke taken kan uit voeren 
•  hoe werknemers toegang hebben tot 

bedrijfsarts en preventiemedewerker 
•  dat medewerkers recht hebben op  

een second opinion bij een andere be-
drijfsarts

• dat er een klachtenprocedure is.
De overeenkomst van de werkgever met 
de arbodienstverlener moet ook duidelijk 
zijn over het door (of het onder verant-
woordelijkheid van) de bedrijfsarts op-
sporen, onderkennen en diagnosticeren 
van beroepsziekten, het melden ervan 
conform de ministeriële regeling, en 
over het zo nodig ontwikkelen van een 
preventieve aanpak in bedrijf of sector.
Daarnaast moet de aangepaste Arbowet 
de betrokkenheid van medewerkers bij 
afspraken met arbodiensten en bedrijfs-
artsen vergroten. Zo krijgt de onder-
nemingsraad instemmingsrecht bij de 
keuze van de preventiemedewerker en 
diens rol in de organisatie. 

OR en beloningsverhoudingen
Dit betreft een 
aanpassing van de 
Wet op de onderne-
mingsraden (WOR), 
die als doel heeft 
om binnen onderne-
mingen met 100 of 
meer werknemers, 

duidelijkheid te verschaffen over de 
ontwikkeling van de arbeidsvoorwaar-
den en beloning ten opzichte van het 
voorgaande jaar van álle verschillende 
groepen werkzame werknemers in de 
onderneming. Bestuurder en onderne-
mingsraad moeten hierover minstens 
één maal per jaar het gesprek aangaan. 
Ondernemingen worden verplicht 
de ondernemingsraad schriftelijk te 
informeren over de beloningen. De 
beoogde invoeringsdatum is 1 januari 
2017, maar waarschijnlijk wordt dat 
niet gehaald.

OR en pensioen
Deze wetswijziging 
verduidelijkt dat de 
ondernemingsra-
den instemmings-
recht hebben bij de 
arbeidsvoorwaarde-
lijke aspecten van de 
pensioenregeling, 

ongeacht of de pensioenuitvoerder 
een pensioenfonds is, een verzekeraar 
of een premiepensioeninstelling. 
Daarmee is een lacune in het huidige 
instemmingsrecht gedicht. Deze wijzi-
ging is overigens onlangs al ingegaan 
(1 oktober 2016). 

actueelactueel

Nieuwe en 
veranderende 
wet- en 
regelgeving 2017  

EEN OVERZICHT 
TEKST
Teun Knip

Een nieuw jaar staat voor de deur, en dat 
brengt onvermijdelijk nieuwe of veranderende 
wet en regelgeving met zich mee. Een beknopt 
overzicht van de wijzigingen waar HRM 
rekening mee moet houden.
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Laatste deel Wet aanpak  
schijnconstructies

•  Het laatste onder-
deel van de Wet 
aanpak schijncon-
structies gaat in op 
1 januari 2017: het 
verbod op inhoudin-
gen op en verreke-
ningen met het

•  wettelijk minimumloon. Er zijn twee 
uitzonderingen: inhoudingen voor 
huisvesting (maximaal 25 procent) en 
zorgverzekering zijn mogelijk als de 
werknemer de werkgever hiervoor een 
schriftelijke volmacht verleent. De huis-
vesting moet voldoen aan een aantal 
kwaliteitsnormen. 

•  De ketenaansprakelijkeid voor loon-
vordering wordt op 1 januari 2017 
uitgebreid met de overeenkomst tot 
het vervoeren van goederen over de 
weg en de overeenkomst tot het doen 
vervoeren van goederen over de weg (de 
‘expeditie-overeenkomst’). Dit betekent 
dat opdrachtgevers voor vervoer van 
goederen over de weg aansprakelijk 
gesteld kunnen worden als er sprake is 
van onderbetaling van de werknemer.

Wwz: de transitievergoeding
Het maximum voor 
de transitievergoe-
ding wordt jaarlijks 
geïndexeerd. Op 1 
januari 2017 gaat dat 
naar € 77.000. 

Auto van de zaak
Vanaf 1 januari 2017 
zijn er nog maar 
twee categorieën bij-
telling. Voor volledig 
elektrische auto’s is 
dat 4 procent; voor 
alle andere leaseau-
to’s 22 procent. Voor 

auto’s die vóór 2017 voor het eerst te 
naam is gesteld in het kentekenregister, 
geldt een overgangsregeling van maxi-
maal 60 maanden. 

Participatiewet
•  Vanaf 1 januari 

2017 is de no-risk-
polis (die het werk-
geversrisico van 
loondoorbetaling 
bij ziekte afdekt) op 
de hele doelgroep 
van de

•  Participatiewet van toepassing. Daar-
naast geldt de regeling voor onbe-
paalde tijd in plaats van tot 2021. Dat 
betekent dat bij ziekte werknemers 
met een no-riskpolis een Ziektewetuit-
kering krijgen. Deze bedraagt het eer-
ste jaar maximaal 100 procent en het 
tweede jaar 70 procent van het loon. 
De werkgever mag deze Ziektewetuit-
kering verrekenen met het loon dat hij 
tijdens ziekte moet betalen. 

•  Vanaf 1 januari 2017 wordt het eenvou-
diger om vast te stellen of iemand tot 
de doelgroep van de banenafspraak 
hoort. Dit kan door op de werkplek 
zelf te bekijken of iemand vanwege 
zijn of haar beperkingen niet in staat 
is het wettelijke minimum loon te 
verdienen. Vanuit gemeenten en 
werkgevers is aangedrongen op deze 
zogenoemde praktijkroute, die zij als 
minder bureaucratisch en minder 
omslachtig ervaren.

•  Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2017 
verplicht om beschut werk te bieden 
aan mensen met een arbeids beperking 
voor wie een beschutte omgeving de 
enige mogelijkheid is om in te kunnen 
functioneren.
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Het zal u niet zijn ontgaan: de politiek maakt 
zich op voor de verkiezingen. Op 15 maart 
2017 mogen alle meerderjarige Nederlanders 
naar de stembus om een nieuwe volksver-
tegenwoordiging te kiezen. De redactie van 
Werkgeven heeft zich manmoedig door (bijna) 
alle partijprogramma’s heen geworsteld met 
de vraag wat de eventuele uitvoering daarvan 
voor werkgevers zou betekenen. De oogst 
van die analyse treft u elders in dit blad aan 
(pagina’s 8-11, red.). Wat valt op?
Ten eerste dat de Nederlandse kiezer, en dus 
ook de stemmende Nederlandse werkgever, 
letterlijk wat te kiezen heeft. Het aantal 
deelnemende partijen lijkt groter te worden 
dan ooit en het aantal partijen dat daadwer-
kelijk een kans maakt op een zetel, is zelfs 
voor Nederlandse begrippen groot – een stuk 
of vijftien wel. AWVN neemt in haar analyse 
alleen de partijen mee die in de peilingen op 
ten minste twee zetels staan. Voor de verkie-
zingen van 2012 werden zes programma’s 
doorgespit. Nu elf.
Dan naar de inhoud van de programma’s. 
Daarin valt bij veel partijen de bezorgde 
ondertoon op – zorgen over de Nederlandse 
samenleving als geheel. Dan gaat het om 
het (vermeende) tekort aan samenhang en 
gemeenschapszin. De meeste partijen delen 
de analyse dat de voor- en nadelen van de 
internationalisering van de economie oneer-
lijk zijn verdeeld. De voordelen zouden vooral 
terechtkomen bij de hoogopgeleiden met de 
beter betaalde banen, de nadelen vooral bij de 
middengroepen en lager betaalden. 
Ongeacht de vraag of dat inderdaad zo is: deze 
constatering leidt bij de meeste partijen tot 
voorstellen rond het themacluster flexwerk, 
zzp’ers, arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie. In 
die voorstellen is de rode draad dat flexibele en 
vaste contracten meer op elkaar moeten gaan 
lijken. Flex moet vaster worden, vast moet flexi-
beler worden. Over de gehele – volgens velen 

gedateerde – scheidslijn tussen links en rechts 
doet men voorstellen in die richting. Bijvoor-
beeld het idee om meer tijdelijke contracten 
achter elkaar toe te staan of om langer durende 
tijdelijke contracten mogelijk te maken. Het 
belangrijkste verschil tussen de partijen hierbij 
is dat ‘linkse’ partijen vooral benadrukken dat 
flexwerk vaster moet worden.  

Ook ten aanzien van andere aspecten van de 
arbeidsmarkt springen de overeenkomsten 
tussen de voorstellen in het oog. Zo lijken links 
en rechts het erover eens dat de loondoorbeta-
lingsverplichting bij ziekte moet worden ver-
kort, in het bijzonder voor kleine werkgevers. 
Een zaak waarover werkgevers zich al langer 
beklagen. Verder is er opvallende eenstemmig-
heid over verlaging van de lasten op arbeid, 
óók de werkgeverslasten. 
Met andere woorden: het moet voor werkgevers 
aantrekkelijker worden om ‘werk te geven’. 
Misschien is dat wel de belangrijkste grond-
toon in (vrijwel) alle partijprogramma’s: dat 
de politiek inziet dat werkgeven – het inhuren 
van personeel – geen hobby of plicht is. Als 
dat inzicht na de verkiezingen doorklinkt 
in het regeerakkoord – en dat zou zomaar 
kunnen, getuige de programma’s – is er veel 
gewonnen voor de Nederlandse werkgever én 
werknemer – en voor heel Nederland. 

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

Maak werkgeven 
aantrekkelijk(er)

19column

WTL en lage-inkomensvoordeel
De Wet Tegemoetko-
ming Loondomein 
(WTL) moet het voor 
werkgevers aan-
trekkelijker maken 
om mensen in een 
kwetsbare positie op 
de arbeidsmarkt in 

dienst te nemen. Een belangrijke veran-
dering die de WTL met zich meebrengt 
is dat tegemoetkomingen niet meer 
verrekend worden met de premies voor 
werknemersverzekeringen, maar dat 
de Belastingdienst na afloop van het ka-
lenderjaar de werkgever in één keer de 
tegemoetkomingen uitbetaalt. De WTL 
kent twee van deze vergoedingen voor 
werkgevers, namelijk het lage-inkomens-
voordeel (LIV) vanaf 1 januari 2017 en 
het loonkostenvoordeel (LKV; pas vanaf  
1 januari 2018).
Het LIV is bedoeld om werknemers met 
een laag loon in dienst te nemen en te 
houden. De vergoeding is € 1,01 per werk-
nemer per uur, met een maximum van 
€ 2.000 voor werknemers met een loon 
tussen 100 procent en 110 procent van het 
wettelijk minimumloon. Voor werkne-
mers met een loon tussen 110 procent en 
120 procent daarvan, is de tegemoetko-
ming € 0,51 per uur (maximaal € 1.000). 
Voorwaarde is wel dat de werknemer 
tenminste 1.248 uur heeft gewerkt bij de-
zelfde werkgever in het kalenderjaar. Het 
recht op de LIV stopt als de medewerker 
de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 
Het LKV is vanaf 1 januari 2018 van 
kracht. Het LKV geeft voordeel aan 
werkgevers die arbeidsgehandicapte 
werk nemers en oudere uitkeringsge-
rechtigden in dienst nemen. De tege-
moetkoming is € 3,05 per werknemer 
per uur met een maximum van € 6.000 
per werknemer per jaar, gedurende een 
periode van maximaal drie jaar. Bij het 
herplaatsen van een arbeidsgehandicap-
te werknemer bestaat er één jaar recht 
op dit voordeel. Het LKV voor werkne-
mers die onder de banenafspraak vallen, 
zal maximaal € 1.800 per jaar zijn.

Misschien is dat wel de 
belangrijkste grond-
toon in vrijwel alle 
partijprogramma’s: 
dat werkgeven geen 
hobby of plicht is

Wet DBA
De onlangs in werking 
getreden wet DBA is 
niet afgeschaft, wel is 
besloten handhaving 
ervan, behalve in 
gevallen waar sprake 
is van kwaadwillend-
heid, uit te stellen tot 

1 januari 2018. Dat betekent dat zzp’ers 
en opdrachtgevers langer de tijd hebben 
hun werkwijzen aan te passen.  
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Pilots Tiptrack in volle gang

App om gezondheid, 
ontwikkeling, werk en 
financiën te monitoren  

TEKST
Kees Jan van Kesteren

De door AWVN ontwikkelde online app Tiptrack 
helpt werkenden te reflecteren op hun gezondheid, 
ontwikkeling, werksituatie en financiën.  
De verwachting is dat deze app een waardevolle 
bijdrage kan leveren aan het vergroten van hun 
duurzame inzetbaarheid. De resultaten van de eerste 
pilots zijn in ieder geval bemoedigend. 

