
2

ja
ar

ga
ng

 14
zo

m
er

 2
01

7

4

ja
ar

ga
ng

 14
w

in
te

r 2
01

7

Huntsman derde
winnaar van
AWVN-trofee

Van de Kraats 
wil HR terug in 
directiekamer 

Medicobana, tien 
jaar later. Wat 
werd gemeengoed?

AWVN- 
jaarcongres 

2017 op  
9 oktober

Al voorbereid
op de Brexit?



2 3inhoud #4 2017 inhoud

Verblind door de zon
Gastcolumn Gerard Groten

Seksuele intimidatie op de werkvloer
Arbeid en Recht

De AOW-gerechtigde werknemer
Vraag ’t de AWVN-werkgeverslijn

55-plussers in actie laten komen
Doe meer met Tiptrack

Slachtoffers, waar je ook kijkt
Doordenken met Ronald de Leij

Berichten
Een selectie uit het AWVN-nieuws

inhoud

21

26

28

34

36

42

Harry van de Kraats
Steeds meer bedrijven voeren een mensgerichte 
ondernemingsstrategie. Maar dit leidt alleen tot 
succes als HR nadrukkelijker betrokken is bij de 
strategievorming, betoogt algemeen directeur van 
AWVN Harry van de Kraats – groot pleitbezorger 
van deze ‘vermenselijking’ van het bedrijfsleven.
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16 
Evaluatie cao-seizoen 2017 
De aantrekkende economie, stijgende 
inflatie en de dalende werkloosheid 
zorgden voor hogere cao-lonen. Maar de 
focus op de loonstijging ontneemt het 
zicht op de inhoudelijke vernieuwingen die 
zich in 2017 hebben voorgedaan. Vooral 
duurzame inzetbaarheid kreeg in het 
arbeidsvoorwaardenoverleg veel aandacht.

22 
De chemicus 4.0
Door de transitie van fossiele 
naar circulaire grondstoffen en de 
voortschrijdende digitalisering, 
zullen het werk en de 
werkprocessen in de chemische 
industrie ingrijpend wijzigen. 
Dit heeft consequenties voor 
de medewerkers – die moeten 
straks beschikken over andere 
kennis en vaardigheden. AWVN, 
brancheorganisatie VNCI en 
opleidingsfonds OVP begeleiden 
deze omslag gezamenlijk. 

18
Brexit
Hoe het precies gaat lopen, 
weten we nog niet. Maar zorg 
ervoor dat het onderwerp 
op de HR-agenda staat: de 
Brexit. Want die heeft hoe 
dan ook grote gevolgen voor 
het Nederlandse bedrijfs-
leven. Dat geldt zeker voor 
Nederlandse bedrijven die 
personeel uitzenden naar 
het Verenigd Koninkrijk en/of 
Brits personeel inhuren. 

37 Hink-stap-sprong
Wat staat ons de komende jaren te doen om succesvol 
te blijven meebewegen op de sterk veranderende 
arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal tijdens het 
AWVN-jaarcongres in oktober. Als vervolg hierop staan  
er in het eerste kwartaal van 2018 verscheidene sessies 
op het programma. Zoals drie bijeenkomsten om  
– hink-stap-sprong – het lerend vermogen van 
organisaties te vergroten.

30

Medicobana
Medicobana, een bedrijf in 2017. Dat 
was de werktitel van een toekomst-
verkenning die AWVN precies tien 
jaar geleden uitvoerde. Het fictieve 
bedrijf trof in 2007 tal van maatre-
gelen op het vlak van – wat toen nog 
zo heette – sociale innovatie, om de 
toekomst met succes het hoofd te 
bieden. Welke van die maatregelen 
zijn inmiddels gemeengoed gewor-
den? Een terugblik op de toekomst-
verwachtingen van destijds. 

12
Huntsman winnaar derde 
AWVN-trofee
Chemiebedrijf Huntsman zette 
afgelopen jaar een breed gedragen 
organisatieverandering in. Het doel: 
niet alleen een gemoderniseerde 
cao, maar bovenal nieuwe 
arbeidsverhoudingen gebaseerd op 
dialoog en gelijkwaardigheid. Hiervoor 
ontving Huntsman de derde AWVN-
trofee voor vernieuwend werkgeven. 
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De ‘vermenselijking’ van 
het ondernemingsbestuur

Harry van de Kraats, AWVN

TEKST
Pier Gerlofs 

FOTO’S
Liesbeth Dingemans

Het pleidooi en de analyses van Harry 
van de Kraats kunnen inmiddels reke-
nen op een golf van instemming. Dat 
merkt hij tijdens spreekbeurten voor 
raden van bestuur en een raden van 
commissarissen. De AWVN-directeur 
voorziet een ‘vermenselijking van het 
ondernemingsbestuur’.
‘Ja, zo zou je het met enige overdrij-
ving kunnen noemen. Als gevolg van 
veranderingen in de economie moeten 
ondernemingen nadenken over wie ze 
zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. 
Over hun purpose. De uitkomst is niet al-
leen een andere strategie, maar ook een 
andere oriëntatie. Meer mensgericht.’

Veranderingen in de economie?
‘Ja, het beginpunt wordt gevormd door 
de vele veranderingen in de economie: 
automatisering, robotisering, disruptie, 
internet. Verdienmodellen die de ene 
dag succesvol zijn, kunnen de volgende 
dag verouderd zijn omdat een nieuw 
bedrijf met een heel ander business-
model de markt verovert. Dat schept 
een fundamentele onzekerheid en doet 

Onder druk van binnen én buiten voeren steeds meer 
bedrijven een mensgerichte ondernemingsstrategie.  
Dit leidt alleen tot succes als HR nadrukkelijker 
aanwezig is bij de strategievorming, betoogt Harry 
van de Kraats. De directeur van werkgeversvereniging 
AWVN is zelf een van de grootste pleitbezorgers van 
deze ‘vermenselijking’ van het bedrijfsleven. 

bestuurders van ondernemingen naden-
ken over fundamentele vragen. Over de 
bestaansredenen voor de onderneming 
en de strategische doelstellingen, moge-
lijkheden en onmogelijkheden.’
‘Tegelijkertijd zien de bestuurders 
zowel voor de korte als de lange termijn 
problemen in de personeelsvoorziening. 
Het is nu al moeilijk om aan de juiste 
mensen te komen en in de toekomst zal 

geconfronteerd met mondige kinderen, 
sarcastische familieleden en spottende 
buren over het imago van hun werkge-
ver. Het personeel stelt andere eisen aan 
de onderneming – ze willen een werkge-
ver die goed doet. Voor werkgevers be-
tekent dat nogal wat. Het wordt steeds 
minder effectief om met de geldbuidel 
te rammelen en de materiële arbeids-
voorwaarden te verbeteren. Werkgevers 
staan dus voor een grote uitdaging als 
het gaat om het aantrekken en vasthou-
den van personeel.’

Wat vraagt dit van bestuurders en 
toezichthouders?
‘Vooral een veel sterkere oriëntatie op 
wat er in de buitenwereld gebeurt. De 
dreiging kan immers van overal komen. 
Ze moeten dus over veel meer onder-
werpen nadenken dan omzet, kosten, 
audit, risk en aandeelhouderswaarde – 
zeg maar de ‘gebruikelijke’ thema’s. Het 
gaat erom in de praktijk te brengen wat 
Klaus Schwab van het World Economic 
Forum de license to operate noemt. Dat is 
het bestaansrecht van de onderneming. 

#4 2017

Werkenden van de 
toekomst willen 
een werkgever die 
goed doet 

dat nog veel moeilijker worden. Daarbij 
is duidelijk dat de werkenden van de 
toekomst steeds meer nadruk zullen 
leggen op zingeving en ontwikkelings-
mogelijkheden. Medewerkers van nu 
en straks stellen andere eisen aan de 
onderneming. Zij willen niet worden 
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Harry van de Kraats

Harry van de Kraats is sinds 2013 
algemeen directeur van werkgevers-
vereniging AWVN. Daarvoor zat hij in 
de directies van onder meer TomTom 
International en de Nederlandse 
Spoorwegen. Met soms onortho-
doxe ideeën heeft Van de Kraats de 
afgelopen jaren meerdere keren het 
voortouw genomen in (maatschap-
pelijke) discussies, onder meer over 
sociale zekerheid voor zzp’ers en over 
de maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid van ondernemingen. In zijn 
nevenfunctie van directeur Sociale 
Zaken van ondernemingsorganisa-
tie VNO-NCW neemt Van de Kraats 
rechtstreeks deel aan het centraal 
overleg tussen vakbonden en werk-
geversorganisaties. 

Volgens u wordt ook de samenleving 
beter van deze ontwikkeling. Dat is 
nogal een stelling…
‘Ja, daarvan ben ik overtuigd. Het 
denken in termen van stakeholder-
value nodigt uit tot nadenken over een 
oplossing van grotere, maatschappelijke 
vraagstukken. Over de arbeidsmarkt 
van de toekomst, bijvoorbeeld. Of over 
een nieuw sociaal stelsel voor werken-
den – dus niet langer uitsluitend voor 
werknemers.’

‘Als de nieuwe agenda goed wordt 
ingevuld, heeft dat een zeer positief 
effect op de onderneming en op haar 
omgeving, de samenleving.  
De nieuwe agenda stimuleert de groei 
van de bedrijven en daarmee de groei 
van de economie. Er zullen minder 
mensen langs de kant staan en de 
tweedeling in de samenleving neemt 
af. Het bedrijf is daarmee de motor 
van een stabiele(re) samen leving.’ 

Kortom: denken in termen van stake-
holdervalue en in termen van belang-
hebbenden binnen en buiten de onder-
neming. Kijken naar de onderneming 
vanuit de invalshoek van anderen, zoals 
toeleveranciers, medewerkers, buren, 
maatschappelijke organisaties en ga zo 
maar door.’

Dat is bijna een andere manier van 
denken…
‘Vooral een brédere manier van denken. 
Sturen op stakeholdervalue vergt in 
de directiekamer in veel gevallen een 
bredere agenda, een agenda die niet 
alleen gaat over cijfers, omzet, winst,  
bestuurdersbeloning en opvolgings-
vraagstukken. Natuurlijk, winst maken 
moet en is belangrijk voor de groei van 
het bedrijf en onze economie. En zonder 
winst volgt uiteindelijk het bankroet. 
Maar de huidige nadruk op financiële 
controle doet ook snel neigen tot achter-
uitkijken. Hebben we het goed gedaan? 
Denken in termen van stakeholder-
value gaat primair over vooruitkijken. 
Het gaat om wat mensen willen en hoe 
mensen tegen de wereld en de onderne-
ming aankijken. Dat zal dus leiden tot 
een andere focus van de onderneming.’

Kun je zo’n cultuuromslag verwachten 
van de huidige bestuurders?
‘Ja en nee. Ja, omdat die bestuurders 
zelf deze kant op willen. En waar een 
wil is….. En nee – of beter gezegd: niet 
vanzelfsprekend – omdat ze een nieuwe 
denkwijze moeten aanleren, en dat 
gaat niet vanzelf. Het kan daarom bijna 
niet anders of die nieuwe agenda wordt 
gedreven door een andere factor binnen 
de onderneming, namelijk HR. Die ver-
vult immers de mensgerichte functie 
binnen een organisatie. Directie, raad 
van bestuur en raad van commissaris-
sen zullen steeds indringender vragen 
stellen aan HR. HR zal daardoor weer 
veel nadrukkelijker in de directiekamer 
aanwezig zijn. Samen met HR zal de 
directie vakbonden, ondernemings-
raden en werkenden betrekken bij de 
vormgeving van de nieuwe agenda. Dat 
is nodig, want zij vertegenwoordigen de 
factor ‘mens’ binnen de onderneming.’

TomTom koos er met zijn 
personeelsbeleid voor 
onderdeel te zijn van een 
internationale gemeenschap. 
Een bewuste strategische 
keuze op het hoogste niveau, 
dat een succes werd doordat 
HR en bestuur dichtbij 
elkaar zaten

#4 2017

De functie van HR gaat dus 
strategischer worden?
‘Ja, en dat komt de onderneming ten 
goede. Ik heb zelf een aantal malen 
meegemaakt hoe belangrijk het is dat 
HR aansluit bij de strategische top van 
een onderneming. TomTom is het eerste 
voorbeeld. Ik mocht aan het begin van 
deze eeuw helpen de enorme groei van 
dat bedrijf te realiseren. Om de juiste 
mensen te kunnen aantrekken, richtte 
TomTom zich op de internationale ar-
beidsmarkt. Dat bracht mee dat het be-
drijf nadrukkelijk moest nadenken over 
het soort werkgever dat het wilde zijn. 
Concepten als diversiteit werden daarbij 
al snel groot en belangrijk. Ruw gezegd 
maakten afkomst, etniciteit en geslacht 
ons niet uit. We keken alleen naar de 
vaardigheden die iemand had. De uit-
komst was een zeer diverse, veelzijdige 
onderneming, die het in zijn haarvaten 
had om zich af te vragen welke invloed 

zijn gedrag had op de vele samenlevin-
gen waarvan hij deel uitmaakte.’
‘TomTom koos er met zijn personeels-
beleid dus voor om onderdeel te zijn 
van een internationale gemeenschap. 
Dat was een bewuste strategische keuze 
op het hoogste niveau van de onderne-
ming. Dat kon alleen een succes worden 
omdat HR en bestuur dichtbij elkaar 
zaten.’
‘Mijn tweede voorbeeld is de NS. De NS 
is een organisatie die bovenal wordt 
afgerekend op haar maatschappelijke 
toegevoegde waarde. Voor zo’n bedrijf is 
het cruciaal om een  goede werkgever te 
zijn, met oog voor de maatschappelijke 
effecten van de daden van de organisa-
tie. Eigenlijk moet de hele cultuur van 
de organisatie draaien om dat inzicht. 
Dat betekent dat bij de NS bedrijfscul-
tuur en daarmee HR-beleid nauw zijn 
verweven met de bedrijfsstrategie.  
HR op topniveau, dus.’ 

Harry van de Kraats in zijn rol als gastheer tijdens het AWVN-jaarcongres 2017
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Na aanvankelijke scepsis over het Britse 
EU-referendum ging de kogel op 29 
maart 2017 door de kerk. Toen deed het 
Verenigd Koninkrijk (VK) officieel het 
verzoek om de EU te verlaten. Sindsdien 
onderhandelen de twee partijen over de 
voorwaarden van de uittreding. Hier-
voor hebben zij twee jaar de tijd. De 
vraag is of het een zachte Brexit, harde 
Brexit of iets ertussenin wordt. Zelfs de 
cliff edge-optie, ofwel superharde Brexit, 
wordt gevreesd. In dat geval worden de 
onderhandelingen gestaakt en komen er 
helemaal geen afspraken tot stand, met 
alle risico’s van dien.

Nederlands bedrijfsleven bereidt zich voor op Brexit  

With great 
Brexpectations 

De naderende Brexit heeft grote gevolgen voor 
het Nederlandse bedrijfsleven. Dat geldt zeker 
voor Nederlandse bedrijven die personeel 
uitzenden naar het Verenigd Koninkrijk en/of 
Brits personeel inhuren. AWVN inventariseerde 
hoe zij zich voorbereiden op de Brexit. 

TEKST
Ruud Blaakman en  
Armand Lahaije

ILLUSTRATIES
Studio Vonq

Schijf van vijf 
Het aantal in- en uitzendingen van per-
soneel naar en vanuit het VK is omvang-
rijk. De ‘schijf van vijf’ van verantwoord 
internationaal werk geven ziet er zo uit: 
1  migratie: welke visa en verblijfs- of 

tewerkstellingsvergunningen zijn no-
dig om legaal in een land te werken? 

2  sociale verzekeringen: aan welke sociale 
verzekeringswetgeving is een werk-
nemer onderworpen en kan deze bij 
de internationale uitzending worden 
voortgezet?

3  arbeidsrecht/arbeidsvoorwaarden: welk 
arbeidsrecht en welk pakket arbeids-
voorwaarden zijn van toepassing?

4  aanvullend bedrijfspensioen: kan dit wel 
of niet worden voortgezet en welke 
fiscale aspecten spelen hierbij een 
rol? 

5  fiscaal: welke fiscale gevolgen heeft de 
internationale uitzending, bijvoor-
beeld voor de loonbelasting en hypo-
theekrenteaftrek?

Migratie 
Wanneer het VK daadwerkelijk uit de EU 
gaat, dan hebben EU-onderdanen in het 
VK geen automatisch verblijfsrecht meer 
op basis van het EU-recht. Net als niet-
EU-onderdanen moeten zij dan voldoen 
aan de lokale immigratievoorwaarden. 

volgen voor Nederlandse bedrijven die 
personeel uitzenden naar het VK en/of 
Brits personeel inhuren. 
Om te achterhalen hoe deze bedrijven 
zich hierop in de praktijk voorberei-
den,  heeft AWVN onlangs een inven-
tarisatie gehouden onder de leden van 
onze internationale contactgroepen. In 
deze groepen wisselen 20 tot 25 bedrij-
ven periodiek informatie met elkaar uit 
op het gebied van internationaal in- en 
uitzenden. Van de 130 deelnemende 
bedrijven hebben er 38 deelgenomen 
aan de inventarisatie over Brexit.  
De uitkomsten:
•  31 van de 38 deelnemers hebben een 

hoofdkantoor of vestiging in het VK  
•  het grootste deel van de Nederlandse 

bedrijven die actief zijn in het VK, 
hebben rechtstreeks werknemers in 
dienst bij een Engelse werkgever of 
detacheren werknemers van en naar 
het VK

•  11 van de 38 bedrijven ontwikkelen 
momenteel een visie op de gevolgen 
van de Brexit. De bedrijven die dit 
nog niet doen, verwachten dat de 
overgangsperiode van twee jaar vol-
doende zal zijn om duidelijkheid te 
krijgen over de gevolgen. 

In april en mei 2018 geven we een ver-
volg aan deze eerste inventarisatie.

Hard of zacht?  
Bij een zachte Brexit stapt het VK wel-
iswaar uit de EU, maar blijft het land 
wel deelnemen aan de Europese interne 
markt en de douane-unie. Daarmee 
blijft ook het vrije verkeer van personen 
en diensten in stand. Het VK krijgt dan 
een vergelijkbare status als Noorwegen, 
Liechtenstein en IJsland, de landen van 
de Europese Economische Ruimte (EER). 
Maar omdat de Brexit als hoofddoel 
heeft om de Europese migratie te beper-
ken, ligt deze optie niet voor de hand. 
Een harde Brexit houdt in dat het VK de 
interne markt en douane-unie verlaat. 
Op dat moment herleven de invoerrech-
ten. Dit heeft grote gevolgen voor de 
economieën van zowel het VK als de EU. 
Als exportland wordt zeker Nederland 
hierdoor geraakt. Een handelsakkoord 
tussen het VK en de EU moet deze zware 
klappen opvangen. 

Inventarisatie  
Hoe het precies verder zal gaan, weet 
niemand, maar feit is dat het VK vanaf 
29 maart 2019 geen lid meer is van de 
EU. Als er een harde Brexit komt, is 
vanaf dat moment het Europese recht, 
de Europese interne markt en het vrij 
verkeer van personen en diensten niet 
meer van toepassing. Dit heeft grote ge-

Ruud Blaakman  
werkt bij AWVN 
als adviseur 
internationale en 
fiscale zaken

Armand Lahaije  
werkt bij AWVN als 
belastingadviseur 
en adviseur 
internationale en 
fiscale zaken

Van belang is 
in ieder geval 
dat de Brexit 
op de HR-
agenda staat
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Het is dus op dat moment nog maar de 
vraag of de Nederlandse werknemers en 
hun gezinsleden die zich nu al bevin-
den in het VK, daar mogen blijven. Niet 
voor niets vragen veel internationale 
werknemers nu de Britse nationaliteit 
aan. Premier May heeft voorgesteld dat 
EU-burgers die minstens vijf jaar recht-
matig in het VK hebben gewoond, hun 
verblijfsrecht behouden en dezelfde 
toegang krijgen tot onderwijs, sociale 
voorzieningen, pensioenen en gezond-
heidszorg als de Britten. De EU-leiders 
hebben dit voorstel lauw ontvangen, 
omdat het te veel EU-burgers en hun 
gezinnen uitsluit.  
In de spiegelbeeldsituatie worden Brit-
ten in de EU straks als derdelanders 
beschouwd. Zij mogen dan enkel in 
Nederland werken als zij een verblijfs-
vergunning als kennismigrant of een 
verblijfs- en tewerkstellingsvergunning 
als arbeidsmigrant hebben. Britse werk-
nemers zijn zich hier ook op aan het 
voorbereiden en vragen een Nederlands 
paspoort aan. 
Afhankelijk van de afspraken in 
nieuwe verdragen kunnen Nederlandse 
werkgevers niet meer onbeperkt met 
eigen Nederlands personeel in het VK 
werken. Hetzelfde geldt voor Britse 
werkgevers die met Brits personeel wer-
ken in de EU. Dat betekent dat zij visa 
en werkvergunningen moeten aanvra-
gen en dat beide landen eisen kunnen 
stellen aan bijvoorbeeld het opleiding-
sniveau van de migranten of de hoogte 
van het salaris. 

Sociale zekerheid 
De Europese verordening over de sociale 
zekerheid is niet langer van toepassing 
op EU-werknemers in het VK en Britse 
werknemers in de EU. Het is nog onbe-
kend of en wanneer Nederland en het VK 
een nieuw bilateraal sociale-zekerheids-
verdrag zullen afsluiten of dat het oude 
verdrag herleeft. Als het bestaande bila-
terale verdrag van kracht blijft, wordt 
de maximale detacheringsduur terugge-
bracht van maximaal vijf naar drie jaar. 
Nederlandse werknemers die tijdelijk 
gaan werken in het VK, kunnen hun 
sociale zekerheid niet zonder meer 
voortzetten. Tenzij zij gebruik kun-
nen maken van het Nederlands-Britse 
verdrag, vallen zij straks verplicht onder 
de Britse sociale-zekerheidswetgeving. 
Dit compliceert de zaken vooral voor 
mensen die in beide landen werken of 
pendelen tussen Nederland en het VK. 
Voor deze groep werknemers moeten 
werkgevers een aparte regeling tref-

in de EU werken en vice versa. Moeten 
werkgevers hen hiervoor compenseren? 
Sommige werkgevers bepalen in hun 
expatbeleid dat van een nieuwe koers 
wordt uitgegaan als de koers meer dan 
10 procent stijgt of daalt.  

Fiscaal 
De fiscale gevolgen van de Brexit zijn 
immens. Dat geldt niet alleen voor de 
geharmoniseerde indirecte belastingen, 
zoals btw en invoerrechten, maar ook 
voor de niet-geharmoniseerde directe be-
lastingen zoals vennootschaps-, inkom-
sten- en loonbelasting. Het Britse fiscale 
stelsel is nu nog onderworpen aan een 
groot aantal Europese verordeningen 
en richtlijnen en de uitspraken van het 
Europese Hof van Justitie. Met het verval-
len van het recht op vrij verkeer van 
kapitaal en werknemers ontstaat een vol-
ledig nieuw speelveld. De verwachting 
is dat het VK een geheel nieuw fiscaal 
stelsel zal ontwerpen. 
Voor Britten die in Nederland werken, 
staat de zogenoemde kwalificerende 
buitenlandse belastingplicht niet langer 
open, omdat deze is voorbehouden aan 
inwoners met een EU-nationaliteit. Dat 
betekent onder andere dat zij geen ge-
bruik meer kunnen maken van de aftrek 
van hypotheekrente voor de eigen wo-
ning in het buitenland. Ook komen zij 
niet langer in aanmerking voor bepaalde 
heffingskortingen en aftrekposten. 

Pensioen
De Europese pensioenrichtlijn bepaalt 
dat een werknemer zich niet verplicht 
hoeft aan te sluiten bij een pensioenrege-
ling in het werkland als hij in het eigen 
land al deelneemt aan een aanvullende 
pensioenregeling. Omdat deze richtlijn 
straks niet langer van toepassing is, 
kunnen werkgevers en werknemers te 
maken krijgen met dubbele deelname en 
dubbele kosten. 
Nu is het bij detacheringen vanuit derde 
landen zo dat de Nederlandse Belasting-
dienst een buitenlandse pensioenrege-
ling kan goedkeuren. Als het VK toe-
treedt tot de EER, kan het ook van deze 
relatief eenvoudige procedure gebruik-
maken. De verwachting is echter dat dit 
niet gaat gebeuren. Dat kan tot gevolg 

hebben dat de werkgeversbijdrage aan 
een Nederlandse pensioenregeling van 
een in het VK gedetacheerde Nederlan-
der niet langer is vrijgesteld, maar wordt 
aangemerkt als belast loon.  

Stappenplan
Zoals gezegd weten we nog niet of de 
Brexit hard of zacht zal zijn. Wat kun-
nen bedrijven die actief zijn in het VK, 
nu het beste doen? Nu al in actie komen 
of de overgangstermijn afwachten? Het 
is in ieder geval van belang dat de Brexit 
op de HR-agenda staat. Dát de Brexit per-
sonele gevolgen zal hebben, is immers 

fen om de Nederlandse sociale zeker-
heid voort te zetten (een vrijwillige of 
particuliere verzekering). Dit zal in veel 
gevallen leiden tot dubbele verzekering 
en dubbele premiebetaling. 

Arbeidsrecht en -voorwaarden 
Nederlandse werkgevers kunnen niet 
langer gebruikmaken van de Europese 
afspraken over het werken met gedeta-
cheerde werknemers in de EU. Het VK 
kan dus strengere wetgeving doorvoeren 
of hogere eisen stellen aan het salaris 
van de werknemers van Nederlandse 
werkgevers in het VK. Britse werkgevers 
op hun beurt kunnen te maken krijgen 
met alle nationale voorwaarden die de 
lidstaten stellen aan niet-EU-werkgevers. 
De koers van de Britse pond heeft inmid-
dels het laagste punt bereikt in meer 
dan dertig jaar. Deze koersval maakt 
het expatpakket minder waard. Dit kan 
grote gevolgen hebben voor de levenstan-
daard voor de expats die vanuit het VK 

actueel

genoegzaam duidelijk. Verder is het zaak 
dat werkgevers goed in beeld hebben hoe-
veel en welke werknemers vanuit de EU in 
het VK werken en omgekeerd. Ons advies 
is ook om deze werknemers te laten weten 
bij welke functionaris binnen het bedrijf 
zij terechtkunnen met hun vragen. Tot 
slot is het raadzaam om bij elke nieuwe én 
bestaande detachering die loopt tot na 29 
maart 2019, een voorbehoud te maken in 
de detacheringsovereenkomst. Zo regelt u 
dat de (voorwaarden van de) detachering 
opnieuw tegen het licht kunnen worden 
gehouden als de politieke en juridische 
situatie daartoe aanleiding geeft. 

Nederlandse werkgevers 
kunnen niet meer onbeperkt 
met eigen Nederlands 
personeel in het VK werken 

Met het vervallen 
van het recht 
op vrij verkeer 
van kapitaal en 
werknemers 
ontstaat een 
volledig nieuw 
speelveld



12 vraaggesprek#4 2017 bedrijfsreportagebedrijfsreportage 13

gelijk voorgesteld de medewerkers actief 
bij dat proces te betrekken. Meer dan 
alleen een instemmingsaanvraag aan de 
OR, zoals normaal gesproken het geval 
was. Daar was de directie het mee eens.’
 
Large scale intervention
Het resulteerde uiteindelijk in een large 
scale intervention (LSI): het op gang brengen 
van een dialoog waarbij de hele organi-
satie betrokken is. Dit voorstel kwam 
van AWVN, die het traject begeleidt. De 
LSI-aanpak paste ook goed bij de corpo-
rate business- and people-strategie die het 
Amerikaanse moederbedrijf net had 
gelanceerd. Daarin staat dat Huntsman 
een cultuur moet bouwen waarin mensen 
de mogelijkheden, energie en wens voelen 
om bij te dragen aan de business. Aleman: 
‘Het begrip ‘verbinden’ is in die strategie 
vrij prominent aanwezig. Ook hier gaat 
het om een dialoog en een gelijkwaardige 
relatie. Niet baas versus ondergeschikte.’

‘ We bouwen  
samen  
een nieuw huis’ 

Huntsman wint derde  
AWVN-trofee voor 
vernieuwend werkgeven

Met een ‘large scale intervention’ zette 
chemiebedrijf Huntsman afgelopen jaar een 
breed gedragen organisatieverandering in. Het 
doel: niet alleen een gemoderniseerde cao, maar 
bovenal nieuwe arbeidsverhoudingen, gebaseerd 
op dialoog en gelijkwaardigheid. In november 
ontving Huntsman hiervoor de AWVN-trofee voor 
vernieuwend werkgeven. 

TEKST
Marloes Hooimeijer

FOTO'S
Jan Rienier van der Vliet
Huntsman

Wat begon met de modernisering van 
de cao, werd bij Huntsman Rotterdam 
uiteindelijk een organisatieverande-
ringstraject waarin het chemiebedrijf 
opnieuw inhoud geeft aan de arbeidsver-
houdingen. Met veel oog voor draagvlak, 
participatie en eigenaarschap. Voor de 
manier waarop het bedrijf dit aanpakt, 
kreeg Huntsman in november de derde 
AWVN-trofee voor vernieuwend werk-
geven uitgereikt. Miranda Aleman, HR-
businesspartner, vertelt over het start-
punt van deze ommezwaai: ‘Onze cao is 
ouderwets. Er zit weinig in op het gebied 
van flexibilisering en veel op het gebied 
van leeftijd, zoals seniorendagen en 
ouderenregelingen. De cao, die nog uit 
de jaren zestig stamt, is log en moeilijk 
uitvoerbaar, want iedere keer kwam er 
wel weer een nieuw regeltje bij.’
OR-voorzitter Jos Videler voegt toe: ‘Toen 
de vraag vanuit de directie kwam om de 
cao te moderniseren, hebben we als or 

Een klein jaar geleden werden de eerste 
twee LSI-sessies georganiseerd (ook wel 
‘kom meepraten’-sessies genoemd), met 
zo’n tweehonderd medewerkers. Aleman: 
‘Daar hebben we het beeld geschetst van 
een verhuizing. Dat het arbeidsvoor-
waardenhuis waar we nu in wonen eind 
jaren zestig is gebouwd, maar niet echt 
is meegegroeid met de veranderingen 
in de wereld, zoals de komst van nieuwe 
technologieën en mogelijkheden. Dat 
ook de populatie van medewerkers flink 
is veranderd, met andere verwachtingen 
en wensen dan toen. Daarmee gaven we 
aan dat het hoog tijd was om samen een 

nieuw huis te bouwen. Het is een feit 
dat de wereld verandert. Daarmee kan 
niemand het oneens zijn.’ 
Vervolgens gingen de aanwezigen in 
groepjes van vijf met elkaar in gesprek 
om antwoord te geven op de vraag: Stel, 
Huntsman Rotterdam wint in 2025 de 
prijs voor beste werkgever, wat zou er 
dan in het juryrapport staan? Aleman: 
‘Daarmee creëer je een ander perspectief 
op arbeidsvoorwaarden en stel je mede-
werkers in staat na te denken over wat 
er in zo’n juryrapport zou moeten staan. 
Alles wat toen naar voren kwam, heb-
ben we onderverdeeld in vier thema’s: 
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AWVN heeft de afgelopen jaren prijzen 
uitgereikt voor inclusief werkgever-
schap (2014 en 2015) en voor maat-
schappelijk verantwoord ondernemen 
(2016). Dit jaar vindt AWVN het tijd 
voor een prijs die teruggaat tot de kern 
van haar visie en activiteiten: vernieu-
wing van het werkgeverschap, met het 
doel om de wendbaarheid en weerbaar-
heid van de onderneming te vergro-

ten en de organisatiedoelstellingen 
te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan 
organisaties die erin slagen om in een 
participatief traject verschillende cao’s 
samen te voegen tot een nieuwe cao of 
vastgelopen arbeidsverhoudingen vlot 
te trekken. De eerste en tweede AWVN-
trofee voor vernieuwend werkgeven 
gingen naar werkgeversorganisatie 
OSB en BNG Bank. 

De AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven

Geen ‘command 
and control’ 
vanuit de top, 
maar cross-
functioneel  
samenwerken

Overhandiging van de AWVN-
trofee. Van links naar rechts:  
Max van der Meer  
(ceo Huntsman Holland), 
Harry van de Kraats (algemeen 
directeur AWVN), Miranda 
Aleman (HR-businesspartner 
Huntsman Holland)



14 15#4 2017 bedrijfsreportagebedrijfsreportage

leren en ontwikkelen, inzetbaarheid en 
bezetting, flexibilisering en maatwerk en 
beleid en organisatie. Zo’n zestig me-
dewerkers meldden zich vrijwillig aan 
om verder aan de slag te gaan met deze 
thema’s. 

Oud gedrag 
Afgelopen oktober vonden de volgende 
LSI-bijeenkomsten plaats. De sessies be-
gonnen met een opwarmfilmpje over het 
nieuwe huis dat moest worden gebouwd 
en wat er op dat moment al in gang was 
gezet. Aleman: ‘Dat filmpje was vooral 
om te laten zien dat er echt iets gedaan is 
met wat ze tijdens de eerste bijeenkom-
sten hadden gezegd. Vervolgens hebben 
we de werkgroepen gevraagd in tien 
minuten uit te leggen waarop ze het afge-
lopen half jaar zo hebben lopen zweten. 
Welke onderliggende principes ze zijn 
tegengekomen die ze nog een keer wilden 

toetsen tijdens de bijeenkomst: klopt het 
nou wat we hebben bedacht?’
In al die werkgroepen ging het heel veel 
over vrijheid, eigen keuzes maken en  ver-
antwoordelijkheid nemen. ‘De werkgroep 
duurzame inzetbaarheid concludeerde 
bijvoorbeeld dat het wel een heel simplis-
tische weergave van de werkelijkheid was 
om te stellen dat de werkgever maar moet 
zorgen voor ergonomische hulpmiddelen 
of het zware werk eruit moet halen. Dat 
het eigenaarschap ook bij medewerkers 
zelf ligt. Zoals in een relatie tussen twee 
volwassenen, dan zeg je ook niet tegen je 
partner: ‘Jij bent alleen verantwoordelijk 
voor het slagen van deze relatie, ik niet’.’
Het hele proces was erop gericht werkne-
mers uit het oude gedrag – de werkgever 
stelt iets voor, de medewerker vindt daar 
iets van – te halen. Videler: ‘Bij de tweede 
bijeenkomst dachten ze: nu krijgen we 
concrete voorstellen gepresenteerd. Maar 

nee, er moest nog steeds worden meege-
dacht. Als OR waren we heel intensief 
betrokken bij het proces en de bijeenkom-
sten. Er draaiden ook OR-leden mee in de 
werkgroepen.’
De vakbonden werden eveneens bij 
alle stappen in het proces betrokken. 
Aleman: ‘Ze hebben er altijd wel voor 
opengestaan, maar waren tegelijkertijd 
afwachtend. Het is ook een hele verande-
ring. We hebben voor en na de LSI-sessies 
overleg met ze gehad. Bij de tweede 
LSI-ronde waren ze ook aanwezig. Dat 
was heel waardevol. ‘Ik heb gezien dat 
alles hier bespreekbaar is’, zei een van de 
bestuurders.’ 

Cao-onderhandelingen
Na de tweede LSI-sessies zagen de werk-
groepen zich bevestigd in hun koers. Ze 
hebben hun bevindingen en voorstellen 
gerapporteerd aan het management-

team, OR en vakbonden. Aleman: ‘Een 
deel van de voorstellen uit de werkgroep 
flexibilisering en maatwerk wordt nu op 
de OR-tafel gelegd, zoals over roosters en 
werktijden. Dat onderwerp stond wel met 
stip op één. Iedereen deelde de gedachte 
dat je daar niet allemaal regeltjes voor 
hoeft te hebben. Dat in onderling overleg 
tussen leidinggevende en medewerker 
afspraken kunnen worden gemaakt. Op 
de vakbondstafel komen voorstellen ter 
sprake over versimpeling en transparan-
tie, zoals reductie van het aantal verlof-
regelingen van negen naar twee, een 
andere invulling en verdeling van de hui-
dige seniorendagen en introductie van 
een persoonlijk keuzebudget. Daarin kun 
je allerlei niet meer passende toeslagen 
verwerken. Niet om ze af te pakken, maar 
zodat medewerkers het budget uitgekeerd 
kunnen krijgen of er verlof voor kunnen 
kopen. De onderhandelingen zijn inmid-

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de 
dialoogaanpak om gedragen resultaten te bereiken 
en te veranderen. De aanpak geeft medewerkers 
en management de ruimte om samen een perspec-
tief te formuleren en een gezamenlijk traject af 
te spreken om verandering vorm te geven. Denk 
aan modernisering van arbeidsvoorwaarden of 
duurzame inzetbaarheid. Deze succesvolle aanpak 
wordt vanuit AWVN begeleid door gecertificeerde 
onafhankelijke adviseurs. Omdat vaak ook or en 
vakorganisaties bij de aanpak zijn betrokken, is 
de effectiviteit groter. Meer weten? Neem contact 
op met Jan de Kramer, AWVN-adviseur arbeids-
verhoudingen via: j.kramer@awvn.nl.

De dialoogaanpak (LSI):  
Veranderen doe je met elkaar 

Geen quick win
Oftewel, het huis is nog lang niet klaar. 
Huntsman bouwt door en de werkgroe-
pen blijven bestaan. ‘Maar de beweging 
is in gang gezet, die draai je niet meer 
om’, zegt Videler. Er is een nieuwe ma-
nier van werken geïntroduceerd, aldus 
Aleman. ‘Geen command and control meer 
vanuit de top, maar crossfunctioneel, 
met alle niveaus samen op projectbasis 
aan de slag. Als je dat vergelijkt met een 
jaar geleden, hebben we echt al stappen 
gemaakt.’ Het is een arbeidsintensief 
proces, dat veel communicatie vereist, 
beaamt zij. ‘Het is geen quick win, maar 
we geloven erin dat deze energie aan de 
voorkant zorgt voor een beter resultaat 
en goede arbeidsverhoudingen.’ 

dels begonnen. Eigenlijk had er afgelopen 
juli al een nieuwe cao moeten zijn, maar 
voor dit proces moet je de tijd nemen.’
Ze vervolgt: ‘Het is de bedoeling om leren 
en ontwikkelen onder te verdelen in 
functiegerichte, vakgerichte en indi-
vidueel gerichte trainingen. Ook is de 
wens uitgesproken voor een persoonlijk 
ontwikkelbudget. Daar zitten nog wel 
wat fiscaal-juridische haken en ogen aan. 
Bovendien hebben we nog wel twee jaar 
nodig om eerst de shift te maken naar 
meer eigenaarschap voor persoonlijke 
ontwikkeling en de leidinggevende in de 
rol als coach. De werkgroep duurzame 
inzetbaarheid stelt onder meer awareness-
trainingen voor. De werkgroep beleid en 
organisatie heeft mascottes geïntrodu-
ceerd om de values and behaviors-kant een 
gezicht te geven en werkt ideeën uit die 
passen bij maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.’
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Iedereen deelde de 
gedachte dat je niet 
allemaal regeltjes hoeft 
te hebben voor roosters 
en werktijden

Jan de Kramer  
werkt bij AWVN als  
adviseur arbeids-
verhoudingen

Van links naar rechts: Miranda Aleman met de trekkers 
van de verschillende werkgroepen

Zo’n zestig medewerkers gingen vrijwillig aan  
de slag met de verschillende thema’s
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Cao-seizoen 2017 in enkele steekwoorden:
• versnellende economie
• treuzelende sociale partners
• verkrappende arbeidsmarkt
• stijgende lonen
• relatief veel kwalitatieve afspraken 
• echo’s uit verleden: generatiepact 

Cao-seizoen 2017 in retrospectief

Focus op loon 
ontneemt zicht op 
vernieuwingsdrang

TEKST
Hendrik Noten

De voortekenen waren al gunstig, maar 2017 zal 
nu zeker de boeken ingaan als het jaar van de 
economische versnelling. Terwijl de maanden 
voorbijgleden, zagen de nationale rekenmeesters 
van onder andere het Centraal Bureau voor de 
Statistiek en het Centraal Planbureau zich keer 
op keer genoodzaakt om hun verwachtingen 
naar boven toe bij te stellen. Met 3,3 procent 
groeide de economie uiteindelijk een stuk meer 
dan verwacht, terwijl de werkloosheid naar 4,9 
procent daalde, het laagste punt sinds 2009. Ter 
vergelijking: in de Prinsjesdagramingen van 
september 2016 waren de uitgangspunten nog 
1,7 procent groei, 0,5 procent inflatie en 6,2 
procent werkloosheid. Ramingen gingen dus 
meerdere keren over de kop. In het verlengde 
hiervan is ook de krapte op de arbeidsmarkt terug 

van weggeweest. Eerst nog vooral in technische 
sectoren, inmiddels ook in onderwijs en zorg. 
Politiek gezien was 2017 vooral het jaar van 
de Tweede-Kamerverkiezingen. Rutte II was 
nagenoeg uitgeregeerd en alle wetgeving 
inmiddels aangenomen en geïmplementeerd.  
Hier vonden dan ook geen grote verrassingen 
meer plaats. In aanloop naar diezelfde 
verkiezingen onderhandelden de sociale partners 
in de SER over een aantal belangrijke dossiers 
die om een oplossing roepen. Uiteindelijk lukte 
dit niet en kwam er geen overeenstemming over 
onderwerpen als flex, zzp en pensioen. Omdat 
het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ 
ruimte voor interpretatie en invulling laat, 
blijft het afwachten hoe bepaalde voornemens 
de komende jaren uitpakken. Toch lijken 
al deze relevante ontwikkelingen af en toe 
achtergrondgeluid.  
Want als er één onderwerp is dat de publieke 
opinie heeft beheerst, dan is het wel: loon. 
Dat was niet geheel terecht, aangezien juist 
in de coulissen van het cao-seizoen de échte 
vernieuwing plaatsvond. 

Dit artikel is geba-
seerd op de stand 
van zaken tot 1 
december. In de 
tweede helft van 
januari verschijnt 
de definitieve 
evaluatie van 
het cao-seizoen, 
waarin ook de-
cemberakkoorden 
zijn verwerkt.
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Voortgang 
De voortgang van het cao-seizoen 2017 oogt 
onrustig. Er expireerden 456 cao’s, voor in totaal 
2,7 miljoen werknemers. In de eerste helft van 
het jaar bleek het érg moeilijk om tot nieuwe 
afspraken te komen. Het aantal akkoorden dat tot 
stand kwam, lag iedere maand onder het langjarige 
gemiddelde. Na de zomer vond echter een kentering 
plaats, met als hoogtepunt de maand november, 
waarin een uitzonderlijk groot aantal cao’s werd 
afgesloten. Een directe verklaring is hiervoor niet 
te geven. Door die inhaalslag is het beeld op dit 
moment relatief normaal: inmiddels zijn 309 cao’s 
vernieuwd voor 2,4 miljoen werknemers. Tel daar 
het ‘achterstallig onderhoud’ bij op (akkoorden uit 
eerdere jaren die pas nu worden getekend, zoals de 
horeca-cao) en in totaal zagen het afgelopen jaar 
330 akkoorden het levenslicht, voor 3,35 miljoen 
werknemers. Stakingen en acties waren er ook. 
Zeer opvallend was het protest van de docenten 
uit het primair onderwijs, aangevoerd door PO in 
Actie, een beweging die ooit als Facebookpagina 
begon. Na de jaarwisseling publiceert het CBS weer 
het aantal stakingsdagen. 
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Bijna 80 procent van de 
cao-akkoorden kende een 
afspraak over duurzame 
inzetbaarheid 

AWVN is als adviseur betrokken bij 
de totstandkoming van de helft van 
de Nederlandse cao’s. Gedurende 
het jaar houdt AWVN nauwlettend de 
ontwikkelingen op het gebied van de 
onderhandelingen bij. Elke twee weken 
rapporteert AWVN daarvoor in het 
elektronische periodiek Cao-info. Leden 
kunnen zich daarop – gratis – abonneren. 
Daarnaast voorziet AWVN de media elke 
maand van het laatste cao-nieuws.

De aantrekkende 
economie, stijgende 
inflatie en dalende 
werkloosheid 
drukten hun 
stempel op de 
loonontwikkeling

Aantal afgesloten cao-akkoorden per maand in 2017

2017-akkoorden

2008 - 2016  
hoogste en  
laagste  
gemiddelde

2008 - 2016  
gemiddelde
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Lonen 
De aantrekkende economie, stijgende inflatie 
en dalende werkloosheid drukten hun stempel 
op de loonontwikkeling. Waar het maandelijkse 
gemiddelde van de cao-lonen normaal gesproken 
het gehele jaar door stabiel is, is dat dit jaar 
anders. Gedurende het seizoen is een opwaartse 
trend zichtbaar, waarbij het gemiddelde looncijfer 
elke maand iets hoger ligt. In november ging 
dit cijfer voor het eerst in jaren zelfs door de 
grens van 2 procent heen. Gemiddeld is er 
sprake van een loonstijging van 1,70 procent op 
twaalfmaandsbasis. 
Een opvallend verschil ten opzichte van 
eerdere jaren is de sectorale differentiatie. Het 
onderwijs en de financiële dienstverlening zijn 
om specifieke redenen echte uitschieters aan de 
onderkant, maar wanneer we die even buiten 
beschouwing laten, dan blijkt het verschil 
tussen de overige vijftien sectoren, anders dan 
voorgaande jaren, uitzonderlijk klein. 
Voor volgend jaar verwacht het Centraal 
Planbureau een loonstijging (voor de markt) van 
2,5 procent. Om dat te halen, zal de stijgende 
loonontwikkeling nog wel verder moeten 
doorzetten. De vakbonden nemen hier in ieder 
geval al een voorschot op. FNV formuleerde 
een minimale looneis van 3,5 procent en 
weigert voorlopig water bij de wijn te doen. De 
geschiedenis leert echter dat de looneis zelden 
helemaal wordt gehaald. 

Looptijd
Sinds 2013 zien we een trend van toenemende 
looptijden; vanaf dat jaar loopt de gemiddelde 
looptijd op tot 21 maanden. In 2017 blijft dit 
beeld nagenoeg gelijk met een vergelijkbaar 
gemiddelde. Opvallend is dat het aantal cao’s van 
langer dan twee jaar blijft doorstijgen. Afgelopen 
jaar kende maar liefst de helft van alle akkoorden 
een looptijd van twee jaar of langer, terwijl 
dat gemiddeld genomen slechts 37 procent is. 
Verklaringen lopen uiteen van ‘behoefte aan rust’ 
tot ‘ruimte voor studieafspraken’. 