Hoe voel je je vandaag? Hoe was je dag? 
Dit zijn niet alleen de vragen die ’s 
avonds aan talloze keukentafels worden 
gesteld. Het zijn ook het soort vragen dat 
de gebruikers van Tiptrack krijgen voor-
geschoteld. De app volgt een bedrieglijk 
eenvoudig procedé. Aan de hand van 
vragen over vier hoofdthema’s – gezond-
heid, ontwikkeling, werk en financiën 
– geeft de deelnemer aan hoe het met 
hem of haar gaat. De app reageert op de 
antwoorden met een specifieke serie aan 
tips. Wie een keer een dagje buikpijn 
heeft, krijgt alleen nog een algemeen ad-
vies. Als dezelfde klachten of problemen 
vaker terugkomen, worden de tips steeds 
specifieker. 
Naast advies biedt Tiptrack nog andere 
tools en scans. De app laat bijvoorbeeld 

zien welk aanbod de werkgever heeft op 
het gebied van duurzame inzetbaarheid, 
zoals opleidingsbudgetten of vertrou-
wenspersonen, en welk alternatief hulp-
aanbod er bestaat buiten de kantoor-
muren. Via de app kunnen deelnemers 
ook vragen stellen – en beantwoorden 
– in een community van gebruikers.

Zelfregie
Tiptrack, dat ongeveer anderhalf jaar 
geleden is bedacht, is een antwoord op 
twee veelvoorkomende problemen bij 
werkgevers: hoe kun je de duurzame 
inzetbaarheid van de medewerkers ver-
groten en hoe kun je dat zo organiseren 
dat zij zelf de regie in handen nemen? 
‘We kwamen tot de conclusie dat er een 
tool moest komen die losstaat van de 

werkgever. AWVN kon haar leden in 
dit geval het meeste helpen door iets te 
ontwikkelen waar de medewerkers zelf 
iets aan hebben’, vertelt Ditmer Rou-
wenhorst, projectadviseur duurzame 
inzetbaarheid bij AWVN.

Deelnemers gebruiken de tool op per-
soonlijke titel. Hun werkgevers hebben 
geen toegang tot de data. Anonimiteit is 
dus gegarandeerd. Door een beschermde 
omgeving te creëren, biedt Tiptrack de 
gebruikers een platform waar ze zich 
veilig voelen om de vragen eerlijk te 
beantwoorden en zo te reflecteren op 
hun gezondheid, financiën, huidige 
werk en toekomstperspectieven. Michiel 
Ober, adviseur duurzame inzetbaarheid 
bij AWVN: ‘Veel werkgevers hebben al 
een aanzienlijk aanbod voor hun me-
dewerkers op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid. Maar ze merken dat dit 
niet altijd even goed wordt gebruikt. 
Medewerkers kennen het aanbod niet of 
durven de dingen waarmee ze worstelen 
misschien niet met hun leidinggevende 
te bespreken. De anonieme omgeving 
van Tiptrack kan mensen heel laag-
drempelig naar het bestaande aanbod 
loodsen.’

Duimpje
Het eerste idee achter Tiptrack was een 
systeem waarmee deelnemers hun dag 
beoordelen door het duimpje omhoog 
of omlaag te swipen. De dagbeoordeling 
blijft een fundamenteel ingrediënt, 
maar in de ontwikkelfase is de app 
flink uitgebreid. ‘Het is nu echt een 
reflectie-instrument geworden’, zegt 
Rouwenhorst. ‘Op dit moment beschikt 
de database over 1.197 tips en dat 
worden er steeds meer. We verbeteren 
de app continu. Sinds de eerste pilot 
live is gegaan, hebben we al zes updates 
gedaan. We blijven in dit tempo dooront-
wikkelen en verbetersuggesties ophalen 
bij de gebruikers.’ Het is de bedoeling 
dat de app voor individuele gebruikers 
gratis wordt; werkgevers kunnen diverse 
pakketten binnen Tiptrack aanschaffen. 

ZORGBALANS 
Tiptrack sluit aan 
bij veranderingen 
in de zorg
Een van de organisaties die 
meedoen aan de pilot, is 
Zorgbalans – een zorginstelling 
met 2.600 medewerkers. Tussen 
de 50 en 60 medewerkers 
hebben Tiptrack op proef, 
onder wie HR-adviseurs Anita 
Hangjas en Jet Feddema. De 
app sluit volgens hen goed 
aan bij de veranderingen in de 
zorg. Hangjas: ‘Duurzame inzet 
is natuurlijk een ontzettend 
belangrijk onderwerp in onze 
wereld. Het werk is zwaar en de 
banen veranderen van inhoud. 
We werken bijvoorbeeld steeds 
meer met zelfsturende teams. 
Tiptrack past daar perfect 
bij. Het instrument helpt 
medewerkers om zelf de regie in 
handen te nemen.’
Als gebruikers zijn ze ook 
tevreden: Tiptrack is gemakkelijk 
in gebruik en biedt een breed 
scala aan tips en aanbevelingen. 
Feddema denkt wel dat het een 
tool is om te gebruiken in periodes 
waarin iemand daadwerkelijk 
tegen problemen aanloopt. 
‘Je kijkt ook alleen naar de 
buienradar als je naar buiten wilt. 
Maar je kunt de buienradar alleen 
gebruiken als je weet dat zoiets 
bestaat. Daarom is het cruciaal 
dat je alle medewerkers er kennis 
mee laat maken als het goed gaat, 
zodat ze de app kunnen gebruiken 
als het nodig is.’

Tiptrack kan een 
smeermiddel 
worden op  
de arbeidsmarkt
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Ober: ‘Met deze tool kunnen we werkge-
vers echt ontzorgen. Gefaseerd gaan we 
een webshop introduceren waar werk-
gevers hun eigen aanbod op het gebied 
van duurzame inzetbaarheid kunnen 
presenteren. Gebruikers kunnen kiezen 
en betalen op de manier die ze met hun 
werkgever hebben afgesproken.’

Smeermiddel 
Volgens Rouwenhorst hoeft toepassing 
van Tiptrack niet beperkt te blijven tot 
werkenden. De app kan bijvoorbeeld ook 
werkzoekenden helpen om hun mogelijk-
heden in beeld te brengen. ‘De app laat 
mensen reflecteren en stimuleert hen om 
hun situatie te verbeteren. Zo’n tool kan 
op meerdere manieren waarde toevoegen 
aan de samenleving en een smeermiddel 
op de arbeidsmarkt zijn. Nu zijn we bij-
voorbeeld bezig om te onderzoeken wat 
er voor nodig is om Tiptrack ook geschikt 
te maken voor mensen aan de onder-
kant van de arbeidsmarkt. Dat kan ertoe 
leiden dat we verschillende versies voor 
verschillende doelgroepen ontwikkelen.’

Maar dat is iets voor de toekomst. Op 
dit moment leiden Rouwenhorst en 
Ober de lopende Tiptrack-pilots. Inmid-
dels experimenteren 637 medewerkers 
van tien organisaties met de app. Deze 
maand komen daar nog twee bedrijven 
bij. De eerste evaluatieronde is positief 
verlopen. Ober: ‘Een meerderheid van 
de gebruikers geeft aan meer inzicht in 
de eigen situatie te hebben en dankzij 
Tiptrack nu ook de wil te hebben zich 
te verbeteren op gebieden waar het wat 
minder loopt. Dat is dus een bijzonder 
hoopvol begin. De komende tijd volgen 
nog meer evaluatierondes, op verschil-
lende manieren, met eindgebruikers en 
met werkgevers.’

Brede HR-instrumentarium
In het eerste kwartaal van 2017 wordt 
de app officieel gelanceerd. Dan gaat 
AWVN werkgevers ook ondersteunen 
bij de implementatie van Tiptrack. Het 
instrument kan weliswaar als losse tool 
worden gebruikt – zo wordt het ook 
in de pilot ingezet – maar biedt meer 

kansen als het wordt geïntegreerd in 
het brede HR-instrumentarium, aldus 
Rouwenhorst. ‘Tiptrack is in eerste 
instantie bedoeld als tool voor mensen 
om hun eigen situatie te analyseren. 
Maar je kunt de app ook vrij eenvoudig 
gebruiken als evaluatietool om bijvoor-
beeld het functioneren van het eigen 
team te verbeteren. Dat is waardevol 
voor elke werkgever.’ 

Profiteren van de kennis en ervaring van ruim 
3.000 HR-professionals? Op de hoogte blijven 
van de laatste ontwikkeling binnen het HR-vak? 
Kennismaken met collega-professionals uit heel 
Nederland?

Word dan lid van de NVP, de Nederlandse 
Vereniging voor Personeelsmanagement en 
Organisatieontwikkeling. Onmisbaar voor iedere  
HR-professional met passie en ambitie. 
 
* Kijk op www.nvp-plaza.nl voor meer informatie.

Waarom lid worden van de NVP? 
3.000 weten meer dan 1!

De NVP, kern van professioneel HRM! 

Ervaar passie. Ondersteun innovatie. Werk verbindend. Koester vakmanschap. NVP kernwaarden in woord… en beeld.  

1611302NVP Kernwaarden Advertentie 220x280.indd   1 30-11-16   09:38

Meer weten over Tiptrack?
Kijk voor meer informatie over en een 
demo van Tiptrack op www.tiptrack.nl. 

De pilotbedrijven:
CSU Cleaning Services, Zorgbalans, Hol-
land Casino, ASR Nederland, ABN AMRO, 
KLM, ACE, Nederlandse Spoorwegen, 
Unilever, AWVN, Achmea en BNG Bank.

ACHMEA

Tiptrack maakt 
duurzame 
inzetbaarheid 
concreet 

Bij Achmea doen 130 medewerkers mee 
aan de pilot. Duurzame inzetbaarheid 
is al geruime tijd een belangrijk HR-
thema voor de verzekeraar, aldus 
projectmanager HR Bas Prop. ‘Wij 
zien Tiptrack als een instrument om 
duurzame inzetbaarheid concreet en 
praktisch te maken. De vier thema’s van 
Tiptrack passen bij onze benadering 
van duurzame inzetbaarheid. Dat maakt 
het herkenbaar voor veel mensen.’
Prop verwacht dat Tiptrack 
bewustwording en activatie 

rond duurzame inzetbaarheid 
bij medewerkers stimuleert en 
ondersteunt. Hij ziet de app vooral 
als nuttig hulpmiddel om mensen 
op weg te helpen. ‘Tiptrack geeft 
inzicht in de persoonlijke situatie. 
Dit inzicht stelt mensen in staat om 
vervolgstappen te zetten. Het is 
daarnaast een goed voorbeeld van 
de mogelijkheden die digitalisering 
biedt om duurzame inzetbaarheid te 
versterken: toegankelijk, laagdrempelig, 
op elk gewenst moment te gebruiken 
en afgestemd op de eigen situatie. 
Deze werkwijze ondersteunt een 
ander belangrijk uitgangspunt 
van ons beleid: zelfregie en eigen 
verantwoordelijkheid voor de eigen 
persoonlijke ontwikkeling. Daarbij 
faciliteren en ondersteunen we als 
werkgever daar waar nodig – en nu dus 
ook via Tiptrack.’
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TEKST
Janko Douwema

FOTO
Martin Waalboer

Patiënt centraal?  
Dan eerst investeren  
in werkenden

De zorgsector loopt vast in procedures, protocollen, bureaucratie 
en gevestigde belangen. Werkgevers en werkenden in de zorg 
hebben een gemeenschappelijk belang om het werk (her) in te 
richten rond het welzijn en welbevinden van de patiënt, vindt 
Suzanne Kruizinga van vakbond CNV Zorg en Welzijn. Tijd 
voor een gezamenlijke aanpak, gebaseerd op de onorthodoxe 
ideeën die zij toelichtte op en na afloop van een drukbezocht 
zorgcongres op 6 december in de Jaarbeurs. 

‘In de zorg is de afgelopen jaren in van 
alles en nog wat geïnvesteerd, vooral 
in organisaties, toezicht, gebouwen en 
apparatuur. Maar niet in mensen. De 
opleidingsachterstand is enorm. Er wordt 
financieel, cijfermatig en technocratisch 
bestuurd en beoordeeld. Nu is de tijd 
aangebroken dat we de organisaties 
en middelen richten op het vlak waar 
kwaliteit ontstaat: de interactie tussen 
patiënt en zorgverlener.’

Voorbeelden?
‘Die zijn er te over. Toen ik zelf als arts 
op de spoedeisende hulp ging werken, 
stonden daar alleen bedden. Alsof 
iemand met een zere voet niet kan 
zitten… En de wachtruimtes: slechte 
stoelen, bevelen op de vloer: ‘Achter 

deze streep blijven’. Je kunt mensen 
ook een polsbandje geven dat begint te 
trillen als ze aan de beurt zijn. Kunnen 
ze in de tussentijd koffiedrinken.’

U benoemt nogal wat 
belemmeringen.
‘Ja, er zijn er nogal wat. Neem de 
arbeidsverhoudingen en het flexwerk. 
Ik geloof er niet in dat we terug moeten 
naar het vaste contract als hoogste 
norm. Maar ik geloof er wel in dat je 
jonge flexwerkers moet laten meepraten 
en meebeslissen over ook voor hen 
essentiële zaken. Nu hebben flexwerkers 
geen stem, maar ik vind dat ze moeten 
meedoen in de medezeggenschap.’
‘Het is inderdaad belangrijk dat 
werkenden veel meer de regie over 

Suzanne Kruizinga, CNV Zorg en Welzijn

Wat is het probleem?
Kruizinga: ‘De zorg moet veranderen, 
daar zijn we het allemaal over eens: 
overheid, werkgevers en werkenden 
in de zorg. De patiënt, zijn welzijn en 
welbevinden, moet centraal staan. 
Dat staat ook in alle beleidsstukken 
– de patiënt moet de regie in handen 
hebben. Maar die omslag wordt 
belemmerd door allerlei gedateerde 
organisatiestructuren. Mijn 
veranderagenda omvat nogal wat punten: 
cao’s, flexwerk en contractvormen, 
HR-beleid, arbeidsverhoudingen en 
uiteindelijk ook de organisatie van 
bijvoorbeeld ziekenhuizen en onze 
eigen vakbond. Veel meer investeren in 
mensen, in werkenden in de zorg – dat 
is de richting die ik op wil. Alleen dan 

kunnen we de alom gewenste omslag 
bewerkstelligen.’

Het publieke debat gaat vooral 
over de kosten van de zorg.
‘Ja. En begrijpelijk, want in de kosten-
ontwikkeling van de zorg ligt een 
enorme uitdaging. Bij het aangaan van 
deze uitdaging is een van de leidende 
gedachten dat de patiënt centraal 
moet staan. Dat bewerkstellig je niet 
zomaar door te gebieden: ‘Stel de patiënt 
centraal’. Het gaat om het gedrag van 
de werkenden, die moeten leren anders 
naar bepaalde zaken te kijken. Om ze 
daartoe in staat te stellen, moet je in 
hen investeren en niet de budgetten voor 
personeel uitwringen zoals de afgelopen 
jaren is gebeurd.’

AWVN steeds actiever in 
zorgsector

Steeds meer organisaties in de 
zorgsector zijn lid van AWVN. De 
werkgeversvereniging verricht steeds 
meer werk in de zorg – uiteenlopend 
van arbeidsvoorwaardenadvies en 
beloningsbeleid tot arbeidsrechtelijke 
ondersteuning en advies over HR-
beleid. AWVN ziet dit als een logisch 
gevolg van de ontwikkelingen in de 
zorgsector, zoals marktwerking en 
verzelfstandiging. Daardoor gaan de 
werkgeversvraagstukken in de zorg-
sector steeds meer lijken op die in de 
marktsector. 
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Ik pleit ervoor de 
cao drastisch te 
hervormen. Dat 
moet veel meer 
een raamwerk 
worden voor de hele 
zorgsector 
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Deel I Waarom een cao / modernisering  
cao / hoe kan het ook? 
Jan de Kramer, AWVN

Deel II Juridisch kader van de cao  
Niels Jansen, UvA
• oorsprong van de cao 
• afwijking van ¾ dwingend recht 
• ondernemings-cao’s, AVV en dispensatie

Deel I WAGA
Ruud Blaakman, AWVN
• buitenlandse werknemers werkzaam in Nederland 
• de WAGA-proof cao

Deel II Ontslagrecht en ontslagbescherming 
Niels Jansen, UvA
• WW als wisselgeld
• inhoud van sociaal plannen 
• stakingsrecht en actie

Deel I Flexicurity als onderhandelingsstrategie
Ton Wilthagen, UvT

Deel II Workshop ‘Uitruilen van belangen’ 
Jan Cramer, AWVN
• onderhandelingsstijlen
• Insight-profielen

Deel I Duurzame inzetbaarheid 
Joyce Schaeffer, AWVN
• werknemer aan het roer van de eigen loopbaan

Deel II Harmoniseren en vernieuwen van  
arbeidsvoorwaarden 
Tertius Middeldorp, DSM

Deel I en II Psychologie van het onderhandelen
Carsten de Dreu, UvA - winnaar van de  
dr. Hendrik Muller prijs voor gedrags- en maat-
schappijwetenschappen van de KNAW

Deel I De praktijk van een bedrijfstak-cao in de bouw 
Joba van den Berg, Bouwend Nederland
• ervaringen derde WW jaar
• evalueren modernisering/seniorendagen

Deel II Actualiteit in de polder en vakbonds- 
vertegenwoordiger en werkgevers 
Harry van de Kraats, AWVN en Piet Fortuin, CNV 

Deel III Terugblik leergang 
Niels Jansen, UvA
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Leergang arbeidsvoorwaarden
‘Nieuwe tijden, nieuwe cao, nieuwe kennis’

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Tijden/locatie
De bijeenkomsten starten om 14.30 uur, eindigen  
om 20.30 uur en vinden plaats in Het Bouwhuis  
in Zoetermeer.

Kosten/aanmelden
Aanmelden kan alleen voor de gehele leergang. De 
leergang kost € 3.900. Leden en leden van bij AWVN 
aangesloten brancheorganisaties betalen slechts  
€ 2.900. Dit is inclusief maaltijden, exclusief btw. 

 Meer informatie 
www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten 

Direct aanmelden?
www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten

Goed beslagen ten ijs 

komen bij de komende 

cao-onderhandelingen? 

In de leergang 

arbeidsvoorwaarden  

komen alle aspecten  

van de collectieve 

arbeidsvoorwaardenvorming 

aan bod. 

In zes bijeenkomsten geven 

aansprekende gastdocenten  

hun kijk op één van de 

aspecten. 

hun eigen loopbaan nemen, maar dan 
moeten we wel de mogelijkheden voor 
arbeidsmobiliteit drastisch vergroten. 
Anders blijft iedereen zitten waar hij 
zit. Neem als voorbeeld de wijkteams die 
nu overal van de grond komen. Die zijn 
multidisciplinair, dus komen er mensen 
uit verschillende cao’s bij elkaar. Door 
bij de start van cao-onderhandelingen 
te beginnen met tegenstellingen, 
creëer je weerstand. Beter kun je 
starten met gezamenlijke belangen 
en uitgangspunten. Bijvoorbeeld het 
streven naar een gezonde werksfeer, 
naar kwaliteit en het belang van de 
cliënt. Dat geeft energie.’
‘Je zou ook kunnen stellen dat de 
cao als instrument steeds vaker 
belemmerend werkt. Ik pleit er daarom 
voor de cao drastisch te hervormen. Dat 
moet veel meer een raamwerk worden 
voor de hele zorgsector. Daarbinnen 
krijgen beroepsgroepen en -niveaus 
een aantal arbeidsvoorwaardelijke 
modules. Noem het een ‘horizontale 
cao’. Dan is het niet meer zo lastig 
om van een baan in een ziekenhuis 
over te stappen naar een baan in de 
gehandicaptenzorg – nu nog met eigen 
cao’s. In Zweden werkt het al zo: alle 
verpleegkundigen in één cao, ongeacht 
de sector waarin ze werken.’

U spreekt ook regelmatig over 
het eigenbelang dat de sector in 
de greep houdt.
‘Ja. Veel verbetermogelijkheden lopen 
vast op eigenbelang van bestaande 

instellingen, mijn eigen bond niet 
uitgezonderd. Iedere speler heeft 
zijn eigen belangenbehartiger. En 
daarmee doel ik ook op de verticale, 
sectorgewijze indeling in de zorgsector. 
Kijk maar naar de verscheidenheid aan 
cao’s. Ik denk dat de tijd is gekomen 
dat we ons realiseren dat werkenden, 
werkgevers, overheid allemaal dezelfde 
belangen hebben – zeker op de 
arbeidsmarkt. Als we daar doorgaan 
met ongebreidelde flexibilisering en het 
uitkleden van de arbeidsvoorwaarden, 
is het niet mogelijk om de zorgkwaliteit 
te bieden die we allemaal willen. Ik 
wil daarom dolgraag samenwerken 
met andere partijen. Ik heb Actiz 
(de overkoepelende organisatie van 
zorgondernemingen, red.) aangeboden 
om gezamenlijk een nieuwe organisatie 
te gaan vormen, van werkgevers én 
werknemers.’

Hoe wordt er op uw boodschap 
gereageerd?
‘Ik krijg veel bijval, ook van directeuren 
van zorginstellingen. Ik bespeur ook 
een zekere radeloosheid: men weet 
niet hoe het verder moet. Ik denk 
dat we eerst moeten aansturen op 
een paradigmawisseling, weg van 
het ‘meten is weten’-paradigma. 
Het gaat erom dat we inzien dat 
zorgkwaliteit met de patiënt als spil een 
uitstekend uitgangspunt is, ook voor 
kostenbeheersing, en dat die kwaliteit 
staat of valt met het niveau van de 
werkenden.’ 

Van de Kraats: ‘Zorgsector  
onder vergrootglas’

De zorgsector zal de komende jaren nog 
nadrukkelijker en indringender onder het 
vergrootglas komen te liggen dan nu al het 
geval is. De samenleving zal zorginstel-
lingen steeds nadrukkelijker toetsen op de 
waarde die zij toevoegen aan de maat-
schappij. Dat zei directeur Harry van de 
Kraats van AWVN tijdens het congres ‘HR 
in de zorg’,  op 6 december in Utrecht.
Hij kwam tot die stelling op grond van een 
aantal ontwikkelingen. Zo is het waarschijn-
lijk dat de opkomst van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in het bedrijfs-
leven ook effect heeft op de zorg. Daar-
naast zijn er steeds meer politieke partijen 
die tegen de introductie van verdere markt-
werking in de zorg zijn. Afhankelijk van de 
verkiezingsuitslagen kan het dus zomaar 
zijn dat de zorg ‘extra’ opdrachten krijgt in 
de sfeer van maatschappelijk rendement.
Van de Kraats adviseerde de congresgan-
gers om zich de komende tijd te herbezin-
nen op de maatschappelijke functie van 
hun instelling en na te denken over het 
scheppen van extra maatschappelijke 
waarde naast de maatschappelijke waarde 
die zorginstellingen vanuit hun kernactivi-
teiten al creëren.
Heel concreet sprak Van de Kraats over 
de rol die zorginstellingen spelen als 
werkgever. ‘Ik twijfel er niet aan of velen 
van u worden al regelmatig, misschien wel 
dagelijks, aangesproken op vraagstukken 
die hier indirect of rechtstreeks mee te 
maken hebben. Bijvoorbeeld vragen over 
het inhuren van flexwerkers die voorheen 
in dienst waren, over de kwaliteit van uw 
dienstverlening en over de werkdruk en 
het tekort aan tijd. Dat zijn allemaal vragen 
die te maken hebben met de samenleving, 
niet met kosten of organisatieprincipes. De 
uitdaging schuilt in het formuleren van een 
nieuw antwoord op de vraag hoe u in prak-
tische zin extra maatschappelijke waarde 
kunnen toevoegen. Met de nadruk op extra.’

In de zorg is de afgelopen 
jaren in van alles en nog 
wat geïnvesteerd – in 
organisaties, in toezicht, in 
gebouwen, in apparatuur. 
Maar niet in mensen
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Als een detacheerder 
inderdaad een 
uitzendwerkgever 
is, komt hij dan 
ook in aanmerking 
voor de voordelen 
die horen bij het 
uitzendwerkgeverschap?

29achtergrond

Eva de Graaff
is als advocaat 
arbeidsrecht 
werkzaam voor 
AWVN-advocaten

De uitspraak van de HR in de zaak C4C/StiPP 
brengt in algemene zin met zich mee dat niet al-
leen detacheringsbedrijven met vaste medewerkers 
(zoals C4C) onder de reikwijdte van artikel 7:690 
BW vallen, maar ook payrollbedrijven. En dat zorgt 
voor nieuwe verwarring. Want als een bedrijf een 
uitzendwerkgever is, dan komt het automatisch 
in aanmerking voor de voordelen die horen bij het 
uitzendwerkgeverschap (artikel 7:691 BW). Heeft 
de detacheerder nu bijvoorbeeld ook de mogelijk-
heid om een werknemer pas na 5,5 jaar een vast 
contract te geven?  
Verplaatsen we onze blik van het BW naar de Ont-
slagregeling, dan wordt de situatie nog troebeler. 
De definitie van uitzendwerkgever in die regeling 
is wél toegespitst op bedrijven die aan klassieke 
ziek-en-piekbemiddeling doen en dus een allocatie-
functie hebben: de gunstige ontslagregels die voor 
uitzendwerkgevers gelden, zijn daarom niet van 
toepassing op detacheerders. Met andere woorden: 
in het BW is een detacheerder een uitzendwerk-
gever, in de Ontslagregeling niet. Dat is op zijn 
zachtst gezegd merkwaardig. 
Ook voor payrolling heeft de uitspraak consequen-
ties. Payrollwerkgevers zijn vrijwel altijd alleen op 
papier werkgever. Doorgaans meldt de feitelijke 
werkgever – het inlenende bedrijf – de werknemer 
zelf aan bij het payrollbedrijf. Maar als payrollwerk-
nemers inderdaad op basis van een uitzendovereen-
komst werken, dan hebben ze beduidend minder 
rechten dan hun collega’s die niet in dienst zijn 
van een payrollbedrijf. En wat te denken van hun 
ontslagbescherming? Payrollwerkgevers hebben 
door hantering van het uitzendbeding voortaan 
niet eens een ontslagvergunning nodig! En dat is 

helemaal curieus als je bedenkt dat de overheid nog 
maar pas geleden, als onderdeel van de Wet werk 
en zekerheid, in de Ontslagregeling de positie van 
payrollmedewerkers bij ontslag heeft gelijkgetrok-
ken met die van vaste medewerkers.