Vernieuwingsdrang
De gezamenlijke werkgeversorganisaties hameren 
in hun nota’s op het belang van vernieuwing van 
sociaal beleid. De veranderende werkgelegenheid 
en oplopende AOW-leeftijd dringen zich steeds 
heftiger op aan de dagelijkse praktijk. Doorbraken 
zijn nodig in het denken over en werken aan 
duurzame inzetbaarheid. Voor een deel heeft dit 
ook zijn weerslag op de cao-onderhandelingen. 

Arbeidsvoorwaardenoverleg 2017

Jaarlijks presenteren AWVN, VNO-NCW en MKB-
Nederland een gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota, 
waarin zij de aandachtspunten voor het 
arbeidsvoorwaardenoverleg vanuit werkgeversperspectief 
verwoorden. De arbeidsvoorwaardennota 2018 is naar 
verwachting begin januari beschikbaar.

Vaak begint het formuleren van rechten, plichten en 
middelen hier. Wanneer dat niet goed lukt, heeft het 
een negatief effect op verder uitgedacht HR-beleid. 
In de afspraken van 2017 bleef de aandacht voor 
duurzame inzetbaarheid in het algemeen groot: bijna 
80 procent van de akkoorden kende een afspraak 
die onder deze paraplu valt. Wie echter onder de 
lappendeken aan voornemens kijkt, ziet dat de 
verschillen aanzienlijk zijn. 
Aan de ene kant is er een brede beweging gaande 
waarbij scholing en mobiliteit met elkaar zijn 
vervlochten. Dit betekent dat werknemers meer 
mogelijkheden krijgen om scholingsfaciliteiten 
breed in te zetten, zelfs om hun externe 
arbeidsmarktpositie te verbeteren. Dit soort 
afspraken, die passen in het streven naar meer 
regie voor werkenden, zien we terug in individuele 
budgetten en de bijbehorende doelbepalingen.
Tegelijkertijd is er ook sprake van een 
tegenovergestelde beweging. Een kleine veertig 
akkoorden kenden het afgelopen jaar afspraken over 
het generatiepact. In de helft van de gevallen betreft 
het al regelingen die concreet beleid vastleggen. De 
andere helft richt zich op studie- en procesafspraken. 
De vakbonden zetten ook komend jaar stevig in op 
generatiepacten. Sommige werkgevers – vooral in 
sectoren met zwaar fysiek werk – staan hier niet 
onsympathiek tegenover. Toch benadrukt AWVN een 
aantal haken en ogen scherp in de gaten te houden. 
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En 2018?
Terugkijkend op het afgelopen cao-seizoen valt 
vooral de toenemende aandacht voor de loonontwik-
keling op. Oproepen van De Nederlandsche Bank, 
toenmalig minister Dijsselbloem van Financiën en 
premier Rutte zetten behoorlijk druk op het arbeids-
voorwaardenoverleg. Gezien de boodschappen van 
de vakbonden in de media valt te verwachten dat 
die druk in 2018 niet minder zal worden. Toch is 
de discussie op macroniveau niet geschikt om een 
directe weerslag op microniveau te hebben. In een 
specifieke bedrijfscontext spelen immers vaak hele 
andere zaken. 
Al met al kende 2017 de nodige kwalitatieve dyna-
miek, sociale partners die – soms samen – op zoek 
waren naar nieuwe succesvolle vormen van sociaal 
beleid. Helaas kwam dit in het publieke geweld over 
geld niet altijd bovendrijven. Meer aandacht daar-
voor is niet alleen inhoudelijk terecht, maar ook 
noodzakelijk. Lange tijd ging het arbeidsvoorwaar-
denoverleg met name over de verdeling van geld en 
tijd. We staan nu op een kantelpunt. Door de toene-
mende dynamiek in de economie en op de arbeids-
markt moeten werkgevers hun sociaal beleid naar 
een nieuw niveau brengen en moeten werkenden 
daarbij meer de regie nemen. Dat vraagt een sterkere 
verbinding tussen de organisatiedoelen, HR-strategie 
en uiteindelijk arbeidsvoorwaarden. We zullen zien 
of de tijd hiervoor rijp is. 

Hendrik Noten   
is beleidsadviseur bij 
AWVN en mede-
verantwoordelijk 
voor de arbeidsvoor-
waardeninformatie

Gemiddelde maandelijkse cao-loonstijging

Sectorale cao-loonstijging

Kwalitatieve afspraken 2017 t.o.v. 2016

voortschrijdend gemiddeldemaandelijks gemiddelde



Deel I Waarom een cao / modernisering cao / 
hoe kan het ook? 
Jan de Kramer, AWVN
• onderhandelingsstijlen
• insight profielen

Deel II Juridisch kader van de cao  
Niels Jansen, UvA
• veranderde cao-landschap
• ondernemingscao, bedrijfstakcao, verbindendverklaring
• inhoud van de cao (zelfstandigen)
• bindingsproblematiek: leden en niet-leden
• statuten, incorporatie

Deel I Europa: Grensoverschrijdende arbeid  
en de cao
Mijke Houwerzijl, UvT 
• migratie en internationale arbeidsmarkt
• gelijke behandeling of gelijke kansen?

Deel II Nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsrecht
Niels Jansen, UVA
•   maatwerk: afwijkingsmogelijkheden, decentralisatie 

en dispensatie
• afwijking driekwart dwingend recht
• cao-ontslagcommissie en gelijkwaardige voorziening
• stakingsrecht en collectieve acties

Deel I Flexicurity als onderhandelingsstrategie
Ton Wilthagen, UvT
• flexicurity en zekerheid
•  management van sociale risico’s
• een nieuwe arbeidsverhouding
• praktijkcasus

Deel II Nasleep van een staking
Agnes Akkerman, Radboud Universiteit Nijmegen
• sociale mechanismes

Deel I Harmoniseren en vernieuwen van 
arbeidsvoorwaarden 
Tertius Middeldorp, DSM

•  aanleiding, aanpak en resultaat
•  van 9 cao's naar 1 cao  

Deel II Cao en fiscus
Jan de Graaf en Armand Lahaije, AWVN
• fiscale toets van de cao

Deel I en II Psychologie van het onderhandelen
Maria Dijkstra, UvA
• conflicthantering

Deel I De praktijk van een bedrijfstakcao 
Gert Jan Oplaat, Nepluvi 
Deel II Actualiteit in de polder en  
vakbondsvertegenwoordigers en werkgevers 
Harry van de Kraats, AWVN & Piet Fortuin, CNV 

Deel III Terugblik leergang 

Niels Jansen, UvA
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Leergang arbeidsvoorwaarden
‘De cao als strategisch wapen’

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 euro. Leden 
en leden van bij AWVN aangesloten branche-
organisaties betalen slechts 2.900 euro. Dit is 
inclusief maaltijden, exclusief btw. 

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

Direct aanmelden?
U kunt zich aanmelden via kooi@awvn.nl 

Goed beslagen ten ijs 

komen bij de komende 

cao-onderhandelingen? 

In de leergang 

arbeidsvoorwaarden  

komen alle aspecten  

van de collectieve 

arbeidsvoorwaardenvorming 

aan bod. 

Zes bijeenkomsten met  

aansprekende gastdocenten
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Tijdens een bespreking afgelopen week 
zat ik aan de verkeerde kant van de 
tafel. Tegen de achtergrond van de felle, 
laagstaande winterzon zag ik slechts de 
contouren van mijn gesprekspartners. 
Zelfs met samengeknepen oogleden lukte 
het niet hun gezichtsuitdrukkingen te on-
derscheiden. Teruglezend en bedenkend 
wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd 
op het gebied van arbeidsvoorwaarden – 
zie bijvoorbeeld de bijdrage van Hendrik 
Noten, verderop in deze editie van Werk-
geven – bekruipt mij eenzelfde gevoel als 
daar in die vergaderzaal. Ik zie wel mooie 
voortekenen, maar steeds is daar weer die 
verblindende economische groei die het 
zicht ontneemt.

Dat is het cao-jaar 2017 samengevat. On-
der invloed van uitbundige economische 
groei en gevoed door diverse autoriteiten 
– van ministers tot De Nederlandsche 
Bank – ging het eerst en vooral over loons-
verhoging. Hoe belangrijk ook, vormt dat 
echt hét vraagstuk dat het grootste deel 
van onze energie en ons denkvermogen 

mag opeisen? Ik vind van niet. En eigen-
lijk hoop ik ook een beetje van niet.
Laten we eens een stapje achteruitzet-
ten, een beetje in de schaduw, zodat het 
zonlicht ons niet langer lastigvalt, maar 
ons juist helpt om beter waar te nemen. 
Dan zien we in Nederland een zeer wel-
varende, vredige en succesvolle samen-
leving met een kalm sociaal-economisch 
klimaat, mede dankzij de relatief – in 
internationaal perspectief – gelijkmatige 
welvaarts- en inkomensverdeling. 

We zien ook een land dat midden in de 
internationale economie staat, misschien 
wel ‘internationaler’ is dan welk ander 
land dan ook, en zich daaraan niet kan 
onttrekken, zelfs al zou het dat willen. 
Die internationale economie is door een 
nieuwe technologische revolutie, ver-
schuivende machtsverhoudingen en glo-
balisering doordrenkt van onzekerheden 
en kansen. Niemand die kan voorspellen 
hoe de wereld er morgen uit ziet en hoe 
het eigen bedrijf eruit ziet. Geen idee. We 
weten het niet. 

Dat is de achtergrond waartegen het 
arbeidsvoorwaardenoverleg zich heeft 
voltrokken en het komende jaar zal gaan 
voltrekken. Tegen die fundamentele  
on zekerheden van de internationale eco-
nomie hadden we ons het afgelopen jaar 
beter kunnen wapenen. Maar het is nog 
niet te laat. De economische groei geeft 
tijd en zorgt ervoor dat er voldoende mid-
delen zijn om ons voor te bereiden. Con-

creet denk ik dan aan een veel zwaardere 
inzet in het arbeidsvoorwaardenoverleg 
op duurzame inzetbaarheid. Hoewel 
het een containerbegrip is geworden, 
is dat waar het om gaat: werkenden die 
zich voorbereiden op nieuwe tijden. Die 
weerbaar zijn, zelf het heft in handen 
nemen en zich iedere dag weer blijven 
ontwikkelen. 
Ik weet wel: gesprekken over duurzame 
inzetbaarheid eindigen vaak in verwar-
ring over de vraag ‘wat moeten we dan 
in de praktijk doen?’ Gelukkig hebben 
we in antwoord daarop recent mooie 
voorbeelden gezien. Een daarvan wil ik 
hier noemen: KLM. Dat heeft een enorme 
stap gemaakt door al het grondpersoneel 
toegang te geven tot Tiptrack, het digitale 
instrument dat werkenden helpt om zelf 
in actie te komen en hun eigen kansen 
te vergroten. Toegegeven: Tiptrack komt 
uit onze eigen keuken, maar wij hebben 
het vooral ontwikkeld omdat niemand 
anders het deed.

In het cao-overleg heeft de geschiedenis 
de neiging te doen wat zij vaak doet: zich 
herhalen. Dat zou ontzettend jammer 
zijn, want juist nu hebben we de ruimte 
om te investeren. En dat moet niet eenzij-
dig gebeuren. Dus niet alleen koopkracht-
groei en investeren in bedrijfsmiddelen, 
maar vooral ook investeren in mensen. 

We hebben het afgelopen jaar veel kansen 
gemist. In 2018 moet het beter. Dat is in 
ieders belang. 

Verblind 
door de zon

Loonsverhoging is 
niet het vraagstuk 
dat het grootste deel 
van onze energie en 
ons denkvermogen 
mag opeisen

Gerard Groten 
is directeur 
arbeidsvoor-
waardenbeleid 
remuneratie bij 
AWVN 
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AWVN, VNCI en OVP slaan handen ineen 

Op weg naar  
de chemicus 4.0

De op handen zijnde veranderingen 
in de chemische industrie vallen in de 
categorie: het weten is één ding, er daad-
werkelijk mee aan de slag gaan is vers 
twee. Als grootverbruiker van fossiele 
grondstoffen wéten de bedrijven dat ze 
moeten anticiperen op de nationale en 
Europese duurzaamheidsdoelstellingen. 
En ze weten ook dat ze mee moeten in 
de vaart van Industry 4.0, die wordt ge-
kenmerkt door de inzet van innovatieve 
technologieën zoals big data, kunstma-
tige intelligentie en robotica. 
Het driemanschap van AWVN, VNCI (de 
branchevereniging voor de chemische 
industrie) en OVP (het opleidingsfonds 
voor de procesindustrie) helpt chemiebe-
drijven om grip te krijgen op de human 
capitalkant van deze abstracte, veelom-
vattende materie. ‘Wat betekenen de 
toekomstige ontwikkelingen voor het 
werk(proces), de eisen aan de medewer-

kers en de inrichting van de organisatie? 
Pas als een bedrijf deze impact in beeld 
heeft, kan het concrete stappen zetten’, 
zegt Margreet Xavier, beleidsadviseur bij 
AWVN. 

Samenwerken 
De drie organisaties kwamen elkaar al 
geregeld tegen in de wereld van de che-
mie en procesindustrie. Toen ze merkten 
dat ze alle drie werkten aan de duurza-
me inzetbaarheid en skillsontwikkeling 
van de (toekomstige) medewerkers in 
dit veld, was samenwerking een logi-
sche stap, aldus Onno de Vreede, hoofd 
vernieuwing en human capital bij VNCI. 
‘Dat is efficiënt en effectief. Ons doel is 
om een gezamenlijk actieplan te ma-
ken en uit te voeren voor het menselijk 
kapitaal in een competitieve en duur-
zame chemische en procesindustrie. Met 
voldoende, goed opgeleide medewerkers, 

nu en in de toekomst.’ Marian de Regt, 
senior consultant bij OVP: ‘De drie orga-
nisaties vullen elkaar goed aan. AWVN 
heeft kennis over HR-beleid en HR-inno-
vatie, VNCI over de ontwikkelingen en 
trends in de chemische industrie en OVP 
over de opleiding en ontwikkeling van 
de werknemers in de sector.’
Tijdens het VNCI-jaarevent afgelopen 
juni ging de samenwerking officieel 
van start. Het eerste wapenfeit was de 
openstelling van een door het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
gesubsidieerd adviestraject rond duur-
zame inzetbaarheid voor chemische 
bedrijven. Elf bedrijven schreven zich in 
en gingen aan de slag met de mkb-scan 
duurzame inzetbaarheid – wat doet het 
bedrijf nu al en waar liggen kansen voor 
verbetering? – en de AWVN-app Tip-
track. Daarnaast organiseerden AWVN, 
OVP en VNCI workshops voor de bedrij-

ven in de sector. De Regt: ‘Een workshop 
over duurzame inzetbaarheid in het 
algemeen en een over flexibel roosteren. 
In de chemie werken veel mensen in 
ploegendiensten, en het blijkt dat zij dit 
als minder zwaar ervaren als ze zelf zeg-
genschap hebben over de werktijden.’

HR-strategie
De volgende opgave is om voor de 
chemiesector een transitiemodel op te 
stellen voor de periode tussen 2030 en 
2050, waarin zowel de technologische 
als de duurzaamheidsontwikkelingen 
zijn meegenomen. Dit model moet 
uitmonden in een gezamenlijke HR-stra-
tegie voor de toekomst, met handvatten 
voor werkgevers, plant- en lijnmanagers 
en HR om hun organisatie opnieuw in 
te richten, de werving en selectie aan 
te passen en de medewerkers mee te 
nemen in de innovatieagenda.

AWVN, OVP en VNCI gaan hierbij uit 
van twee scenario’s: radicale innovatie 
voor nieuwe chemische fabrieken en 
incrementele innovatie – niet in één 
keer, maar stapsgewijs – voor bestaande 
fabrieken. ‘In welk tempo de verande-
ringen plaatsvinden, hangt onder meer 
af van de investeringsmogelijkheden en 
de markt waarin een bedrijf opereert. 
De uitgangspositie van een bestaand 
chemiebedrijf dat beperkt kan investe-
ren is natuurlijk anders dan die van een 
bedrijf dat een gloednieuwe state-of-the-
art fabriek gaat bouwen’, licht Huub in 
het Panhuis toe, senior adviseur arbeids-
voorwaarden en arbeidsverhoudingen 
bij AWVN.

Competentieprofiel
Belangrijk onderdeel van de HR-strategie 
is het competentieprofiel voor de chemi-
cus 4.0. Processen zijn straks niet alleen 

ict- maar ook systeemgestuurd, op basis 
van data, sensoren en algoritmen. Deze 
omslag vraagt veel van de medewerkers, 
zowel vakinhoudelijk als op het gebied 
van de sociale vaardigheden, aldus De 
Regt. ‘Aanpassing aan nieuwe kennis en 
nieuwe technologieën is van alle tijden. 
Nieuw is nu dat over de hele linie een 
hoger niveau vereist is. Het werk wordt 
meer geautomatiseerd, de systemen en 
de besturing worden complexer.’
De Vreede: ‘In operations komt de nadruk 
meer te liggen op het onderhoud. In 
de fabriek van de toekomst bedienen 
de installaties immers zichzelf. Deze 
verschuiving vraagt meer kennis, kunde 
en een hoger opleidingsniveau. In de 
chemie zijn mbo 1 en 2 nu al niet meer 
voldoende; mensen met mbo 3 worden 
vaak intern opgeleid tot niveau 4. Deze 
ontwikkeling zal in de toekomst alleen 
maar sterker worden.’ Xavier: ‘De che-
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De chemiesector staat de komende decennia voor grote 
uitdagingen. Door de transitie van fossiele naar circulaire 
grondstoffen en de voortschrijdende digitalisering 
zullen het werk en de werkprocessen ingrijpend 
wijzigen. Dit vraagt een hoop van de medewerkers. 
AWVN, brancheorganisatie VNCI en opleidingsfonds OVP 
begeleiden deze omslag gezamenlijk. 
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De transitie van fossiele naar circulaire grondstoffen is een van de redenen dat 
het werk in de (chemische) industrie de komende jaren ingrijpend zal veranderen
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micus 4.0 kan multidisciplinair samen-
werken, heeft bredere kennis dan alleen 
zijn eigen werkveld en is leergierig en 
flexibel.’
De komende tijd gaan de drie organi-
saties bekijken op welke manier het 
curriculum van de chemieopleidingen 
op mbo-, hbo- en wo-niveau moet wor-
den aangepast. De Vreede: ‘Dit doen we 
in overleg met het bedrijfsleven en de 
opleidingsinstellingen zelf. Een andere 
belangrijke vraag is wat de bestaande 
medewerkers in de chemie moeten 
bij- en afleren.’ In het Panhuis: ‘Met het 
oog op duurzame inzetbaarheid moeten 
leidende beelden ontstaan die richting 
geven aan de ontwikkeling van werk-
nemers die deze veranderingen gaan 
meemaken, zodat zij ook in de nieuwe 
omstandigheden kunnen blijven functi-
oneren.’

Krapte arbeidsmarkt 
Het eisenlijstje aan de chemicus 4.0 is 
niet mis. Hoe valt dit te rijmen met de 
huidige krapte op de arbeidsmarkt? Che-
mische bedrijven mogen toch blij zijn 
als ze überhaupt voldoende technisch 
personeel weten te vinden? De Vreede 
relativeert dit beeld. ‘Op dit moment 
stijgt het aantal vacatures – tot 2030 

gaan we uit van een jaarlijkse groei van 
de sector van drie procent – maar ook 
de uitstroom uit de chemieopleidingen 
neemt toe. Over het algemeen valt het 
wel mee met de krapte op de arbeids-
markt, op bepaalde niches na. Proces- en 
maintenance technici op mbo-niveau 
bijvoorbeeld blijven een aandachtspunt.’
Iets anders is dat de nieuwe competen-
ties op het eerste gezicht moeilijk zijn te 
rijmen met het ‘veiligheid voorop’-prin-
cipe in de chemiesector. Hoeveel ruimte 
is er in zo’n streng gereguleerde werk-
omgeving voor flexibiliteit, professionele 
autonomie, probleemoplossend vermo-
gen en vakoverstijgend denken? Xavier: 
‘De eisen aan de chemicus 4.0 kunnen 
inderdaad op gespannen voet staan met 
de strakke functieomschrijvingen en 
beperkte verantwoordelijkheden die 
samenhangen met de strenge veilig-
heidsnormen in de chemie. Het wordt 
dé uitdaging om geen concessies te doen 
aan de veiligheid.’ De Vreede: ‘Veiligheid 
is en blijft een conditio sine qua non.’ 

Sense of urgency
AWVN, VNCI en OVP steken nadruk-
kelijk hun licht op in de praktijk. Zo 
hebben zij de afgelopen tijd interviews 
gehouden met diverse chemiebedrijven 

en experts in het veld. Onderwerp van 
gesprek: de fabriek en chemicus van 
de toekomst. Ook de bedrijven die zijn 
aangesloten bij het chemieplatform van 
AWVN, vervullen een klankbordfunc-
tie. Xavier: ‘De komende tijd gaan we 
hiermee door, om het transitiemodel 
nog verder te verfijnen. We zitten mo-
menteel in de fase van bewustwording. 
We moeten de bedrijven in de sector 
doordringen van het besef dat ze nu al 
moeten voorsorteren op de ontwikkelin-
gen van de komende decennia. Een sense 
of urgency creëren. Want 2050 lijkt nog 
ver weg, maar is het niet.’ 

Met de AWVN-beloningsmonitor 
maakt u salarisvergelijkingen op leeftijd, 

provincie, sector en bedrijfsomvang

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Beloningsmonitor
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150.000 
werknemersgegevens
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De AWVN-beloningsmonitor bevat:
►  ruim 150 functies uitgewerkt in ruim 

400 typeringen; van magazijnmede-
werker 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® 
(conversies andere systemen  
mogelijk).

Investering:
►  zeer aantrekkelijke prijsstelling
►  aantrekkelijke korting bij  

uploaden van gegevens.

 Meer informatie
beloningsmonitor.awvn.nl 

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

De chemiesector is natuurlijk niet de 
enige sector die de komende decen-
nia te maken krijgt met grote ver-
anderingen. AWVN kan ook andere 
sectoren en bedrijven ondersteunen 
bij het beantwoorden van vragen als 
onderstaande:
•  hoe verandert ons bedrijf in de 

toekomst en wat betekent dit voor 
onze werkprocessen, de inhoud van 
het werk en de inrichting van onze 
organisatie? 

•  wat betekenen dit voor de functies 
van de toekomst en de kennis en 
vaardigheden van de medewerkers? 

•  hoe zorgen we ook in de toekomst 
voor vitale medewerkers en vitale 
organisaties?

•  hoe vertalen we dit concreet naar de 
HR-strategie en competentieprofie-
len van de toekomst?

•  wat kan je als werkgever doen om de 
duurzame inzetbaarheid van mede-
werkers te stimuleren?

Meer weten? Neem contact op met 
Margreet Xavier (xavier@awvn.nl) 
en Huub in het Panhuis  
(panhuis@awvn.nl) of met de AWVN-
werkgeverslijn: werkgeverslijn@awvn.nl  
of 070 850 86 05. 

Veranderend werk en het 
personeel van de toekomst

Van links naar rechts: Marian de Regt (senior consultant OVP), Huub in het Panhuis (adviseur 
arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen AWVN), Onno de Vreede (hoofd vernieuwing en human 
capital VNCI) en Margreet Xavier (beleidsadviseur AWVN)
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die voortvloeit uit seksuele intimidatie op de 
werkvloer. In de Arbowet valt seksuele intimidatie 
(net als pesten, discriminatie, agressie en 
werkdruk) onder psychosociale arbeidsbelasting. 
Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht 
om beleid te voeren dat deze psychosociale 
arbeidsbelasting voorkomt of beperkt. Ook zijn 
zij verplicht om voorlichting te geven over de 
relevante maatregelen die het bedrijf heeft 
getroffen en de gevaren van psychosociale 
arbeidsbelasting. 

• Spreek daders aan op hun gedrag.
•  Bied werknemers de gelegenheid om te praten 

met een vertrouwenspersoon als ze ergens mee 
zitten. Informeer de werknemers hierover.  
Dit kan eventueel een persoon zijn van een 
externe organisatie.

•  Stel een (klachten)commissie in, die klachten 
over seksuele intimidatie kan behandelen. Daar 
kunnen werknemers ook terecht als ze klachten 
hebben over seksuele intimidatie. 

Klachten    
Op het moment dat er een melding van seksuele 
intimidatie binnenkomt, moet de werkgever 
meteen actie ondernemen. Het is zaak dat beide 
partijen – vermeend slachtoffer én vermeende 
dader – worden begeleid en opgevangen door een 
vertrouwenspersoon. 
Zorg wel dat ieder zijn eigen onafhankelijke, 
objectieve vertrouwenspersoon heeft. Verder 
moet u een onderzoek instellen naar wat er is 
gebeurd en hoe dit kan worden opgelost. Indien 
nodig kunt u tegen de beschuldigde medewerker 
maatregelen nemen, zoals een op non-actiefstelling. 
Belangrijk is om altijd rekening te houden met 
rehabilitatiemogelijkheden: voorkom dat de 
beschuldigde al als dader wordt gezien voordat  
er zekerheid is over de feiten. 

Hoe verder?      
Als seksuele intimidatie komt vast te staan, zijn 
er verschillende opties. Misschien is over- of 
herplaatsing een alternatief voor ontslag. 
Als u de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, 
wellicht zelfs op staande voet, dan speelt de 
vraag of voortzetting van de dienstbetrekking 
redelijkerwijze van de werkgever kan worden 
gevergd. Daarbij maakt de kantonrechter een 
afweging tussen het belang van de medewerker 
bij het behoud van zijn werk en de ernst van zijn 
gedrag. In het algemeen geldt dat een misdraging 
meer verwijtbaar is als de medewerker had moeten 
begrijpen dat zijn gedrag seksueel intimiderend  
en (daarmee) ongewenst was. 

Seksuele intimidatie is een hot topic. ‘Het schan-
daal rondom filmproducent Harvey Weinstein en 
de golf van klachten via #metoo doen recent veel 
stof opwaaien over het onderwerp seksuele inti-
midatie. Eén op de zes werknemers wordt gepest, 
gediscrimineerd of geïntimideerd. En daar moet je 
als werkgever iets aan doen’, berichtte nieuwssite 
NU.nl onlangs.
Dat doen werkgevers ook. Afgelopen oktober zijn 
twee uitspraken van kantonrechters gepubliceerd 
die dat duidelijk maken. In de ene zaak ging het om 
een werknemer die lid was van het management-
team. Tegen een studente die solliciteerde naar 
een studentstage had hij in een WhatsApp-gesprek 
gezegd dat zij er fantastisch uitzag en gevraagd 
of zij vaker hoge hakken aan had. De werkgever 
verzocht vervolgens om ontbinding van de arbeids-
overeenkomst vanwege seksuele intimidatie. Dit 
vond de kantonrechter echter een te zware sanctie. 

TEKST
Jikke Blokker 

Het was een incident, aldus de rechter, en de werk-
nemer had zich coöperatief opgesteld: hij was met 
de studente in gesprek gegaan en had zijn excuses 
aangeboden. 

Seksuele intimidatie  
op de werkvloer  

Seksuele intimidatie komt helaas ook 
geregeld voor op de werkvloer. Wat kunt u 
als werkgever doen om seksuele intimidatie 
te voorkomen? Hoe moet u handelen 
wanneer er een klacht over een van uw 
medewerkers binnenkomt? En hoe gaat  
het daarna verder?  

Jikke Blokker
is advocaat bij 
AWVN-advocaten 

Bied werknemers 
de gelegenheid om 
te praten met een 
vertrouwenspersoon 
en stel een klachten-
commissie in   

Voorkom dat de 
beschuldigde al als 
dader wordt gezien 
voordat er zekerheid 
is over de feiten
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Zorgvuldig onderzoek    
In de andere zaak wilde de werkgever de arbeids-
overeenkomst met een leerlingbegeleider ont-
binden, nadat leerlingen hadden geklaagd over 
seksuele intimidatie. De kantonrechter zei hier dat 
het van groot belang is dat deze ernstige aantijgin-
gen zorgvuldig worden onderzocht, omdat deze 
verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de 
beschuldigde werknemer. In deze zaak moest de 
werkgever het bewijs leveren. Dat deed hij door 
eigen medewerkers als getuigen op te roepen. De 
kantonrechter oordeelde dat deze getuigenverkla-
ringen niet op eigen waarnemingen waren geba-
seerd, maar enkel op wat deze getuigen hadden 
gehoord van anderen. Omdat de leerlingen niet 
als getuigen waren gehoord, kon de kantonrechter 
evenmin de betrouwbaarheid van de klachten van 
deze leerlingen beoordelen. De werkgever ving dus 
wederom bot.  

De wet     
Wat zegt de wet precies over seksuele intimidatie? 
In het Burgerlijk Wetboek staat dat werkgevers 
de zorgplicht hebben om werknemers een veilige 
werkomgeving te bieden. Werkgevers die deze 
wettelijke zorgplicht onvoldoende naleven, 
kunnen aansprakelijk zijn voor de schade 

Blog arbeidsrecht
Advocaten en 
juristen van AWVN 
informeren u we-
kelijks over actuele 
arbeidsrechtelijke 
ontwikkelingen in 
hun blog op de web-
site van AWVN.
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In de Wet gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen is ook expliciet het verbod op seksuele 
intimidatie opgenomen. Deze wet kent een 
algemeen verbod tegen ‘enige vorm van verbaal, 
non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele 
connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de 
waardigheid van de persoon wordt aangetast, in 
het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, 
beledigende, vernederende of kwetsende situatie 
wordt gecreëerd’.

Preventief     
Werkgevers kunnen de volgende maatregelen 
treffen om seksuele intimidatie op het werk zoveel 
mogelijk tegen te gaan.
•  Laat werknemers duidelijk weten dat seksuele 

intimidatie niet wordt geaccepteerd.
•  Stel beleid op waarin ook duidelijk sancties (non-

actiefstelling, officiële waarschuwing, eventueel 
ontslag) staan op overtreding. Stel dit beleid op 
in samenwerking met de ondernemingsraad, 
aangezien deze instemmingsrecht heeft. 
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Hoeveel arbeidsovereenkomsten 
kan ik een AOW-gerechtigde 
werknemer aanbieden voordat 
hij een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd krijgt?

Voor AOW-gerechtigde werknemers 
geldt een afwijkende ketenregeling. 
De periode waarbinnen 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd kunnen worden aangegaan zonder 
dat een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd ontstaat, bedraagt 
geen 24 maar 48 maanden. Binnen 
die periode kunnen bovendien geen 
3 maar 6 arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd worden aangegaan, 
voordat de medewerker aanspraak kan 
maken op een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd. Alleen de tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten die zijn 
aangegaan nadat de AOW-leeftijd is 
bereikt, tellen mee voor de keten. Let 
wel op of er geen afspraken in de cao 
staan die een kortere duur of kleiner 
aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten 
voorschrijven.

Moet ik nog premies afdragen 
voor AOW-gerechtigde 
werknemers? 