Wat nu?
De uitspraak van de HR heeft dus een aantal onge-
wenste, verregaande consequenties. Het is dan ook 
onvermijdelijk dat deze soap een vervolg krijgt. 
De wetgever zal in elk geval het lek tussen artikel 
7:690 BW en 7:691 BW moeten dichten. De HR gaf 
in het arrest al aan dat de bal nu bij de wetgever 
ligt. Het ligt daarom voor de hand dat de wetgever 
het advies gaat volgen dat de Advocaat-Generaal 
(AG) aan de HR gaf. Om ervoor te zorgen dat de 
voordelen van de uitzendovereenkomst alleen nog 
gelden voor de klassieke uitzendwerkgevers, stelde 
de AG voor om de ‘klassieke uitzendwerkgevers’ 
te scheiden van overige uitzendwerkgevers zoals 
detacheerders en payrollbedrijven. Tot dat daad-
werkelijk is gebeurd, bevindt ‘uitzendland’ zich in 
een schemergebied. 

Artikel 7:690 BW definieert de uitzendovereen-
komst als […] de arbeidsovereenkomst waarbij de werk-
nemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening 
van het beroep of bedrijf van de werkgever, ter beschikking 
wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze 
aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten 
onder toezicht en leiding van de derde. Al geruime tijd 
bestaat discussie over de vraag of uit dit artikel ook 
voortvloeit dat een uitzendwerkgever een  
allocatiefunctie moet hebben. Dat wil zeggen dat de 
werkgever vraag en aanbod van tijdelijke arbeid bij 
elkaar brengt, bijvoorbeeld om een productiepiek 
op te vangen of vaste werknemers te vervangen 
wegens ziekte. De allocatiefunctie staat echter niet 
expliciet vermeld in artikel 7:690 BW. Sommigen 
menen dat die functie daarin wel degelijk moet 
worden gelezen op basis van de (lagere) rechtspraak 
en literatuur, anderen niet.

ARBEID & RECHT

TEKST
Eva de Graaff

Hoge Raad schept verwarring 
in uitzendland 
Moet een werkgever een allocatiefunctie 
hebben om uitzendwerkgever te zijn? 
Over deze vraag heeft de Hoge Raad 
onlangs uitspraak gedaan in een 
kwestie tussen een detacheringsbedrijf 
en het bedrijfstakpensioenfonds voor 
de uitzendbranche. Het antwoord is 
helder, maar het arrest heeft ongewenste 
consequenties – en schept zo nieuwe 
verwarring.

Aansluitplicht
Deze allocatiefunctie is relevant omdat werkgevers 
die bedrijfsmatig personeel ter beschikking stellen 
aan derden en evident ook een allocatiefunctie heb-
ben (de ‘klassieke’ uitzendorganisaties), verplicht 
zijn zich aan te sluiten bij StiPP, het bedrijfstakpen-
sioenfonds van de uitzendbranche. 
Hier komt de zaak tussen Care 4 Care Human 
Resources (C4C) en StiPP om de hoek kijken. C4C 
is een detacheringsbedrijf dat medisch specialis-
tisch personeel beschikbaar stelt, bijvoorbeeld aan 
zorginstellingen. Volgens C4C is er geen sprake van 
een klassieke uitzendsituatie: omdat het bedrijf 
geen vraag en aanbod van tijdelijke arbeid bij el-
kaar brengt, heeft het geen allocatiefunctie. En dus 
kan er geen sprake zijn van verplichte aansluiting 
bij StiPP. Het pensioenfonds meent echter dat het 
helemaal niet nodig is dat C4C een allocatiefunctie 
heeft om als uitzendwerkgever te kunnen worden 
aangemerkt. Dat staat immers niet als vereiste ver-
meld in artikel 7:690 BW. 
Eerder had de kantonrechter C4C in deze kwestie 
in het gelijk gesteld, in hoger beroep kreeg StiPP 
gelijk. Daarop was de Hoge Raad (HR) aan zet. Op 
4 november 2016 deed de HR uitspraak: StiPP trok 
opnieuw aan het langste eind. Een werkgever die 
bedrijfsmatig een werknemer ter beschikking stelt aan 
een derde om onder diens leiding arbeid te verrichten, is 
een uitzendwerkgever. Om als uitzendwerkgever 
te worden aangemerkt, is het dus niet nodig een 
allocatiefunctie te hebben. Volgens de HR valt C4C 
dan ook onder de aansluitplicht bij StiPP.

Binnen de reikwijdte
Eindelijk helderheid dus. Detacheerders moeten 
voortaan pensioenpremie afdragen aan StiPP als 50 
procent van hun werkzaamheden bestaat uit het 
bedrijfsmatig werknemers ter beschikking stellen 
(het zogeheten 50 procent-criterium). En dat is al 
snel het geval.  
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Cao-jaar 2016 in 
retrospectief

• minder expirerende cao’s
• snelle start
•  loonstijging 1,5 procent, ondanks richting nul 

dalende inflatie
•  hoogste loonstijging in akkoorden onderwijs 

en overheid
• looptijden cao’s langer dan normaal
•  minder nieuwe afspraken over duurzame 

inzetbaarheid en flexibiliteit

In 2016 bleek het voor veel cao-onderhandelaars 
erg moeilijk overeenstemming te vinden over 
inhoudelijke vernieuwing van de cao.  
De focus lag (te) vaak op de looptijd en de 
loonstijging. Net als 2015 zou het zeker weer 
een lastig seizoen zijn geworden, als de inflatie 
in de loop van het jaar niet zo spectaculair was 
gedaald. Hierdoor steeg de koopkrachtraming van 
2,4 procent aan het begin van het seizoen tot 3,8 
procent aan het einde van het seizoen.

Figuur 1 
Afgesloten akkoorden per maand: 2016-seizoen (rood) ten 
opzichte van eerdere seizoenen (periode 2007-2015, roze)

Voorspoedige start
In december 2015 kwam al een groot aantal 
2016-cao’s tot stand: 44. Ook de maand januari 
verliep nog voorspoedig (zie figuur 1). Maar daarna 
kwam de klad in de voortgang. 
Een duidelijke reden is er voor de vergeleken met 
andere jaren achterblijvende aantallen akkoorden 
in de latere maanden: in 2016 werden minder ak-
koorden afgesloten, simpelweg omdat er minder 
cao’s expireerden. Dit heeft alles te maken met het 
grote aantal cao’s met een looptijd van ten minste 
twee jaar dat in 2015 werd afgesloten: 2016 werd als 
gevolg daarvan ‘overgeslagen’.
Toch eindigt 2016 niet met een achterstand aan de 
cao-tafel. In totaal was er op 1 december 2016 spra-
ke van 367 nieuwe akkoorden voor 2,67 miljoen 
werknemers. Het totale aantal lopende cao’s die na 
1 december 2016 expireren, staat daarmee op 616. 
Hieronder vallen 4,44 miljoen werknemers. 
 
Lonen stabiel
In de 2016-akkoorden schommelde de gemiddelde 
contractloonstijging elke maand rond de 1,5 pro-
cent; nooit onder de 1,2 procent en nooit boven de 
1,7 procent. Dit seizoen kende twee opvallende ont-
wikkelingen. De eerste ontwikkeling: de voor 2016 
geraamde inflatie (cijfers van het Centraal Planbu-
reau, CPB) nam in de loop van 2016 in een hoog 
tempo af (zie figuur 2). Ging het CPB op Prinsjesdag 
2015 voor 2016 nog uit van een inflatie van 1,2 pro-
cent, op 7 maart 2016 stelde het CPB dat cijfer bij 
naar 0,5 procent en op Prinsjesdag 2016 zelfs naar 
0,2 procent. Zoals gezegd bleef de contractloonstij-
ging ondanks deze dalende inflatiecijfers in heel 
2016 vrij constant. 
De tweede ontwikkeling: akkoorden in de over-
heidssectoren kenden een fors hogere loonstijging 
dan in de marktsector (zie figuur 3). Dit heeft alles 
te maken met de implementatie van de contract-
loonstijging uit het bovensectorale loonakkoord 
voor de publieke sectoren (5,05 procent) voor 2015 
en 2016. Hiermee lopen de contractlonen in de 
publieke sector weer in de pas met de contractlonen 
in de marktsector. 
Net als in 2015 was de sectorale loondifferentiatie 
in de marktsectoren vrij beperkt en liep uiteen van 
1,8 procent in de metaalindustrie tot 1,1 procent in 
de financiële dienstverlening. 

Op Prinsjesdag 2015 ging het 
CPB uit van een koopkrachtstij-
ging van 2,4 procent in 2016, ge-
baseerd op (onder andere) een 
verwachte contractloonstijging 
van 1,4 procent en een inflatie 
van 1,2 procent. De koopkracht 
zou met name verbeteren dank-
zij de lastenverlichting die het 
kabinet voor werkenden in petto 
had (het ‘5-miljard-pakket’). 
Tegen deze achtergrond formu-
leerde de FNV haar looneis van 
3 procent, waaraan zij overigens 
in elk cao-overleg vasthield. 

Een jaar later, op Prinsjesdag 
2016, raamde het CPB de 
koopkrachtstijging in 2016 
op 3,9 procent, gebaseerd op 
onder ander een verwachte 
contractloonstijging van 1,6 
procent en een inflatie van 
slechts 0,2 procent. De koop-
kracht nam in 2016 vooral toe 
dankzij de één procentpunt 
lager uitvallende inflatie. 
De verwachting is dat de koop-
krachtstijging voor werknemers 
eind 2016 op gemiddeld 3,8 
procent uitkomt.

Koopkrachtstijging van 3,8 procent

Dit artikel is gebaseerd op de stand van 
zaken tot 1 december. Eind januari 2017 
verschijnt de definitieve evaluatie van het 
cao-seizoen, waarin ook de akkoorden 
van december zijn verwerkt.

TEKST
Laurens Harteveld en Hendrik Noten

Laurens Harteveld en Hendrik Noten  
werken voor AWVN als beleidsadviseur, 
gespecialiseerd in arbeidsvoorwaarden-
informatie
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Langere contracten
Vorig jaar nam de gemiddelde looptijd van de cao’s 
toe. Opvallend is dat deze trend zich in 2016 heeft 
doorgezet. De gemiddelde looptijd van de 2016-cao’s 
was 21 maanden. Het aantal langlopende cao’s – dat 
wil zeggen: twee jaar of langer – kwam uit op 48 
procent (langjarige gemiddelde: 35 procent); het 
aantal eenjarige cao’s bleef beperkt tot 33 procent 
(normaal: 46 procent). 
Het lijkt soms alsof polderpartners vaker last heb-
ben van onderhandelingsmoeheid en er daarom 
voor kiezen een langer lopend akkoord af te sluiten 
– zodat ook de ‘pauze’ tussen de cao-onderhandelin-
gen langer is. 

Minder vernieuwing in 2016
Het aantal nieuwe afspraken over meer flexibiliteit 
bleef in 2016 achter bij het aantal dergelijke afspra-
ken in 2015 (zie figuur 5). Meer werkgeversflexi-
biliteit kwam voor in één op de vier (26 procent) 
2016-akkoorden, terwijl dat in 2015 nog 33 procent 
was. Hetzelfde patroon zien we op het terrein van 
duurzame inzetbaarheid. Drie op de vier akkoorden 
(76 procent) kende een dergelijke afspraak, tegen-
over 77 procent in 2015. 

actueel

AWVN is als adviseur 
betrokken bij de tot-
standkoming van de 
helft van de Neder-
landse cao’s. Gedu-
rende het jaar houdt 
AWVN nauwlettend 
de ontwikkelingen 
op het gebied van de 
onderhandelingen 
bij. Elke twee weken 
rapporteert AWVN 
daarvoor in het elek-
tronische periodiek 
Cao-info. Leden 
kunnen zich daarop 
– gratis – abonneren. 
Daarnaast voorziet 
AWVN de media elke 
maand van het laatste 
cao-nieuws. 

Arbeidsvoorwaar-
denoverleg 2017

Jaarlijks pre-
senteren AWVN, 
VNO-NCW en 
MKB-Nederland 
een gezamenlijke 
arbeidsvoorwaar-
dennota, waarin zij 
de aandachtspunten 
voor het arbeids-
voorwaardenoverleg 
vanuit werkgevers-
perspectief ver-
woorden.  
De arbeidsvoor-
waardennota 2017 
is naar verwachting 
begin januari be-
schikbaar.

Figuur 2
Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis per afsluitmaand, 
afgezet tegen de (geraamde) inflatie in 2016

Figuur 4
Afgesloten akkoorden per maand naar looptijd 2016, vergeleken 
met 2015 en de periode 2008-2015

Figuur 3
Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis op basis van 
2016-akkoorden naar sector

Figuur 5
Score op kwalitatieve AWVN-speerpunten: de 2016-akkoorden 
ten opzicht van alle 2015-akkoorden

actueel

Eigen regie
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen werk-
gever en werknemer bij arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken kwam wel beter in balans. In 2016 
bevatte één op de drie akkoorden afspraken die de 
verandering bewerkstelligen dat werknemers meer 
verantwoordelijkheid en regie over hun eigen loop-
baan krijgen en vooral nemen, daarbij gefaciliteerd 
en gestimuleerd door werkgevers. Meestal ging het 
om afspraken over persoonlijke keuzebudgetten 
(13 procent). Cao’s in de financiële dienstverlening 
vervulden op dit terrein een voortrekkersrol. 

Leeftijdsonafhankelijk
In de praktijk is het heel lastig om bestaande cao’s 
leeftijdsonafhankelijk te maken. Toch kende 14 pro-
cent van de nieuwe cao’s in 2016 aanpassingen om 
arbeidsvoorwaarden meer op basis van inzetbaar-
heid, productiviteit en ontwikkelpotentieel vorm 
te geven in plaats van op basis van anciënniteit. 
Meestal ging het om afspraken over de (gedeelte-
lijke) ombouw van ontziemaatregelen, inclusief het 
opschuiven van de intredeleeftijd met de hogere 
AOW-leeftijd (13 procent). In enkele gevallen ging 
het om een letterlijke afspraak om de arbeidsvoor-
waarden (meer) leeftijdsonafhankelijk – generatie-
proof – te maken. 
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Een goed afscheid helpt mensen verder. 
Yarden ziet het als haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om dat mogelijk 
te maken. De uitvaartorganisatie maakt 
de dood breed bespreekbaar en biedt 
ondersteuning bij rouw. Daarvoor ontving 
Yarden de vierde AWVN-trofee voor Winst 
en waarde-creatie.

Yarden wint vierde trofee  
Winst en waarde-creatie 

TEKST
Marloes Hooimeijer

FOTO’S
Yarden

De dood 
bespreekbaar 
maken

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

trofee uit. In 2014 en 2015 kwamen 
daarvoor bedrijven in aanmerking 
die zich onderscheidden op het 
gebied van het inclusief werkge-
verschap, in 2016 bedrijven die 
werk maken van hun maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid: de 
AWVN-trofee Winst en waarde-
creatie. Eerdere winnaars dit jaar 
waren Vebego, ADG Diensten-
groep en KPN.  
Meer informatie: www.awvn.nl/
actueel/awvn-trofee.

AWVN-trofee Winst en waarde-creatie 

‘We gaan allemaal dood, maar velen 
van ons hebben toch de neiging het 
onderwerp weg te duwen. Niemand zit 
op de dood te wachten, veel mensen zijn 
er bang voor, zeker ook voor het proces 
ernaartoe. Maar wat als we leren de 
dood beter te omarmen, minder zwaar 
te maken, zoals ook in andere culturen 
gebeurt? Als Yarden denken we hieraan 
veel te kunnen bijdragen. Door mensen 
bewust te maken van hun uitvaartwen-
sen bijvoorbeeld, kun je toewerken naar 
een goed afscheid. Het is de doelstelling 
van onze vereniging om de behaalde 
rendementen zoveel mogelijk hierin te 
investeren, in maatschappelijke waarde-
creatie dus. Daarmee hangt samen dat 
we investeren in nazorg: mensen onder-
steunen in de omgang met verlies.’

‘Ik vind dat het niet anders kan en 
mag: iedere organisatie heeft ook een 
maatschappelijke rol te vervullen. Je 
moet nadenken over welke rol dat is en 
daar naar handelen. Dan zal je zien dat 
het de organisatie ook bedrijfsmatig 
vooruit helpt’, zegt directievoorzitter 
Ron Bavelaar van uitvaartorganisa-
tie Yarden als reactie op het winnen 
van de AWVN-trofee voor Winst en 
waarde-creatie. Hij nam de trofee eind 
november in ontvangst van Erik Groot, 
directeur programma’s en externe rela-
ties bij AWVN.
Bijzondere waardering heeft de directie 
van AWVN voor de manier waarop Yar-
den haar verantwoordelijkheid neemt 
bij het maatschappelijk bespreekbaar 
maken van het thema dood. Bavelaar: 

Het feit dat de tvspot 
met Adelheid Roosen 
zoveel losmaakt, 
is voor Yarden een 
bevestiging dat de 
dood nog steeds een 
beladen onderwerp is

Laatste wensen
Wie daaraan behoefte heeft, kan met 
een (vrijwillige) uitvaartconsulent de 
uitvaartwensen bespreken en vastleg-
gen in een boekje. ‘Daarvoor staat ook 
een downloadformulier op onze site, 
maar er zijn genoeg mensen die hun 
wensen aan de hand van zo’n formulier 
niet zelf weten te verwoorden. Dan kan 
er een consulent aan huis komen. Dat 
kost niets.’ 
Om ervoor te zorgen dat de wensen ook 
daadwerkelijk kunnen worden uitge-
voerd als de tijd daar is, biedt Yarden 
uitvaartverzekeringen aan. ‘Daarbij 

streven we niet naar producten met de 
meeste winstmarge, maar naar produc-
ten die jij en ik ook willen kopen. De 
onlangs geïntroduceerde Mijn laatste 
wensen uitvaartverzekering blijkt een 
schot in de roos. Het product is ontstaan 
vanuit onze overtuiging dat bij een goed 
afscheid een goede laatste levensfase 
hoort. Daarom kan een terminaal zieke 
verzekerde ervoor kiezen maximaal 50 
procent van het verzekerde bedrag in de 
laatste levensfase te laten uitkeren, bij-
voorbeeld om extra thuiszorg te krijgen 
of die ene reis naar het buitenland nog 
te maken.’
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Door maatschappelijke ontwikkelingen 
en trends te volgen, hoopt de uitvaart-
organisatie in de toekomst nog veel 
meer gerichte ondersteuning te kunnen 
bieden. ‘Onze veronderstelling is dat een 
goed afscheid mensen echt verder helpt 
bij het dragen van hun verlies. Een eerste 
onderzoek hiernaar dat wij samen met 
een universiteit hebben uitgevoerd, be-
vestigt dit beeld. We gaan dit nu verder 
onderzoeken over de langere termijn.’ 

Vrijwilligers
Yarden weet veel vrijwilligers aan zich 
te binden – vaak ervaringsdeskundigen 
– die helpen bij voorlichting, bewust-
wording en nazorg. Ze leveren op tal van 
manieren hun bijdrage. Zo organiseren 
zij door het land theatervoorstellingen 
en bijeenkomsten over overlijden en 
rouw. Ze treden op als uitvaartconsu-

bedrijfsreportage bedrijfsreportage

lent of zijn verbonden aan de rouwchat, 
waarvoor Yarden een samenwerkings-
verband heeft met Humanitas. Tussen 
vier uur ’s middags en tien uur ’s avonds 
kunnen mensen op de chat met een 
vrijwilliger praten over hun verlies. ‘We 
geven onze vrijwilligers voor hun inzet 
ook veel terug, zoals waardering, een 
vrijwilligersdag en boeiende trainingen’, 
aldus de directievoorzitter.
Daarnaast toert Yarden langs dierentui-
nen met een onderwijsproject voor basis-
schoolleerlingen over rouw, in relatie tot 
olifanten, gorilla’s en bavianen. ‘Dat is 
onvoorstelbaar mooi, 100 procent raak. 
We laten bijvoorbeeld zien dat olifan-
ten ook rouwen. Ze gaan terug naar de 
plaats waar een olifant is doodgegaan en 
besnuffelen het overleden dier. Na afloop 
kunnen de kinderen vragen stellen en 
hun eigen verhalen vertellen, die vaak 

Yarden. Bavelaar: ‘We hebben heel veel 
reacties op de campagne gekregen. Van 
prachtig, want ‘eindelijk een partij die er 
níét omheen draait’, tot vreselijk – ‘mag 
ik alsjeblieft zélf bepalen of en wanneer 
ik over dit thema wil nadenken?’ Op 
social media ging het los. Kijk, je houdt 
van Adelheid of je houdt niet van haar, 
maar haar verhaal is wel persoonlijk, 
echt en herkenbaar.’ 
Het feit dat de spot zoveel losmaakte, is 
voor Yarden een bevestiging dat de dood 
nog steeds een beladen onderwerp is. De 
reacties heeft de organisatie overigens 
met zorg behandeld. ‘Iemand zei dat haar 
dochtertje na de reclame een half uur zat 
te huilen, bang dat haar moeder ook dood 
zou gaan. Toen hebben we de reclame 
naar een later tijdstip verplaatst. Waar 
mogelijk heeft ons webcareteam contact 
opgenomen met de mensen die via social 

voor een groot deel over de dood van 
hun hond of konijn gaan en soms ook 
over het overlijden van een opa of oma. 
De kinderen leren spelenderwijs over 
leven, dood en afscheid. Het haalt de 
scherpe kantjes eraf. Zo zei een meisje 
over de oven in een crematorium: ‘Dat 
is helemaal niet eng, mama bakt haar 
koekjes toch ook in een oven’.’

Adelheid Roosen 
Toch zijn de activiteiten van Yarden 
niet altijd onbetwist. Op de ontvangst-
balie van het hoofdkantoor in Almere 
staat de Loden Leeuw, een prijs voor de 
irritantste BN’er in een tv-commercial. 
‘Mam begraven, mam cremeren? Mam 
had Alzheimer en wist zich geen wens 
meer te herinneren’, zo begint de 
‘prijswinnende’ actrice en theatermaak-
ster Adelheid Roosen de tv-reclame van 

media aangaven dat ze waren geraakt 
door de reclame omdat ze zelf in een ver-
gelijkbare situatie zaten. Mensen vinden 
het fijn als je met hen in gesprek gaat.’

Rouwverlof 
Vanuit haar maatschappelijke betrok-
kenheid steunt Yarden ook twee goede 
doelen die raakvlakken hebben met het 
eigen kernthema. Beide doelen – Amref 
Flying Doctors en het Leger des Heils 
– zijn aangedragen door medewerkers. 
Bavelaar: ‘Dat kun je alleen maar stimu-
leren. Op veel van onze vestigingen staan 
nu inzamelboxen van het Leger des Heils 
waar nabestaanden kleding van overlede-
nen in kunnen doen. Ook Amref Flying 
Doctors hebben we als goed doel omarmd. 
In Kenia heb ik gezien hoe hun werk echt 
het verschil maakt tussen leven en dood. 
Dit bezoek was een life changing experience. 

Jaarlijks organiseren we sponsorlopen 
voor Yarden-medewerkers en -vrijwil-
ligers; als organisatie verdubbelen we de 
opbrengst.’ Afgelopen jaar overhandigde 
Bavelaar een cheque van 15.000 euro aan 
Amref voor een project tegen moeder-
sterfte. Hij vindt het ook belangrijk om 
goed te zorgen voor de eigen medewerkers 
– vanzelfsprekend ook in tijden van rouw. 
‘Bij overlijden van een partner of kind 
kunnen onze medewerkers onbeperkt 
rouwverlof opnemen, terwijl cao’s door-
gaans uitgaan van tien dagen rouwverlof. 
De medewerker bepaalt in overleg met de 
leidinggevende wanneer hij weer gedeel-
telijk of geheel aan het werk gaat. Als me 
wordt gevraagd of ik niet bang ben voor 
misbruik, is mijn tegenvraag: zou je wil-
len ruilen? Ik ben al blij als een medewer-
ker in zo’n verdrietige tijd nog een paar 
uurtjes per dag naar kantoor komt.’ 

Yarden

Yarden heeft 41 uitvaartcentra en 24 
crematoria en begraafplaatsen. De 
uitvaartorganisatie telt 900 medewerkers, 
van wie 102 lokale uitvaartverzorgers 
en 200 vrijwilligers. Yarden is een 
vereniging zonder winstoogmerk, met 
bijna 1 miljoen leden. Iedereen die een 
uitvaartverzekering bij Yarden afsluit, 
wordt automatisch lid van de vereniging. 