Voor de AOW-gerechtigde werknemer 
hoeft de werkgever geen premies meer 
te betalen voor de Werkloosheidswet, 
de Ziektewet, de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen en de Algemene 
ouderdomswet. U moet natuurlijk nog 
wel loonbelasting inhouden. 
 

Ik heb een werknemer in dienst 
die de AOW-gerechtigde leeftijd 
heeft bereikt. Moet ik hem ook 
twee jaar lang loon doorbetalen 
als hij ziek wordt?

Als een AOW-gerechtigde werknemer 
ziek wordt, dan geldt volgens de wet 
een loondoorbetalingsverplichting van 
dertien weken. Tijdens deze dertien 
weken mag u de werknemer niet 
ontslaan. Na afloop van deze periode 
kunt u de arbeidsovereenkomst met 
de AOW-gerechtigde werknemer wél 
opzeggen. Ook hier geldt weer dat de 
cao kan bepalen dat de werkgever een 
langere periode in acht moet nemen.

achtergrond

De AOW-gerechtigde werknemer     
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Kan ik de arbeidsovereenkomst 
met een AOW-gerechtigde 
werknemer beëindigen?  

De wet geeft de mogelijkheid om de 
arbeidsovereenkomst met een AOW-
gerechtigde werknemer op te zeggen 
tegen of na de dag dat hij de AOW-
gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 
U heeft dan dus geen instemming 
van de werknemer, het UWV of de 
kantonrechter nodig. Voorwaarde is wel 
dat de werknemer al vóór het bereiken 
van de AOW-leeftijd bij u in dienst 
was. U moet zich ook houden aan de 
opzegtermijn! 
De arbeidsovereenkomst met een 
AOW-gerechtigde werknemer 
eindigt van rechtswege als er een 
pensioenontslagbeding is opgenomen in 
een cao, arbeidsvoorwaardenreglement 
of arbeidsovereenkomst. Let op: de AOW-
leeftijd loopt gefaseerd omhoog tot 67 
jaar en 3 maanden in 2022. Vanaf 2022 
is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de 
levensverwachting.

Een werknemer treedt uit dienst 
omdat hij de AOW-gerechtigde 
leeftijd heeft bereikt. Moet ik de 
transitievergoeding betalen?   

In beginsel heeft een werknemer 
die langer dan 24 maanden 
in dienst is geweest, recht op 
een transitievergoeding als de 
arbeidsovereenkomst eindigt. Echter, 
als het dienstverband eindigt op 
of na het bereiken van de AOW-
gerechtigde leeftijd, is de werkgever geen 
transitievergoeding verschuldigd. 

Tim Buskermolen 
is medewerker 
van de AWVN-
werkgeverslijn

TEKST
Tim Buskermolen   

De AWVN-werkgeverslijn is 
de helpdesk voor leden van 
AWVN. Dagelijks komen 
er uiteenlopende vragen 
binnen. De medewerkers 
van de AWVN-werkgeverslijn 
hebben voor deze editie 
van Werkgeven een aantal 
vragen over de AOW-
gerechtige werknemer op 
een rijtje gezet.
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Vragen over arbeidsrechtelijke 
kwesties? Neem contact op met de 
AWVN-werkgeverslijn. De helpdesk 
voor AWVN-leden is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar van 8.30 uur 
tot 17.00 uur: 070 850 86 05. Of mail 
naar werkgeverslijn@awvn.nl.
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Medicobana tien jaar later: wat is 
inmiddels gemeengoed?

TEKST
Andrea Hijmans

Medicobana, een bedrijf in 2017. Dat was de werktitel 
van een gedachtenexperiment dat de beleidsadviseurs 
van AWVN tien jaar geleden uitvoerden. Het 
resultaat was een prettig leesbare gelijknamige 
publicatie over de fictieve onderneming Medicobana. 
Dit bedrijf trof in 2007 tal van maatregelen om de 
toekomst het hoofd te bieden. Welke daarvan zijn 
inmiddels gemeengoed geworden? Een terugblik 
op de toekomstverwachtingen van destijds met 
beleidsadviseur Piet Vessies, die tien jaar geleden de 
leiding had over het project. 

maat, al door voorlopers in de praktijk 
gebracht.’ In een zo vroeg mogelijk 
stadium relevante trends signaleren en 
de consequenties daarvan voor werkge-
vers proberen te duiden, is een van de 
contributieve activiteiten van AWVN, 
aldus Vessies. ‘Dan kun je dus niet met 
sciencefiction komen, maar met iets wat 
voor iedereen herkenbaar is.’

Krapte arbeidsmarkt
Behalve de concurrentie uit het Verre 
Oosten was de verwachte krapte op de 
arbeidsmarkt aanleiding voor de meta-
morfose van Medicobana. Vessies: ‘De 
situatie nu is weer vergelijkbaar met die 
in 2007: net als tien jaar geleden dreigt 
ook nu krapte, maar is aan werknemers 
eigenlijk geen gebrek. Maar het hangt 
er wel van af wie je daar precies onder 
verstaat. Cynisch gezegd: werkgevers 
vissen nog steeds bij voorkeur in de 
vijver met blanke mannen tussen 25 en 
45 jaar die fulltime willen werken. Die 
zijn nu echt op. Maar dat geldt, net als 
toen, níet voor andere groepen: ouderen, 
allochtonen, vrouwen en mensen met 
een arbeidsbeperking.’ Arbeidsbeperkten 
zijn (mede dankzij de Participatiewet) 
net als doorwerkende AOW’ers (dankzij 
veranderde wetgeving op dat gebied) 

geen onbekende verschijningen meer 
op de werkvloer. Maar de zeer divers 
samengestelde werknemerspopulatie die 
Medicobana anno 2017 kenmerkte, is 
lang niet overal gemeengoed geworden.
Vessies: ‘Een krappere arbeidsmarkt is 
in principe gunstig voor de diversiteit 
en voor achterstandsgroepen op de 
arbeidsmarkt. Maar de praktijk blijkt 
weerbarstiger dan gedacht. Laten we 
de oudere werknemer als voorbeeld 
nemen: vijftig is de leeftijd waarop het 
moeilijker wordt om een baan te vinden. 
Nog altijd is er sprake van een paradox. 
Er zijn voldoende ervaren, gekwalifi-
ceerde mensen beschikbaar, maar als ze 
ouder dan vijftig zijn, willen we ze niet 
hebben. En vervolgens roepen we dat er 
tekorten zijn.’
Een ontwikkeling die in Medicobana 
wordt geschetst en wél heeft doorgezet, 
is de toename van het aantal zzp’ers en 
andere flexwerkers. Vessies constateert 
daarnaast dat ‘flexibeler omgaan met 
krapte’ een populaire oplossingsrichting 
is geworden. Dat betekent: de interne 
flexibiliteit vergroten. ‘De behoefte aan de 
aanwezigheid van werknemers centraal 
stellen, niet hun beschikbaarheid. Dat be-
tekent bijvoorbeeld de dure MRI-scanner 
in het ziekenhuis niet alleen gebruiken 

tijdens de reguliere werkuren, maar ook 
voor 8 uur en na 17 uur. Dan moet je dus 
anders gaan roosteren en aan medewer-
kers vragen om ook soms ’s avonds te 
komen werken.’

Flexibilisering werktijden
Flexibilisering van de werktijden 
vormde in zekere zin het hart van het 
vernieuwingsproces van Medicobana. In-
tekenen op roosters heeft als bijkomend 
voordeel voor werknemers dat zij meer 
zeggenschap hebben over hun werktij-
den. ‘Zelfroosteren komt tegenwoordig 
behoorlijk veel voor, zeker als je die term 
breed opvat’, aldus Vessies. ‘De baas zegt 
bijvoorbeeld: ‘Ik wil dat je van 10 tot 15 
uur aanwezig bent; wanneer je precies 
je andere uren maakt, moet je zelf 
weten’. Eigenlijk is meeroosteren vooral de 
huidige praktijk: in samenspraak met de 
leidinggevende je werktijden bepalen. 
Het resultaat is dat mensen vaker uren 
kunnen maken op tijdstippen die ze het 
meest gunstig uitkomen. Dat was ook bij 
Medicobana het idee.’ 
Thuiswerken was binnen Medicobana 
volledig geaccepteerd, althans voor dege-
nen die geen rooster hoefden te volgen 
en geen plaatsgebonden werkplek had-
den. ‘Het nieuwe werken, zoals het tien 
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Piet Vessies
is beleidsadviseur bij 
AWVN

De beleidsadviseurs van AWVN riepen 
in 2007 een fictieve organisatie in het 
leven: Medicobana. Een farmaceutisch 
bedrijf met een kleine driehonderd 
werknemers, dat door de concurrentie in 
Azië werd gedwongen ‘alert te blijven’. 
Medicobana zette vol in op wat toen nog 
sociale innovatie heette. Het radicale 
veranderingsproces had in 2017 zijn 
beslag gekregen, en bracht het bedrijf 
succes. In hoeverre is het toekomstbeeld 
van toen hedendaagse werkelijkheid 
geworden? Welke oplossingen hebben 
het anno 2017 gehaald? ‘Allemaal’, 
zegt Piet Vessies met een brede grijns. 
‘Want alle maatregelen die Medicobana 
trof, werden destijds, hoewel mondjes-
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Het uitbesteden van taken of 
afdelingen komt minder vaak voor dan 
in 2007 werd verwacht 
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jaar geleden genoemd werd, is beslist 
ingeburgerd. Tegelijkertijd is er ook een 
beweging terug naar kantoor gaande.’ 
Daar zijn verschillende redenen voor, 
maar een tamelijk verrassende is dat 
informeel contact, toevallige ontmoe-
tingen op de werkvloer, bijvoorbeeld bij 
het spreekwoordelijke koffieapparaat, 
waardevoller blijkt te zijn dan gedacht.
Flexibelere werktijden vereisen bredere 
inzetbaarheid van de medewerkers. Dat 
gold zeker voor de productieafdeling van 
Medicobana, waar met ploegendiensten 
werd gewerkt: alle benodigde expertise 
moest immers in principe in elk team 
aanwezig zijn. Dat vroeg destijds om up-
grading van de kennis van werknemers. 
Is (permanente) bij- en/of omscholing on-
dertussen gemeengoed? Ja en nee, zegt 
Vessies. ‘Bijscholen – binnen je vakgebied 
nieuwe dingen leren: de lasser die zich 
bekwaamt in een nieuwe lastechniek 
–  loopt in de praktijk redelijk. Dat is ook 
makkelijker dan omscholen, dat nauwe-
lijks van de grond komt. Dat komt mede 
door een praktisch probleem waar nog 
geen adequaat antwoord op is gevon-
den: inkomstenderving. Wie betaalt de 
hypotheek als jij een nieuw vak gaat 
leren?’ Volgens Vessies zoeken de meeste 
werkgevers tegenwoordig het antwoord 

op de noodzaak om voortdurend bij te 
leren in ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ 
als probleem oplossend vermogen en 
creativiteit. 

Outsourcen
Het uitbesteden van taken of afdelin-
gen leek in 2007 een hoge vlucht te 
nemen. Medicobana nam bijvoorbeeld 
afscheid van de financiële afdeling en 
P&O; gespecialiseerde bedrijven namen 
deze werkzaamheden over. Vessies: 
‘Het gebeurt tegenwoordig wel dat hele 
bedrijfsonderdelen naar elders worden 
verplaatst, maar niet zo heel frequent. 
Als outsourcen al voorkomt, gaat het 
inderdaad meestal om ondersteunende 
diensten als de salarisadministratie, net 
als bij Medicobana. Met name aan de on-
derkant van de arbeidsmarkt zien we nu 
eigenlijk vaker het omgekeerde gebeu-
ren: beveiliging, catering, schoonmaak 
en receptie worden opnieuw in huis 
gehaald. Dat hangt vooral samen met 
de Participatiewet – er zijn weer meer 
banen nodig in de relatieve luwte.’
In het algemeen ziet Vessies een tendens 
ontstaan naar modulair werken. ‘Niet 
primair kijken naar functies, maar naar 
taken. Die kun je aanpassen, clusteren, 
uitbesteden en – naar niveau – herver-

delen over verschillende mensen.’
Niet alleen staf en medewerkers, maar 
ook de aandeelhouders moesten de 
nieuwe koers van Medicobana aanvaar-
den en onderschrijven. En ze moesten 
accepteren dat de bedrijfsresultaten 
in de aanloopfase konden tegenval-
len. Vessies ziet in de praktijk dat die 
‘verschuiving van shareholdervalue naar 
stakeholdervalue’ deels wordt gereali-
seerd. ‘Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is hot. Maar eerlijk is 
eerlijk: als het erop aankomt, schieten 
veel bedrijven snel weer in de klassieke 
modus: geld besparen, kostenreductie 
en ontslagen. Maar het tij is niet meer 
te keren – social enterprises zijn aan een 
gestage opmars bezig.’ 

Net als tien jaar 
geleden dreigt ook nu 
krapte, maar is aan 
werknemers eigenlijk 
geen gebrek 

Meer zeggenschap voor werknemers 
over de eigen arbeidsvoorwaarden. 
Volledige acceptatie van deeltijdwerk. 
Grote variëteit in arbeidsovereen-
komsten naar duur, vaak op basis van 
een jaarurensystematiek – en louter 
individuele arbeidsovereenkomsten. 
Afschaffing van ploegentoeslagen. 
Actieve bemiddeling bij huisvestings-
problemen van (potentiële) werkne-
mers. Zomaar wat andere aspecten 
die bij de metamorfose van Medico-
bana een rol speelden. Oordeel zelf in 
hoeverre 2007 tien jaar later realiteit 
is geworden. De publicatie Medicoba-
na, een bedrijf in 2017, is beschikbaar 
via de digitale versie van Werkgeven.

Oordeel zelf

Medicobana
Een bedrijf in 2017

Laten we het gedachtenexperiment 
uit 2007 eens verder doortrekken. 
Hoe ziet de wereld eruit waarin 
Medicobana in 2027 opereert? Hoe 
beïnvloedt dat het bedrijf?

Robotica/digitalisering: De robots 
dienen in eerste instantie niet als 
vervanging van de mens, maar als ver-
lengstuk, zegt Vessies. ‘Een paar extra 
armen. Mens en robot zullen elkaar 
versterken. En zorgen er wellicht voor 
dat ouderen met een zwaar beroep 
langer kunnen doorwerken.’ Repetitief 
werkt verdwijnt door de voortschrij-
dende digitalisering. ‘Op alle niveaus. 
Dat kan de computer nu eenmaal 
beter en sneller.’

Regionalisering: ‘Hoog opgeleiden 
beschouwen, mede door de globalise-
ring, de hele wereld als hun werkter-
rein. Mbo’ers daarentegen richten 
zich meer op hun eigen regio. Ze zijn 
honkvaster – Groningers krijg je niet 
zo makkelijk naar Zeeland. Iets om 
rekening mee te houden.’

Sociale verandering: Nu wordt het 
echt koffiedik kijken, erkent Ves-
sies. ‘Zet de individualisering verder 
door? Ik weet het eerlijk gezegd niet. 
Misschien hebben we een keerpunt 
bereikt en bewegen we, stapje voor 
stapje, toch weer meer richting col-
lectief. Het definitieve einde van het 
ik-tijdperk? Of gaan we die ‘ik’ hooguit 
inpassen in gemeenschappelijke 
structuren? Kan allebei.’

Communicatie: ‘Sociale media waren 
in 2007 nog vrijwel onbekend. En we 
weten eigenlijk nog steeds niet goed 
hoe we ermee moeten omgaan. Er zijn 
bedrijven die hun mensen verbieden 
om hun telefoon mee te nemen naar 
het werk – dat leidt maar teveel af. Te-
gelijkertijd willen we dat werknemers 
bepaalde apps installeren waarvan 
ze op de werkvloer profijt hebben. 
Kortom: we moeten de juiste etiquette 
nog verder ontwikkelen.’

Medicobana in 2027

Eigenlijk is niet zelf- maar meeroosteren 
de praktijk geworden 
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Tiptrack voorkomt dat oudere medewerkers tot aan hun 
pensioenleeftijd minder of niet meer inzetbaar zijn.  
De app stimuleert 55-plussers om zich tijdig te oriënteren op 
hun loopbaan en te praten met hun leidinggevende over de 
mogelijkheden tot aan hun pensioen. 
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55-plussers 
in actie laten 
komen

Tiptrack is een nieuwe, 
laagdrempelige online tool 
(zowel voor mobiel als bureau) 
voor werkenden, die door 
AWVN is ontwikkeld. De app 
faciliteert werkenden om zelf 
de regie te voeren over hun 
eigen duurzame inzetbaarheid. 
Tiptrack biedt de gebruiker 
inzicht in de vier thema's van 
duurzame inzetbaarheid: werk, 
ontwikkeling, gezondheid en 
financiën. De medewerker 
geeft via Tiptrack aan wat 

positief en negatief was 
aan zijn werkdag en krijgt 
vervolgens via persoonlijke 
tips inzicht in de eigen situatie. 
Vervolgens stimuleert Tiptrack 
de gebruiker om op allerlei 
manieren actie te ondernemen 
en de persoonlijke situatie te 
verbeteren. 

Neem contact op met AWVN 
voor informatie en een demo: 
070 850 86 50, info@tiptrack.nl 
of kijk op www.tiptrack.nl. 

Nog geen kwart van de medewerkers van 55 jaar of ouder 
bespreekt met zijn werkgever hoe zijn loopbaan tot aan zijn 
pensioen moet worden ingevuld. Voor veel 55-plussers zijn de 
mogelijkheden, zoals deeltijdpensioen, onbekend. Ook voelen 
zij weinig voor omscholing, een andere baan of minder salaris 
om inzetbaar te blijven. Driekwart van de oudere medewer-
kers verwacht dat hun werkgever hen helpt om langer door te 
werken. Dat bleek onlangs uit een onderzoek van overheids-
platform ‘Wijzer in geldzaken’, onder ruim 1.000 Nederlanders 
tussen 55 en 67 jaar in loondienst, uitgevoerd in het kader van 
de Pensioen3daagse 2017. 

Regie nemen
Tiptrack zorgt dat oudere medewerkers eerder in actie komen. 
De app stimuleert hen zelf de regie in handen te nemen en in 

gesprek te gaan met de werkgever over de invulling van het 
werk in de aanloop naar de AOW-leeftijd. Via de app geeft de 
medewerker aan tegen welke problemen hij aanloopt. Heeft 
hij bijvoorbeeld meer inzicht nodig in zijn pensioen of de 
risico’s van het werk voor zijn gezondheid? Wil hij weten of hij 
eerder kan stoppen met werken? Of welk soort werk nog bij 
hem past? 
Vervolgens ontvangt hij direct bruikbare tips die hem helpen 
bij het beantwoorden van deze vragen. Veel tips verwijzen 
naar relevante tests en tools die gratis beschikbaar zijn in de 
Tiptrackshop. De medewerkers worden geholpen aan de juiste 
zoekwoorden om een geschikte training of geschikt product 
te vinden in de shop. Werkgevers kunnen via Tiptrack hun 
oudere medewerkers ook het passende bestaande aanbod aan 
trainingen en andere faciliteiten aanbieden. 

TEKST
Judith Prince 

Doe mee(r) met #Tiptrack

www.telegraaf.nl
31 oktober 2017
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Doordenken
Slachtoffers, waar je ook kijkt        

Weet u al tot welke slachtoffergroep u 
behoort? Ongeacht uw leeftijd is u vast 
weleens iets overkomen door toedoen 
van anderen, waaraan u met onge-
noegen terugdenkt. Misschien bent u 
ergens voor afgewezen of is u deelname 
of toegang geweigerd met een op uw 
persoon betrekking hebbende verkla-
ring. En mocht u in uw eigen leven 
niets te binnen schieten, denk dan 
aan uw ouders, grootouders of over-
grootouders. Als dat ook niets oplevert 
waardoor u zich (alsnog) gekwetst, 
vernederd of geïntimideerd voelt, dan 
behoort u vrijwel zeker tot de categorie 
die juist anderen iets heeft aangedaan, 
afgewezen of geweigerd. Of u bent er de 
verwerpelijke nazaat van en daarmee – 
in het actuele ‘discours’ – niet minder 
verantwoordelijk. 

Daders rest nog maar één ontsnappings-
mogelijkheid: u schaart uzelf onverhoeds 
aan de zijde van een slachtoffergroep 
naar keuze en bindt samen met hen de 
strijd aan. Zo ongeveer als een longarts 
die jarenlang zelf aan tabak verslaafd is 
geweest – waarvan tal van onschuldigen 
hebben meegenoten – en nu een feller 
bestrijder is van de tabaksindustrie dan 
willekeurig welke anti- roker die nooit 
heeft gerookt. En wie weet zien we nog 
eens een door Job Gosschalk bij wijze van 
boetedoening gecaste film waarin een 
castingdirector die zijn libido niet onder 
controle heeft, letterlijk het vel over de 
oren wordt getrokken.       

Hoe komt het toch dat steeds meer 
mensen claimen ergens eerste-, tweede- 
of derdegeneratieslachtoffer van te zijn? 
Uiteraard bij voorkeur slachtoffer door 
toedoen van anderen in heden of verle-
den. Zozeer zelfs dat er nu mensen zijn 
opgestaan (of zijn zij door bekeerlingen 
uit hun ‘vals bewustzijn’ gewekt?) die 
zich ondraaglijk geschoffeerd voelen 
wanneer zij in collectief verband met 
‘dames en heren’ worden aangesproken. 
Het moge u reeds duidelijk zijn, voor 
zoveel gevoeligheid kan ik geen begrip 
opbrengen.  

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

Zij maken misbruik van hun machts-
positie door een ander boven ons te 
verkiezen als nieuwe medewerker. Zij 
weigeren te erkennen dat onze kin-
deren hoogbegaafd, hoogsensitief of 
dyslectisch zijn of lijden aan een neef 
van Asperger. 

Kortom, op onze weg door het leven en 
vooral op onze weg naar de top, zit-
ten die anderen ons voortdurend in de 
weg. En dan niet omdat wij mateloos 
irritant, volkomen talentloos of hope-
loos arrogant zijn, neen, want als het 
stoplicht vóór mij op rood springt, dan 
is dat ook al omdat ik rood haar heb. 
Zoals de bus altijd voor mijn neus weg-
rijdt terwijl ik nauwelijks te laat ben. 
Als het tegenzit, hebben anderen het 
gedaan. En als het daarentegen meezit, 
dan is dat enkel en alleen aan mijzelf te 
danken. 

Het is het trieste gevolg van een poli-
tieke keuze die voorwendt dat wij er 
met zijn allen beter van worden als niet 
alleen bedrijven, maar ook individuen 
voortdurend met elkaar concurreren. 
Die voorwendt dat succes een keuze 
is (en daarmee mislukking dus ook), 
zonder erbij te vertellen dat er op de 
top van de piramide uiteraard slechts 
plaats is voor een enkeling – en die de 
enkelingen op de top weigert voor te 
houden dat de hoogte van de piramide 
juist door de breedte van de basis wordt 
bepaald.    

Als het stoplicht 
vóór mij op rood 
springt, dan is dat 
ook al omdat ik 
rood haar heb

Ofschoon de mensheid voor haar 
voortbestaan meer te duchten heeft 
van chagrijnige virussen, hebben we 
als individu vaak het nodige te lijden 
van andere individuen. Die anderen 
staan vóór ons in de file, dringen voor 
in wachtrijen, rijden met winkelwagen-
tjes tegen onze enkels en maken ons 
uit voor rotte vis als wij het, natuurlijk 
geheel per ongeluk, hun aandoen.  

Hink-stap-sprong het 
nieuwe jaar in
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Wat staat ons de komende jaren te doen om succesvol 
te blijven meebewegen op de sterk veranderende 
arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal tijdens het 
AWVN-jaarcongres begin oktober. Als vervolg hierop 
staan er in januari, februari en maart verscheidene 
sessies op het programma.

TEKST
Hendrik Noten

Verdiepingssessies als vervolg op AWVN-jaarcongres

jaarcongres

Kees Kraaijeveld, oprichter van De Argumentenfabriek, presenteert 
‘Werkgeverschap in vier toekomstbeelden’, een gemeenschappelijke 
publicatie van AWVN en De Argumentenfabriek
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Dorothee van Vredenburch, chief change & organisation NN Group: ‘Om verandering te laten slagen, moet je weten waar je voor staat’

Sven Romkes, people development consultant bij ABN AMRO, sprak 
met zijn gehoor over de voor- en nadelen van het in dienst nemen van 
arbeidsgehandicapten

Albert Martens, HR-baas van IKEA, houdt z'n gehoor voor dat een goede 
manager medewerkers nodig heeft. ‘Het is dus niet andersom’

Bezoekers wisselen van ruimte om de toekomst vanuit weer een ander 
perspectief te benaderen
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Vervolgsessies lerende organisatie

• Hink: beweging bij BASF
Van cassettebandjes naar een chemisch concern, van 
cao naar arbeidsvoorwaardenregeling. BASF onderging 
door de jaren heen de nodige transities. Tijdens deze 
eerste bijeenkomst (op 19 januari) verdiepen we het 
perspectief van de lerende organisatie aan de hand van 
de ervaringen van Freek Bosse, HR-directeur bij BASF 
Nederland. Zijn streven naar duurzame inzetbaarheid 
veranderde in een uitgebreider traject dat erop is gericht 
om mensen in beweging te krijgen. Hij neemt ons mee in 
zijn verhaal. Vragen die aan de orde komen: Waarom is 
het perspectief van de lerende organisatie zo belangrijk 
geworden, welke interventies kennen we al en welke 
obstakels komen we voornamelijk tegen? Wat staat ons 
te doen?
• Stap: het nieuwe beoordelen met o.a. ABN AMRO
De traditionele beoordelingscyclus heeft lang niet 
altijd het gewenste resultaat. Steeds meer werkgevers 
experimenteren daarom met het nieuwe beoordelen. 
Tijdens deze tweede sessie (op 2 februari) komen twee 
werkgevers aan het woord over het nieuwe beoordelen 
in hun organisaties. Martijn Meiberg, projectleider 
performance management bij ABN AMRO, vertelt over 
het streven van de bank om een nieuwe vorm te vinden 
die goed is voor de organisatie én ervoor zorgt dat 
mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Vragen die 
aan de orde komen: Wat is het nieuwe beoordelen? Hoe 
werkt het? Past het bij elke organisatie? Past het in een 
breder duurzaam inzetbaarheidsbeleid?
• Sprong: eigenaarschap vanuit vernieuwend HR-beleid
Eigenaarschap en regie zijn twee termen die de laatste 
jaren het personeelsbeleid hebben veroverd. Het is 
duidelijk dat effectieve duurzame inzetbaarheid niet van 
de grond komt wanneer werkgevers een one size fits 
all-beleid voeren. Werkenden moeten steeds meer zelf 
aan het roer van hun loopbaan staan. Maar wat is dat 
eigenaarschap precies en hoe bereik je het? Gedurende 
deze derde ochtend (16 februari) gaan we met een aantal 
AWVN-leden in gesprek over deze thema’s. Het podium 
is aan werkgevers die via hun HR-beleid proberen de 
regie van werkenden te vergroten. Vragen die onder 
andere aan de orde zullen komen: Wat is eigenaarschap 
en hoe verhoudt het zich tot de werkomgeving, wat is de 
wisselwerking tussen de cao en DI-beleid en hoe zorg je 
dat individuele budgetten wél worden gebruikt? 

U kunt zich inschrijven voor de hele serie bijeenkomsten, 
maar ook voor iedere sessie afzonderlijk. Meer informatie 
over en inschrijven voor de bijeenkomsten: stuur een 
mail naar Jacqueline Kooi, kooi@awvn.nl. 

Ruim twee maanden geleden vond 
het AWVN-jaarcongres plaats Zo’n 750 
leden onderzochten vier verschillende 
toekomstbeelden voor werkgeverschap. 
Een breed scala aan werkgevers betrad 
het podium en behandelde vragen én 
antwoorden uit hun eigen praktijk: 
hoe gaat KLM bijvoorbeeld om met de 
volatielere markt voor de luchtvaart? 
Wat zijn de opvattingen van IKEA over 
de inzet van medewerkers?
Op het jaarcongres was sprake van een 
gedeeld gevoel van urgentie. Overal 

zien we dat oude organisatiestruc-
turen onder druk komen te staan. 
Een zoektocht is gaande naar wend-
baarheid, nieuw talent en succesvol 
duurzaam inzetbaarheidsbeleid. We 
hebben behoefte aan meer eigen regie 
en bewustzijn op het gebied van leren 
en ontwikkelen, aan directere vormen 
van participatie en plattere organisa-
tiestructuren die meer ruimte bieden 
voor autonomie.
Het roer moet dus om. Maar op het 
jaarcongres bleven veel vragen onbe-

We leren direct van 
elkaars praktijk: 
Wat speelt er bij 
andere bedrijven 
en hoe gaan die 
daarmee om?
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Hendrik Noten
beleidsadviseur bij 
AWVN, was verant-
woordelijk voor het 
inhoudelijke deel  
van het AWVN- 
jaarcongres 2017

antwoord: Hoe vertaal ik de ontwik-
kelingen naar mijn eigen organisatie, 
wat betekenen die voor míjn praktijk? 
Hoe krijg ik mijn organisatie in bewe-
ging, welke alternatieven zijn er voor 
het beoordelingsgesprek, hoe kan ik 
‘eigenaarschap’ bevorderen? 
AWVN begint het nieuwe jaar daarom 
met een frisse en creatieve start. In 
drie bijeenkomsten op de vrijdagoch-
tend gaan we op zoek naar de volgende 
stappen om – hink-stap-sprong – het 
lerend vermogen van organisaties te 
vergroten. Iedere ochtend bestaat uit 
twee onderdelen. Eerst gaan we op zoek 
naar de uitdagingen en obstakels die de 
deelnemers tegenkomen. Die analyse-
ren we, zodat we direct kunnen leren 
van elkaars praktijk: Wat speelt er bij 
andere bedrijven en hoe gaan die daar-
mee om? Vervolgens delen werkgevers 
uit het AWVN-netwerk hun ervarin-
gen met het onderwerp in kwestie. Zij 
vertellen over de vernieuwingen die ze 
hebben doorgevoerd en de lessen die 
anderen daaruit kunnen trekken (zie 
kader op pagina 39).
Daarnaast organiseert AWVN op 24 
januari een workshop in het kader van 
de inclusieve organisatie, en op 8 maart 
een HR-congres dat in het teken staat 
van de wendbare organisatie (zie kader 
op pagina 41).   