In de dierentuin leren kinderen 
spelenderwijs over leven, 
dood en afscheid. Het haalt de 
scherpe kantjes eraf 
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moment waarop beëindiging dan wél plaatsvindt 
(dus na het bereiken van de AOW-gerechtigde 
leeftijd), mag de werkgever in principe eenzijdig 
bepalen. Instemming van de werknemer is niet 
vereist, een ontslaggrond evenmin. Toestemming 
van UWV of kantonrechter voor het ontslag ook 
niet. Wel moet de werkgever ook in dit geval de 
geldende opzegtermijn in acht nemen. Deze is 
bij werken na de AOW-gerechtigde leeftijd één 
maand (tenzij in de arbeidsovereenkomst of cao 
een langere termijn is afgesproken). 
Let op: pensioenopzegging is alleen mogelijk bij een 
arbeidsovereenkomst die is ingegaan vóór het berei-
ken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Als de werk-
nemer na het bereiken van de AOW- of pensioen-
gerechtigde leeftijd een contract voor onbepaalde 
tijd heeft gekregen, dan gelden de ‘gewone’ regels 
uit het BW – en is, afhankelijk van de ontslaggrond, 
een ontslagvergunning van het UWV of ontbinding 
door de kantonrechter nodig. Beëindiging van het 
contract met wederzijds goedvinden behoort dan 
natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Voor- en nadelen
Pensioenopzegging verschaft de werkgever flexibi-
liteit. Hij kan de werknemer een tijdje laten door-
werken en – zonder al te veel verplichtingen en 
beperkingen – het contract opzeggen wanneer dat 
opportuun lijkt. Dit kan voor bepaalde werkgevers 
of branches aantrekkelijk zijn. Nadeel kan wel zijn 
dat er in het bedrijf (of de sector) geen uniforme 
pensioenleeftijd meer is. Die duidelijkheid is juist 
de grote kracht van het pensioenontslagbeding.  
Samengevat: wilt u dat werknemers het bedrijf 
standaard verlaten als zij de AOW- of pensioen-
gerechtigde leeftijd bereiken? Hanteer dan het pen-
sioenontslagbeding en maak het in voorkomende 
gevallen mogelijk om in overleg daarvan af te wij-
ken. Wilt u dat werknemers standaard doorwerken? 
Kies dan voor pensioenopzegging en zeg te zijner 
tijd de arbeidsovereenkomst op. Bij twijfel kunt u 
zich laten adviseren door AWVN.  

Beding
Een pensioenontslagbeding is een bepaling die 
expliciet is opgenomen in de (collectieve) arbeids-
overeenkomst. Hierin staat dat de vaste arbeids-
overeenkomst van rechtswege eindigt op het 
moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde (of 
de overeengekomen pensioengerechtigde) leeftijd 
bereikt, of op een tijdstip daarna. De einddatum 
van het contract staat dus vast. Ter voorkoming van 
misverstanden is het verstandig om de werknemer 
aan te zeggen dat het dienstverband eindigt, maar 
dit is niet vereist. 
Als de werkgever de werknemer na het bereiken 
van de AOW-gerechtigde leeftijd toch in dienst wil 
houden, moet hij actie ondernemen. Sinds de Wet 
werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is dit vrij 
eenvoudig. Deze wet maakt het mogelijk om werk-
nemers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepas-
seerd, een reeks van zes contracten voor bepaalde 
tijd aan te bieden in een periode van vier jaar. Een 
andere optie is om schriftelijk overeen te komen 
met de werknemer het pensioenontslagbeding uit de 
arbeidsovereenkomst te schrappen. Als een cao van 
toepassing is, moet deze dit overigens wel toestaan. 

Opzegging
De tweede optie is opzegging in verband met of 
na het bereiken van de AOW-gerechtigde of de 
overeengekomen pensioengerechtigde leeftijd 
(‘pensioen opzegging’). Dit is mogelijk sinds de 
inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid. 
Vergeleken met het pensioenontslagbeding is de 
situatie omgekeerd: als de werkgever de werknemer 
niet in dienst wil houden, moet hij actie onder-
nemen. Toestemming van UWV of kantonrechter 
voor het ontslag is niet nodig, maar de werkgever 
moet het contract wel tijdig opzeggen. Hierbij moet 
hij rekening houden met de geldende opzegtermijn 
(één tot vier maanden, afhankelijk van de lengte 
van het dienstverband).  
Als de werkgever niet tijdig opzegt, dan loopt het 
contract van de werknemer gewoon door. Het 

Madhevi Jagesser
is medewerker 
van de AWVN-
werkgeverslijn

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

Pensioenontslag: twee opties
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Vraag ’t 
de AWVN-
werkgeverslijn

…. u bij pensioenontslag nooit een transitievergoeding bent 
verschuldigd aan de werknemer? 

TEKST
Madhevi Jagesser

achtergrond

… van de huidige groep Nederlanders die de AOW-leeftijd voorbij 
zijn, zo’n 33.000 mensen een vaste arbeidsrelatie hebben en ruim 
85.000 een flexibele?

…. u bij een reorganisatie eerst de arbeidsovereenkomsten van de AOW-
gerechtigde werknemers moet beëindigen – nog voor toepassing van 
het afspiegelingsbeginsel? En dat u bij de herplaatsingsmogelijkheden 
voor boventallige werknemers ook de arbeidsplaatsen van de AOW-
gerechtigde werknemers moet betrekken?

WIST U DAT:

Een schriftelijk overeengekomen pensioenontslagbeding of opzegging in 
verband met of na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. 
Dat zijn de twee mogelijkheden voor pensioenontslag. Wat zijn de verschillen 
tussen beide alternatieven en wat zijn de voor- en nadelen?  
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TEKST
Dirk van Driel

FOTO'S
Liesbeth Dingemans

<  Harry van de Kraats opent het AWVN- 
jaarcongres 2016.

>   Bezoekers raadplegen voor aanvang de parade-
krant om een keuze te maken uit de optredens.

AWVN-jaarcongres:  
podium voor 
initiatieven  
van onderaf

 Ideeën en initiatieven om Nederland sterker te maken

Draagvlak realiseren voor een snelle 
transitie, is daarmee de vijfde, en mis-
schien wel grootste uitdaging.  
De plannen voor de sociaaleconomi-
sche impuls die AWVN voor ogen staat, 
zijn nader uitgewerkt in het manifest 
Aan het werk. Het is een oproep aan een 
nieuw kabinet om het beleid beter te 
laten aansluiten op initiatieven die 
overal in Nederland de kop opsteken. 
Want aan ideeën ontbreekt het niet 
sinds Nederland herstellende is van een 
van de diepste economische crises ooit. 
Ondernemers, burgers, lokale bestuur-
ders en maatschappelijke organisaties 

zijn niet bij de pakken gaan neerzitten: 
van onderop heeft zich een nieuwe 
wereld gevormd.  
Een groot deel van het jaarcongres stond 
dan ook in het teken van deze bottom 
up-initiatieven die betrekking hebben 
op één van de door AWVN gesignaleerde 
uitdagingen. Tijdens het jaarcongres kre-
gen zo’n dertig doeners op vijf verschil-
lende podia de ruimte over hun project 
te vertellen. De waardering daarvoor 
bleek groot. Bezoekers waren vol lof over 
de ongedwongen sfeer waarin AWVN 
de vijf thema’s aan de orde stelde. Een 
inspirerende bijeenkomst. 

Ruim 900 bezoekers trok het AWVN-
jaarcongres dat op 10 oktober plaats-
vond in TheaterHangaar in Katwijk.  
De kansen die de werkgeversvereniging 
ziet om Nederland snel sterker te ma-
ken, vormden het centrale thema. Die 
liggen op het vlak van de werkgelegen-
heid (nieuwe bedrijvigheid en nieuw 
werk creëren), de arbeidsmarkt (écht 
inclusief maken), de beroepsbevolking 
(werkenden blijven opleiden) en regio-
nale samenwerking (allianties verster-
ken). Maar dat lukt alleen als we ons 
vermogen vergroten om de gewenste 
veranderingen te realiseren.  

>  Hendrik Noten en Hans van der 
Steen van AWVN in gesprek met 
Ingrid Thijssen (Alliander), Janine 
Vos (Rabobank) en Cathelijne Broers  
(Hermitage Amsterdam en De 
Nieuwe Kerk) over de vraag hoe tot 
een beter werkend Nederland te 
komen.

<  Gastheren waren de acteurs Maar-
ten Smit en Theo Schouwerwou.  
Zij praatten verschillende onder-
delen aan elkaar, zorgden voor 
amusement en interviewden tijdens 
de nazit de deelnemers.

>   Kim Putters (SCP) schetste de nood-
zaak voor een nieuw sociaal con-
tract (zie ook pagina's 4-8).
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Ter gelegenheid van het 
jaarcongres verscheen 
Aan het werk. U kunt 
deze publicatie down-
loaden via www.awvn.nl/
jaarcongres, waar u ook 
een uitgebreid verslag 
vindt van de bijeenkomst. 
Liever een gedrukt exem-
plaar van het AWVN-
manifest?  
Dat kunt u opvragen bij 
de AWVN-werkgeverslijn, 
070 850 86 05,  
werkgeverslijn@awvn.nl. 
Hieraan zijn geen kosten 
verbonden.  

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Vijf uitdagingen voor een sterker Nederland

<  Ondernemer Martine Baadenhuij-
sen, zelf praktisch blind, liet in haar 
bijdrage over een inclusiever arbeids-
markt bezoekers aan den lijve onder-
vinden wat een beperking betekent. 
Behalve begrip, leverde dit hilarische 
taferelen op.

<<  Onderzoekster Kim Tsai hield 
een pleidooi om de talenten en 
kennis van vluchtelingen beter te 
benutten. ‘Beter voor de vluchte-
lingen, beter voor Nederland.’

<  Transitiedeskundige Han Noten 
boog zich over de vraag waarom 
de transformatie van oud naar 
nieuw de ene keer zonder pro-
blemen verloopt, terwijl het de 
andere keer falikant misgaat.

<<  Publicist Fred Bakker consta-
teerde dat op menig plek in de 
‘oude wereld’ de maakindustrie 
herrijst.

<  Jantine Kriens (VNG) ging in op 
de vraag wat je als lokale over-
heid kunt toevoegen aan een 
complexe omgeving met veelei-
sende burgers.

>  Renzo Deurloo van GreenFox vertelde 
hoe hij werkgelegenheid naar Neder-
land terughaalde door het ambacht 
van garnalenpeller in ere te herstellen.

>   John de Wolf (ambassadeur ouderen-
werkloosheid) in gesprek met Hans 
van der Steen (AWVN).

<  Frank Kalshoven, die de kosten en 
baten van het opleiden van de be-
roepsbevolking onder de loep nam, 
peilt de stemming: wie wil betalen 
voor onderwijsvouchers voor men-
sen die de schoolbanken verlaten 
zonder diploma?

 >   Voor, tijdens en na het 
jaarcongres was er volop 
gelegenheid om te net-
werken.

>  De agenten van de parade-
politie hielpen de bezoe-
kers de weg te vinden op 
het theaterterrein, en in 
het theater zelf. 
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Doordenken
Hoe lang kunt u nog werken?

Wie lang van zijn pensioen wil genieten 
en in Laren (Noord-Holland) woont, doet 
er verstandig aan naar Rozendaal (Gel-
derland) te verhuizen. Bent u 65 jaar, dan 
levert zo’n verhuizing u namelijk 15,3 
extra levensjaren op (33,1 jaar in plaats 
van 17,8 jaar). Gemiddeld, want mannen 
gaan er met die verhuizing slechts 9,5 
jaar extra op vooruit; vrouwen liefst 26,3 
(de levensverwachting van 65-jarige vrou-
wen in het Rozendaalse is gestegen van 
83,7 jaar naar 110!). 

Deze cijfers vond ik op volksgezondhei-
denzorg.info, een website van het Rijks-
instituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(in opdracht van het ministerie van Volks-
gezondheid). Betrouwbaarder kun je het 
niet krijgen. Natuurlijk, deskundo logen 
zullen mij er nu graag op wijzen dat het 
zó niet werkt en uitleggen dat als alle 
65-plussers van Laren naar Rozendaal ver-
huizen, de resterende levensverwachting 
in Rozendaal fors zal dalen. Toch doen de 
cijfers van Rozendaal mij de vaderlandse 
pensioenproblematiek met andere ogen 
bezien. Stel je voor dat die cijfers voor het 
hele land gaan gelden. Dan mag de AOW-
leeftijd wel richting 90! 

Ik doe politieke partijen, vakbonden en 
werkgeversverenigingen dan ook graag 
het voorstel om alle 65-plussers met een 
pensioenafkoop op basis van de nu voor 
hen landelijk geldende, gemiddelde res-
terende levensverwachting op 65-jarige 
leeftijd (mannen: 18,2 jaar; vrouwen: 

21,2 jaar) te laten emigreren naar Duits-
land of Frankrijk. Beide landen zijn toch 
al aantrekkelijke vakantiebestemmingen 
en bovenal, geen van beide landen kent 
de pensioenproblematiek waar ons land 
onder gebukt gaat. Dat komt doordat zij 
niet zo’n prachtig stelsel hebben als wij. 
In goed Haags: ‘Je ken nie lède an wat je 
nie hep!’

Onlangs liet staatssecretaris Klijnsma 
van Sociale Zaken weten dat de AOW-
leeftijd in 2022 stijgt naar 67 jaar en 
drie maanden. Daarbij baseert zij zich 
op ramingen van het Centraal Bureau 
voor Statistiek met betrekking tot de 
macrogemiddelde resterende levens-
verwachting op 65-jarige leeftijd. Maar 
daar is iets vreemds mee aan de hand. 
Tussen 1950 en 2000 steeg de resterende 
levensverwachting voor mannen van 
14,4 naar 15,7 jaar. Dus 1,3 jaar extra er-
bij in vijftig jaar. Voor vrouwen ging het 
die periode harder: van 14,9 naar 19,6. 
Zij passeerden de zestien-jaar-extra-erbij-
grens al in 1959; mannen deden dat pas 
in 2003. Maar sinds 2002 loopt de gemid-

delde resterende levensverwachting ‘in-
eens’ ook voor mannen snel op: van 15,97 
in 2002 naar 18,85 in 2014. Een stijging 
van 2,9 jaar in twaalf jaar tijd (terwijl er 
eerder vijftig jaar over was gedaan om 
1,3 jaar extra te bewerkstelligen!). 

Dat bevreemdde mij al vóór 2010 
zozeer, dat ik destijds meerdere hoog-
geleerden gevraagd heb of zij die plot-
selinge en razendsnelle stijging konden 
verklaren. Met respect, maar geen van 
hen wekte de indruk op de hoogte te 
zijn. Uitgerekend op mijn eigen zestig-
ste verjaardag (in 2010) wees prof. Joop 
Schippers me op een bijdrage van prof. 
Johan Mackenbach in Netspar Magazine. 
Het was ook Mackenbach opgevallen en 
hij kon geen andere verklaring vinden 
dan dat medische ingrepen die vóór 
2003 om uiteenlopende redenen enkel 
aan 80-minners waren voorbehouden, 
na 2002 ook binnen het bereik van 
hoogbejaarden waren gekomen. En ja, 
dan gaat het hard.

Een paar maanden geleden las ik dat het 
nu mogelijk is om falende hartkleppen te 
vervangen via een liesoperatie – in plaats 
van een risicovolle openhartoperatie. 
Daarmee zou nu ook voor hoogbejaarden 
zo’n ingreep mogelijk zijn. Ik misgun 
het niemand, maar wat zegt dat over de 
gezondheid van 65-75-jarigen – het leef-
tijdsbereik waarin de verhoging van de 
AOW-leeftijd plaatsvindt en er dus langer 
moet worden gewerkt? 

Stel je voor dat  
die cijfers voor 
het hele land gaan 
gelden. Dan mag de 
AOW-leeftijd wel 
richting 90!

AWVN herhaalt onderzoek naar mantelzorg

Werkgevers bieden 
steeds meer 
mogelijkheden voor 
mantelzorg

KA
LEN
DER

Zieke werknemer
Masterclass over de 
omgang met zieke 
werknemers onder de 
Wwz

Inzetbaarheid
Bijeenkomst van het 
AWVN-netwerk Duurzame 
inzetbaarheid

17 26
Januari Januari

Voor meer informatie: www.awvn.nl

Dit blijkt uit een recente enquête van 
AWVN onder het Nederlandse be-
drijfsleven. De onderzoeksresultaten 
verschenen aan de vooravond van de 
op 31 oktober door het ministerie van 
SZW georganiseerde conferentie over 
arbeid en zorg. Het is de eerste keer 
dat werk gevers zijn ondervraagd over 
mantelzorg sinds de wijzigingen van 
Wet Arbeid en Zorg (WAZ). Die wets-
wijzigingen verruimden onder meer de 
mogelijkheden voor ouderschapsverlof 
en het kortdurend zorgverlof. 
AWVN concludeert op basis van het 
onderzoek dat werkgevers hun verant-
woordelijkheid nemen op het vlak van 
mantel- en zorgverlof en dat verdere 
verruiming van de wettelijke mogelijk-
heden niet wenselijk is. Deelnemers aan 
het onderzoek wijzen erop dat de aan-

passingen van de WAZ de arbeidskosten 
hebben verhoogd. De wijze waarop werk-
gevers omgaan met mantelzorg verlof, 
past volgens AWVN in het algemene 
beeld dat werkgevers en werknemers 
knelpunten vrijwel altijd in onderling 
overleg weten op te lossen. 
Uit het onderzoek blijkt dat de helft van 
de werkgevers geen organisatorische 
problemen ondervindt bij de afstem-
ming van arbeid en zorg. Bij het laatste 
onderzoek in 2013 was dit nog maar 15 
procent. Een flinke toename dus. Wel 
geeft ruim de helft van de respondenten 
aan de komende jaren meer problemen 
rond de afstemming te verwachten 
door de vergrijzing en de overheids-
bezuinigingen op de zorg. Twee op de 
tien werkgevers zagen de afgelopen  
jaren het aantal zorgverlofaanvragen 

toenemen en driekwart van de werk-
gevers zegt de komende jaren meer aan-
vragen voor zorgverlof te verwachten. 
Bijna alle werkgevers (88 procent) 
bieden in de praktijk een of meerdere 
bovenwettelijke regelingen om  
medewerkers in staat te stellen werk 
te combineren met privétaken. Daar-
bij gaat het om mogelijkheden om de 
werktijden aan te passen (73 procent 
van de werkgevers), in deeltijd te gaan 
werken (73 procent) of extra verlof in te 
kopen (60 procent), calamiteitenverlof 
(73 procent), mantelzorg (33 procent) en 
ondersteuning bij kinderopvang  
(4 procent). Werknemerstevredenheid 
(51 procent) en lager ziekteverzuim  
(36 procent) zijn de belangrijkste  
redenen voor werkgevers om werk-
nemers te faciliteren op dit vlak.

Werknemers krijgen van hun werkgevers steeds meer 
mogelijkheden om mantelzorgtaken uit te voeren. Een 
derde van de organisaties biedt inmiddels extra verlof 
bovenop de wettelijke mogelijkheden. Dat is bijna een 
verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden.

WERKGEVEN 
NU OOK 
BESCHIKBAAR 
ALS DIGITAAL 
MAGAZINE 
Vanaf dit nummer is het AWVN-
vakblad Werkgeven ook als digitaal 
magazine beschikbaar. Voortaan kunt 
u Werkgeven dus lezen op uw tablet, 
smartphone of pc. De elektronische 
editie, die vanaf woensdag 14 decem-
ber beschikbaar is, vindt u op  
www.werkgeven.awvn.nl.

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 
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Japanse bedrijven
Netwerkbijeenkomst voor 
Japanse, bij AWVN  
aangesloten bedrijven

Arbeidsmobiliteit
Start van de vijfdelige 
workshopcyclus ‘Interna-
tionale arbeidsmobiliteit’. 
Eerste workshop over 
arbeidsmigratierecht

6 9
Februari Februari

Arbeidstijden
Masterclass over het 
flexibiliseren van de  
organisatie door  
middel van arbeidstijd-
management

2
Februari

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

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

Arbeidsvoorwaarden
Start van de zesdelige 
leergang arbeidsvoor-
waarden ‘Nieuwe tijden, 
nieuwe cao, nieuwe kennis’

9 14 14
Februari Februari Februari

Trends als digitalisering, individua-
lisering en globalisering veranderen 
Nederland en de wereld. De arbeids-
voorwaarden veranderen mee – of 
zouden dat moeten doen. 
Omdat AWVN nadenkt over moder-
nisering van arbeidsvoorwaarden, 
heeft zij twee projecten gestart: het 
generatieproof maken van arbeids-
voorwaarden en een integrale visie 
op pensioen, duurzame inzetbaar-
heid en belonen. Laurens Harteveld 
en Geert de Bruin van AWVN ver-
zorgen op het openbare deel van de 
website wekelijks een blog (BEA: de 
afkorting staat voor blog eigentijdse 
arbeidsvoorwaarden), waarin zij deze 
projecten nader toelichten. Iedereen 
die geïnteresseerd is in het onder-
werp, wordt van harte uitgenodigd 
mee te denken en te discussiëren.  
U vindt het blog op www.awvn.nl 
onder het kopje ‘Actueel’.

Eigentijdse  
arbeids voorwaarden

Masterclass ‘Flexibel organiseren met arbeidstijden’ op 2 februari

De efficiency en flexibiliteit 
van de organisatie verbeteren
Werkgevers hebben steeds meer belang bij een flexibele en efficiënte orga-
nisatie. Met – soms verrassend eenvoudige – maatregelen op het gebied van 
arbeidstijden, roosters, ploegendiensten en toeslagen is het mogelijk de 
flexibiliteit van de organisatie al op korte termijn te stimuleren, de arbeids-
kosten beter beheersbaar te maken en de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers te stimuleren. 
AWVN verzorgt hierover op 2 februari 2017 een interactieve masterclass. 
Deze neemt de hele dag in beslag en bestaat uit drie blokken van steeds 
ongeveer twee uur. Voorafgaand aan de masterclass kunt u een concreet 
vraagstuk (in relatie tot het rooster en de arbeidstijden) naar de trainers 
opsturen. U ontvangt over uw case schriftelijk advies. 

Blok 1 Flexibiliteit en regelgeving Mede aan de hand van de ingestuurde  
vraagstukken wordt de wet- en regelgeving behandeld die relevant is voor het 
flexibili seren van de organisatie door middel van arbeidstijden. U krijgt het overzicht 
van de wet- en regelgeving mee als studiemateriaal. 
Blok 2 Duurzame inzetbaarheid en arbeidstijden Tijdens de lunch staat de  
invloed van arbeidstijden (met name van zogeheten inconveniënte uren, zoals  
ploegendiensten en consignatiediensten) op de duurzame inzetbaarheid van mede-
werkers centraal. Waar moet u rekening mee houden? Wat werkt wel en wat niet? 
Wat is de relatie met voeding? 
Blok 3 Flexibiliteit en salariëring Aanpassing van de arbeidstijden kan con-
sequenties hebben voor de toeslagen. Omdat het inkomen belangrijk is voor  
werkenden, zijn de gewenste veranderingen in de praktijk soms lastig te realiseren. 
Wat zijn de valkuilen en de kansen als u de arbeidstijden wilt aanpassen?  

Doelgroep HR-managers, HR-professionals en managers verantwoordelijk voor 
flexibilisering van de organisatie en/of het stimuleren van de duurzame inzetbaar-
heid van medewerkers. 
Kosten 950 euro (per persoon, exclusief btw) voor leden; 1.250 euro voor niet-
leden. Het persoonlijke, schriftelijke advies is inbegrepen in de prijs.  
Locatie Fletcher Hotel, Nieuwegein. 
Meer informatie en aanmelden www.awvn.nl/bijeenkomsten.

Programma

Programma

Praktische informatie

Praktische informatieHet strategisch belang van HR in organisaties neemt toe. Het 
succes van een onderneming is steeds meer afhankelijk van 
de medewerkers. Van HR wordt daarom steeds vaker de rol 
van business partner verwacht. De HR-strategie moet beter 
aansluiten op de ondernemingsstrategie en de HR-instru-
menten moeten het dagelijkse primaire proces beter onder-
steunen. De door Nyenrode Business Universiteit en AWVN 
ontwikkelde ‘Leergang strategisch HRM’ leert deelnemers 
in zeven modules meer toegevoegde waarde te bieden aan de 
realisatie van de doelstellingen van hun organisatie. 

De kick-off is 20 maart 2017. Data en onderwerpen van de zeven 
modules:
•  Donderdag 6 april 

Inzicht en veranderkunde 
•  Donderdag 11 mei 

Organisatiestrategie als leidraad voor de HR-strategie 
•   Donderdag 8 juni 

Vertalen van de ondernemingsstrategie naar HR-strategie 
•  Dinsdag 4 juli  

Strategische personeelsplanning en arbeidsvoorwaarden beleid 
•  Dinsdag 5 september 

Talentmanagement, leiderschap en duurzame inzetbaarheid 
•  Dinsdag 3 oktober  

Persoonlijk HR-ondernemerschap 
•  Donderdag 2 november 

Slotbijeenkomst: reflectie en projectie van deelnemers  

 

Voor wie?
De leergang staat open voor zowel leden als niet-leden. De leergang 
is bestemd voor een ieder die interesse én ervaring heeft in het 
werken met en voor mensen in organisaties. Te denken valt aan 
HR-directeuren, HR-managers, lijnmanagers en beleidsadviseurs 
uit grote en middelgrote organisaties met academisch werk- en 
denkniveau, met minimaal 5 tot 10 jaar relevante ervaring. 

Aantal deelnemers
Om het leerproces te optimaliseren, is het maximumaantal  
deel nemers 24. 

Studiebelasting
Zeven studiedagen in Breukelen, minimaal zeven dagen zelfstudie, 
persoonlijk adviesgesprek. U kunt alleen deelnemen aan de gehele 
leergang, niet aan afzonderlijke modules.

Kosten
De kosten zijn 5.675 euro voor leden van AWVN; 6.450 euro voor 
niet-leden van AWVN (exclusief btw en literatuur). Iedere deelnemer 
ontvangt een persoonlijk waardenprofiel en, mits alle modules zijn 
gevolgd, een bewijs van deelname (certificaat van Nyenrode  
Business Universiteit).

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

Zevende editie ‘Leergang strategisch 
HRM’ start op 20 maart 
Vanwege de aanhoudend grote belangstelling hebben Nyenrode 
Business Universiteit en AWVN besloten om een nieuwe editie 
te organiseren van ‘Leergang strategisch HRM’: de zevende in 
minder dan drie jaar.

berichten berichten
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Strategisch HRM
Kick-off van de zevende 
editie van ‘Leergang Stra-
tegisch HRM’ van AWVN 
en Nyenrode Business 
Universiteit

Dispuut Zuidoost
Netwerkbijeenkomst voor 
AWVN-leden in het zuid-
oosten van Nederland

Labour relations
Eendaagse cursus voor 
buitenlandse managers 
over het poldermodel

2016 23
MaartMaart Maart

In twaalf kennissessies, tijdens zes namiddagen/avon-
den, bereidt u zich optimaal voor op de cao-onderhan-
delingen voor de branche. Docenten uit wetenschap 
en praktijk belichten alle aspecten van collectieve 
arbeidsvoorwaardenvorming. 
Elk van de zes bijeenkomsten bestaat uit twee delen, 
met daartussen een maaltijd, waarbij u de gelegen-
heid heeft om de gastdocenten en andere deelnemers 
te spreken. Tijdens de leergang is ruimte om prak-
tijksituaties te bespreken. Iedere cursusdag start om 
14.30 uur en eindigt om 20.30 uur. De laatste bijeen-
komst op 23 mei start om 13.30 uur en eindigt om 
18.30 uur, na de maaltijd. Deze leergang – een samen-
werkingsverband tussen AWVN en het Amsterdams 
Instituut voor Arbeidsstudies en het Hugo Sinzheimer 
Instituut, verbonden aan de Universiteit van Amster-
dam (UvA) – is de vernieuwde versie van de bekende 
leergang ‘Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming 
voor de bedrijfstak’.

Leergang arbeidsvoorwaarden vernieuwd

Nieuwe tijden, nieuwe cao, 
nieuwe kennis
Op 14 februari start de leergang 
arbeidsvoorwaarden ‘Nieuwe tijden, 
nieuwe cao, nieuwe kennis’, die bestaat 
uit twaalf modules (zes bijeenkomsten). 
De leergang is bedoeld voor een 
ieder die betrokken is bij de cao-
onderhandelingen voor de branche en 
de voorbereidingen daarop.  

Sociale verzekeringen
Tweede workshop 
‘Internationale arbeids-
mobiliteit’ over sociale 
zekerheid

Noord
Netwerkbijeenkomst voor 
AWVN-leden in de drie 
noordelijke provincies

9 16
Maart Maart

Onderhandelen
Start van de vierdaagse 
cursus ‘Onderhandelen 
over arbeidsvoorwaarden’

8
Maart

De advocaten en juristen van AWVN verzor-
gen sinds 1 september het blog arbeidsrecht. 
Dit is de opvolger van het blog over de Wet 
werk en zekerheid (Wwz). In het huidige 
blog komt de Wwz nog geregeld ter sprake, 
maar ook andere, recente arbeidsrechtelijke 
kwesties komen aan de orde. Bijvoorbeeld op 
het gebied van medezeggenschap, cao-recht, 
stakingsrecht, overgang van onderneming 
en ontslagzaken. De frequentie van het blog 
is hetzelfde, maar het aantal onderwerpen 
is groter. Zo blijft u altijd op de hoogte van 
de meest recente ontwikkelingen binnen de 
wet- en regelgeving die relevant is voor de 
arbeidsrechtpraktijk. U vindt het blog op de 
site onder het kopje ‘Actueel’.

Blog arbeidsrecht

MASTERCLASS: DE ZIEKE 
WERKNEMER ONDER DE WWZ
De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de nodige gevolgen voor de zieke 
werknemer, maar ook voor zijn werkgever. Op 17 januari organiseert 
AWVN daarom voor de derde keer de masterclass ‘De zieke werknemer 
onder de Wwz’.  

Tijdens deze masterclass komen onderwerpen aan de orde als loondoorbe-
talingsverplichting, loonsancties, re-integratieverplichting, passende en 
bedongen arbeid, privacy, ontslag na twee jaar ziekte, de wijzigingen die 
het gevolg zijn van de Wwz, de wet Bezava en de WIA (op hoofdlijnen).  
Deze masterclass, verzorgd door mr. Jikke Blokker (advocaat AWVN-advo-
caten) en mr. Jan Mathies (jurist AWVN), is bestemd voor HR-professionals 
en casemanagers die verantwoordelijk zijn voor het omgaan met zieke 
werknemers. Er kunnen maximaal zestien personen deelnemen. Na afloop 
ontvangt u een certificaat van deelname.

Datum en locatie Dinsdag 17 januari 2017 van 9.30 - 12.30 uur, ontvangst vanaf 
9.00 uur in Hotel Vianen in Vianen. U krijgt bij vertrek een take-away lunch mee.  
Kosten 250 euro voor leden van AWVN, niet-leden betalen 350 euro  
(bedragen per persoon, exclusief btw).  
Aanmelden Ga naar www.awvn.nl/bijeenkomsten.

 
•  Dag 1, dinsdag 14 februari 

Deel I Modernisering van de cao, Jan de Kramer, AWVN 
Deel II Juridisch kader van de cao, Niels Jansen, UvA

•  Dag 2, dinsdag 7 maart  
Deel I WAGA, Ruud Blaakman, AWVN  
Deel II Ontslagrecht en ontslagbescherming, Niels Jansen, UvA

•   Dag 3, dinsdag 28 maart 
Deel I en II Psychologie van het onderhandelen, 
prof. dr. Carsten de Dreu, UvA – winnaar van de dr. Hendrik Muller 
prijs voor gedrags- en maatschappijwetenschappen van de Konin-
lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

•  Dag 4, dinsdag 11 april 
Deel I Flexicurity als onderhandelingsstrategie, prof. dr. Ton  
Wilthagen, Tilburg University 
Deel II Uitruilen van belangen, Jan Cramer, AWVN 

•  Dag 5, dinsdag 9 mei 
Deel I Duurzame inzetbaarheid, Joyce Schaeffer, AWVN 
Deel II Harmoniseren en vernieuwen van arbeidsvoorwaarden, 
Tertius Middeldorp, DSM 

•  Dag 6, disndag 23 mei 
Deel I De praktijk van een bedrijfstakcao in de bouw, Joba van den 
Berg, Bouwend Nederland 
Deel II Actualiteit in de polder en vakbondsvertegenwoordigers en 
werkgevers, Harry van de Kraats, AWVN, en Piet Fortuin, CNV  
Deel III Terugblik leergang, Niels Jansen, UvA

Kosten 2.900 euro voor leden van AWVN en VNO-NCW/MKB-
Nederland, 3.900 euro voor niet-leden. Een tweede deelnemer van 
dezelfde organisatie betaalt 2.400 euro (leden) en 3.200 euro (niet-
leden). Prijzen zijn inclusief maaltijden en exclusief btw. 
Locatie Bouwhuis, Zoetermeer. 
Aanmelden Via www.awvn.nl/bijeenkomsten. 

Programma

Speciaal voor werkgevers die snel 
ruimte willen maken voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, heeft 
AWVN de ‘Snelstart inclusief werk geven’ 
ontwikkeld: in twee uur bespreken  
experts de Participatiewet en schetsen 
de stappen van motivatie en draagvlak 
tot een sluitende business case. 
Als u samen met een aantal andere 
werkgevers de stap wilt zetten naar 
de inclusieve arbeidsmarkt om zo bij 
te dragen aan de banenafspraak, dan 

biedt AWVN een goede start met een 
serie van drie of eventueel vier bijeen-
komsten waarin aan de orde komen: 
motivatie en draagvlak, mogelijkheden 
verkennen, business case ontwikkelen 
en – desgewenst – banen realiseren.  
Wilt u vanuit het management inclusief 
werkgeven in uw organisatie bevor-
deren, dan levert AWVN modules om 
eerst het management mee te nemen 
in visievorming en strategie, dan de 
business case concreet te maken en een 

plan van aanpak te schetsen om vervol-
gens op de werkvloer geschikte banen 
te vinden of te vormen. 
Wilt u eerst weten hoe andere 
werkgevers het doen, kijk dan op 
www.werkgeversgaaninclusief.nl onder 
good practices. Op deze site vindt u ook 
verschillende soorten bemiddelaars 
voor de doelgroep. En wilt u helemaal 
zelf aan de slag, dan kunt u kosteloos 
gebruikmaken van online inclusie-
coach JIP.

Snelstart inclusief werkgeven

Praktische informatie
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Visie op werk en HR
Kick-off van de leergang 
‘Visie op werk en HR’ van 
AWVN en AOG School of 
Management

Branches
Netwerkbijeenkomst voor 
de bij AWVN aangesloten 
brancheverenigingen

Medezeggenschap
Eendaagse cursus voor 
werkgevers over de onderne-
mingsraad: wanneer moet u wie 
informeren?  

28 30 6
Maart Maart April

De cyclus bestaat uit vijf delen: arbeidsmigratierecht, sociale  
verzekeringen, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, belastingrecht 
en pensioen. U kunt zich inschrijven voor de hele workshopcyclus, 
maar ook voor afzonderlijke workshops.  
Bij inschrijving voor de hele workshopcyclus geven de cursusleiders 
u de mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek uw vragen te 
stellen over het bestaande of te ontwikkelen internationaal uitzend-
beleid en het expatcontract.  

Overzicht workshops, voorjaar 2017
• Arbeidsmigratierecht, donderdag 9 februari
• Sociale zekerheid, donderdag 9 maart
• Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, donderdag 13 april
• Belastingrecht, donderdag 18 mei
• Pensioen, donderdag 15 juni 
 
Kosten hele cyclus 2.750 euro (leden AWVN), 3.450 euro (niet-leden). 
Kosten afzonderlijke workshop 750 euro (leden AWVN),  
975 euro (niet-leden).  
Aanmelden en meer informatie www.awvn.nl/bijeenkomsten.  

Voorjaarseditie Internationale 
arbeidsmobiliteit start op 9 februari
De procedures rond internationale arbeidsmobiliteit zijn 
ingewikkeld en omslachtig. Voor werkgevers die werknemers 
uitzenden of buitenlandse werknemers inhuren, is de work-
shopcyclus Internationale arbeidsmobiliteit ontwikkeld.  
Deze staat elk voor- en najaar op het programma, en staat ook 
open voor niet-leden van AWVN. De voorjaarseditie van 2017 
start op 9 februari.

Accreditatie
De workshopcyclus Internationale arbeidsmobiliteit van AWVN is 
geaccrediteerd door het Nederlands Instituut van Register Payroll 
Accounting (NIRPA) en het Register Belastingadviseurs (RB).  
Deelname aan een workshop levert 86 NIRPA-punten op  
(deelname aan alle vijf onderdelen van de workshopcyclus wordt 
gewaardeerd met 300 NIRPA-punten). Deelname aan de work-
shops wordt gewaardeerd met 5,5 RB-punt per workshop.

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
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  zet werkenden 
aan het roer van hun loopbaan 
Vanaf januari 2017 beschikbaar voor organisaties

Meer weten? Kijk op www.tiptrack.nl of neem contact op met het tiptrackteam via helpdesk@tiptrack.nl of 070 - 850 8650.

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Geeft handen en 

voeten aan duurzame  

inzetbaarheid

Stimuleert eigen regie  

op ontwikkeling,  

loopbaan, gezondheid  

en financiën

Ondersteunt 

talentontwikkeling en 

daarmee een soepele 

door- en uitstroom

Vergroot flexibele inzet 

en wendbaarheid 

Draagt bij aan 

modern werkgeverschap 

door innovatief digitaal 

instrument

Ondersteunt de dialoog tussen 

werkgever en werkende

Met webshop voor 

opleidingen, trainingen en

 interventies, inclusief 

uw eigen aanbod