René ten Bos, denker des vaderlands en hoogleraar Filosofie van de Bedrijfswetenschappen. 
‘Controle is duur, vertrouwen is gratis’

Maarten Gielen sprak over MPlooy, een initiatief van een aantal ondernemers uit Veghel om met 
elkaar een antwoord te vinden op verschillende arbeidsmarktvraagstukken. ‘Zo ontstond de 
gedachte om gezamenlijk van-werk-naar-werktrajecten te gaan realiseren’

Bezoekers laten zich fotograferen tussen de programmaonderdelen van 
het AWVN-jaarcongres ‘Aan zet’ door

Drukbezochte borrel na afloop

Een bevlogen Jasper Krabbé, beeldend kunstenaar en presentator van de 
televisieserie ‘Het geheim van de meester’, hield een vurig pleidooi voor 
meer onzekerheid. ‘Ik wens u er veel van toe’

 
Vervolgsessies inclusieve en wendbare  
organisatie

• Waarde(n) en businesscase van inclusief werkgeven
Op woensdagochtend 24 januari (9.30-12.00 uur; inloop 
vanaf 9.00 uur) vindt de workshop ‘Waarde(n) en 
businesscase van inclusief werkgeven’ plaats. Centraal 
daarin staat de vraag: wat is de waarde van inclusie voor 
uw organisatie? 
We starten met een korte inleiding, waarin we het 
theoretische landschap schetsen: van draagvlak, beleid, 
begeleiding tot speciale managers. Daarna zoomen we in 
op de waarde(n) die inclusief werkgeven kan hebben. Na 
een inleiding op het onderwerp gaan de deelnemers met 
elkaar in gesprek over de waarde die zij vermoeden of 
verwachten dat inclusief werkgeven voor hun organisatie 
kan hebben. Dat kunnen harde waarden zijn als verlaging 
van het ziekteverzuim of het terugdringen van het aantal 
productiefouten, maar ook zachtere waarden als grotere 
medewerkerstevredenheid of bedrijfstrots. Vervolgens 
maken de deelnemers een start met het opstellen van 
hun eigen inclusieve businesscase. Tot slot kunnen de 
deelnemers elkaar en de sessiebegeleiders ontmoeten 
tijdens een eenvoudige broodjeslunch.
• HR-congres over de wendbare organisatie
Op donderdag 8 maart organiseert AWVN in de middag 
in Driebergen een congres voor HR-managers over 
de wendbare organisatie. Met sprekers uit de praktijk 
(o.a. Marjolein Reijs, HR-directeur McDonald’s) en de 
wetenschap (o.a. Fabian Dekker over de flexibilisering 
van arbeid); daarnaast staat er een inspiratiesessie onder 
leiding van Max Pas (over de medewerker als klant) op 
het programma.

Bij het perse gaan van deze editie van Werkgeven waren 
alle details van deze twee bijeenkomsten nog niet bekend. 
Voor meer informatie en aanmelden: hou www.awvn.nl en 
de dagelijkse nieuwsbrieven van AWVN in de gaten. 

Op www.awvn.nl/jaarcongres-2017 vindt u korte 
verslagen van de verschillende sessies die tijdens het 
jaarcongres tegelijkertijd plaatsvonden: Rabobank, 
Kloosterboer organisatieadvies en Amerpoort  
(in het kader van de lerende organisatie), KLM, IKEA,  
ABN AMRO en Eska (wendbare organisatie),  
Nationale Opera en Ballet, MPlooy, ABN AMRO en Hutten 
(de inclusieve organisatie), en Wildlands Adventure,  
P2, De Argumentenfabriek en de NVRD  
(de verbonden organisatie).



42 43#4 2017berichten berichten

AWVN-belonings monitor: 
toon aangevend in  
beloningsvergelijking 
Een nieuwe interface, extra mogelijkheden voor  
be loningsvergelijkingen en een grotere gebruikers-
vriendelijkheid: AWVN heeft de belonings monitor ver-
nieuwd. Daarnaast is de achterliggende gegevensbank 
de afgelopen jaren geleidelijk uitgebreid naar 150.000 
‘waarnemingen’. Daarmee dekt de digitale belonings-
vergelijker van AWVN de gehele marktsector af. 

De vernieuwing en verbetering van de belonings-
monitor volgt op de sterk toegenomen vraag van 
AWVN-leden om snel en gemakkelijk de salarissen 
in het eigen bedrijf te vergelijken met die in andere 
bedrijven. Dat komt onder meer door de scherpere 
concurrentie in (delen van) de steeds krappere 
arbeidsmarkt, een grotere variatie in beloning 
en de opmars van resultaatafhankelijk belonen. 
Verder vragen werkgevers in toenemende mate om 
objectieve informatie over beloning, als tegenwicht 
tegen de informatie die werkenden van vergelij-
kingssites en vacturesites halen. Met het leidende 
functiewaarderingssysteem ORBA biedt AWVN 
de mogelijkheid om beloningen op een objectieve 
grondslag te baseren en beloningsverhoudingen 
inzichtelijk te maken. 

Online
De AWVN-beloningsmonitor is een online belo-
ningsdatabase die gebruikers de mogelijkheid biedt 
om zelf snel en eenvoudig actuele vergelijkingen 
te maken. Zo krijgen ze antwoord op de vraag wat 
een marktconform salaris is. Door het eigen belo-
ningsbeleid te vergelijken met dat van de algemene 
markt of branchegenoten, krijgt de gebruiker 

KA
LEN
DER

Hink: beweging bij BASF
Vervolgsessie 
jaarcongres: lerende 
organisatie

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

19 23
Januari Januari

Voor meer informatie: www.awvn.nl

Wat is (on)mogelijk?
Op het vlak van beloningsvergelijking biedt de AWVN-beloningsmoni-
tor ongekende mogelijkheden, ook binnen het eigen bedrijf.  
Zo kunt u: 
• de ‘marktwaarde’ van een bepaalde functie bepalen  
•  de eigen beloningsverhoudingen vergelijken met die van andere 

werkgevers in de eigen sector of de gehele marktsector (benchmark)
•  de eigen pensioenregelingen vergelijken met die van de markt
•  leaseregelingen vergelijken
•  de beloningen binnen de onderneming vergelijken met de eigen 

salarisschalen
•  de beloningen tussen mannen en vrouwen binnen de eigen  

onder neming vergelijken 
•  de beloningen tussen de verschillende leeftijdsgroepen binnen  

de eigen onderneming vergelijken 
•  de beloningen vergelijken met andere bedrijven per provincie
•  de beloningen vergelijken op basis van bedrijfsgrootte (aantal  

medewerkers).

Brancheorganisaties ontdekken de beloningsmonitor als middel om 
cao-processen voor te bereiden op basis van praktijkdata van hun 
leden. De leden leveren data aan, AWVN analyseert de gegevens als 
onafhankelijke derde en geeft een geanonimiseerde weergave aan de 
branchevereniging. Als tegenprestatie krijgen de leden toegang tot de 
beloningsmonitor met een extra lage licentieprijs.

Daarnaast biedt de AWVN-beloningsmonitor maatwerkmogelijkhe-
den om situaties voor sectoren, branches of de gehele marktsector 
te schetsen en vergelijkingen in de tijd te maken. Denk bijvoorbeeld 
aan de ontwikkeling van de doorsneelonen tussen 2013 en nu, of de 
ontwikkeling van de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen 
in de afgelopen tien jaar.  

inzicht in zijn positie op de markt. Dit inzicht kan bijvoor-
beeld houvast geven bij salarisonderhandelingen. Een goed 
beeld van een marktconform salaris kan ook helpen om de 
juiste mensen aan te trekken, terwijl eventuele excessen in 
de huidige beloningen beheersbaar kunnen worden.

De AWVN-beloningsmonitor brengt meerdere aspecten van 
beloning in kaart: vast salaris, variabel inkomen, arbeids-
duur, pensioen, lease en transitievergoeding. In de database 
is het salaris van ruim 150 functies te raadplegen, uitge-
werkt voor meerdere niveaus. In totaal worden ruim 400  
functieniveaus omschreven. De AWVN-beloningsmonitor 
wordt door vele sectoren en organisaties gebruikt. Met de 
laatste uitbreiding van de achterliggende gegevensbank 
heeft de monitor een leidende rol gekregen in de wereld 
van de beloningsvergelijkingen.

Onderhoud
Het idee achter de AWVN-beloningsmonitor is: voor gebrui-
kers, door gebruikers. Omdat werkgevers voortdurend eigen 
gegevens toevoegen aan de databank, leveren de 150.000 
waargenomen banen actuele beelden op. Gebruikers die op 
deze manier bijdragen aan de databank, krijgen korting op 
hun abonnementsgeld. Overigens worden de ingevoerde 
gegevens gecontroleerd op betrouwbaarheid. 

Vernieuwde database heeft 
150.000 waarnemingen

Stap: het nieuwe 
beoordelen
Vervolgsessie 
jaarcongres: lerende 
organisatie

Petrochemie
Netwerkbijeenkomst 
voor AWVN-leden 
actief in de chemische 
industrie in de Botlek

2 6
Februari Februari

Waarde en  
businesscase
Vervolgsessie 
jaarcongres: inclusieve 
organisatie

24
Januari

Kopen?
De AWVN-beloningsmonitor kost vanaf 1 januari 2018 
2.150 euro (exclusief btw) per jaar. Voor AWVN-leden 
is dit maximaal 1.095 euro. Deelnemers die minimaal 
60 procent van hun eigen werknemersgegevens 
toevoegen aan de databank, krijgen 400 euro terug. 
Als u zich uiterlijk 31 december 2017 aanmeldt, dan 
kunt u nog profiteren van het tarief voor 2017. Lid van 
een bij AWVN aangesloten branchevereniging? Dan 
is er mogelijk een nog aantrekkelijkere prijsstelling 
afgesproken. Kijk op de ledenvoordeelpagina van uw 
brancheorganisatie. Meer informatie: AWVN-werkge-
verslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. 

Kijken?
Meer weten? Ga naar beloningsmonitor.awvn.nl en bekijk de demo. 
Of neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn (070 850 86 05,
werkgeverslijn@awvn.nl) of uw brancheorganisatie. Lees op de 
website van de brancheorganisatie ook de reacties van gebruikers.
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Personeel investeert 2 miljoen euro in zichzelf

Doorbraak duurzame inzetbaarheid bij KLM

Het nieuwe beoordelen 

AWVN helpt 
richtinggevende 
keuzes maken

Het grondpersoneel van KLM is volop bezig met persoonlijke 
duurzame inzetbaarheid. Zesduizend medewerkers hebben 
de afgelopen drie weken gebruikgemaakt van een nieuw door 
KLM beschikbaar gesteld digitaal instrument en het bijbeho-
rende ontwikkelingsbudget. Van deze medewerkers heeft meer 
dan de helft daadwerkelijk een online beroeps- of gezondheids-
test uitgevoerd en een cursus of opleiding aangekocht. Daarbij 
investeerden zij in drie weken 2 miljoen euro in zichzelf. Dit 
blijkt uit gegevens van werkgeversvereniging AWVN over het 
gebruik van de duurzame inzetbaarheidstool Tiptrack bij de 
vliegmaatschappij.

Concretiseren
Duurzame inzetbaarheid – met als doel dat werkenden nu en 
in de toekomst productief en met plezier aan het werk blijven 
– staat bovenaan op alle prioriteitenlijsten van werkgevers, 
maar liet zich tot dusver slechts moeizaam vertalen in concrete 
handelingen. KLM is de eerste grote werkgever die gebruik-
maakt van de door AWVN ontwikkelde app voor computer en 
smartphone om het beleid op het vlak van duurzame inzetbaar-
heid te concretiseren. Met dit instrument, Tiptrack, krijgen 
werkenden inzicht in hun werk- en gezondheidssituatie, ont-
wikkelingsmogelijkheden en financiën. De gedachte is dat dit 

inzicht werkenden helpt om meer greep te krijgen op de eigen 
huidige en toekomstige situatie. Zo vergroten ze hun eigen 
duurzame inzetbaarheid en daarmee hun eigen toekomstige 
arbeidsmarktkansen. 

Individuele budgetten
AWVN ziet in steeds meer cao’s afspraken over individuele 
inzetbaarheidsbudgetten: geld waarover werkenden zelf 
kunnen beslissen. Vaak worden deze budgetten echter niet of 
onvoldoende gebruikt. Het succes bij KLM is te verklaren uit 
het feit dat de medewerker met Tiptrack eerst inzicht in zijn 
persoonlijke situatie krijgt, waardoor hij beter weet waaraan 
hij zijn budget kan besteden. Uit eerder onderzoek van werk-
geversvereniging AWVN blijkt dat veel medewerkers ‘onbe-
wust onbekwaam’ zijn ten aanzien van hun eigen duurzame 
inzetbaarheid. 
KLM heeft ruim 13.000 medewerkers als grondpersoneel in 
dienst. Deze hebben allemaal de beschikking over Tiptrack. 
Tiptrack wordt de komende maanden bij een aantal andere 
grote bedrijven geïntroduceerd.

Meer weten over Tiptrack? Lees het artikel op pagina 34. Of 
kijk op www.tiptrack.nl. 

Uit een onderzoek dat AWVN afgelopen najaar onder haar 
leden hield, blijkt dat ruim de helft van de respondenten het 
voornemen heeft de P&D-cyclus anders in te richten. Veel 
deelnemers aan het onderzoek blijken op zoek naar een andere 
vorm: het nieuwe beoordelen.
‘De medewerker vooral zelf de regie laten nemen, de werkgever 
faciliteert’, zo schrijft een deelnemer. ‘Meer toekomstgerichte 
gesprekken, resultaatgerichte afspraken en actief stimuleren 
van ontwikkeling en mobiliteit’, stelt een ander. De kritiek 
op de huidige vormgeving van de P&D-cyclus is veelal dat het 
rendement van de investering gering is. ‘Veroordelingsgesprek, 
verplicht nummertje, hakken in het zand.’ Veel organisaties 
zoeken naar nieuwe vormen, waarbij ‘continue dialoog’,  
‘verantwoordelijkheid’ en ‘coaching’ de steekwoorden zijn.  
De gewenste accentverschuivingen zijn vooral:  
•  continue dialoog over de resultaten en ontwikkeling
•   eigenaarschap van de medewerker voor zijn persoonlijke en 

professionele ontwikkeling
•  coachende leidinggevenden, die zich primair richten op de 

inzet en ontwikkeling van het talent van de medewerker.

Het nieuwe beoordelen sluit aan bij de nieuwe dynamiek bin-
nen organisaties. Wendbaarheid, bewegen, leren en ontwik-
kelen zijn immers voorwaarden om succesvol te blijven. Dit 
vraagt plattere organisaties, ‘agile’ werken en zelforganisatie. 
Dit vraagt ook andere manieren om mensen aan te sturen: 
meer accent op performance development en daarmee ook op een 
andere vorm van de P&D-cyclus. 

Arbeidsmigratierecht
Start van de vijfdelige 
workshopcyclus 
Internationale 
arbeidsmobiliteit, 
voorjaar 2018

8
Februari

Sprong: eigenaarschap
Vervolgsessie 
jaarcongres: lerende 
organisatie

16
Februari

De cao als  
strategisch wapen
Start van de leergang 
arbeidsvoorwaarden

13
Februari

Noord
Netwerkbijeenkomst 
voor bedrijven in de drie 
noordelijke provincies

Onderhandelen over 
arbeidsvoorwaarden
Start van deze vierdaagse 
cursus

27 7
Februari Maart

Mainport
Netwerkbijeenkomst van 
de HRM-groep Industrie 
mainport

19
Februari

Maar hét nieuwe beoordelen bestaat niet. De vormgeving 
verschilt per organisatie. Wel zijn er op hoofdlijnen gemeen-
schappelijke accentverschuivingen zichtbaar (zie figuur). De 
belangrijkste beweging is die naar een meer continue dialoog 
over de prestaties én ontwikkeling van de medewerker. Daarbij 
heeft de medewerker een actievere rol. De leidinggevende stapt 
vooral in de rol van coachen, faciliteren en waarderen.

Voor welke uitdagingen staat uw organisatie en wat betekent 
dit voor de ontwikkeling van uw medewerkers en uw organisa-
tie? Hoe kunt u uw P&D-cyclus effectiever inrichten en vorm-
geven? Heeft u al scherp beeld? AWVN helpt u graag om hierbij 
richtinggevende keuzes te maken en kan u ondersteunen bij 
de inrichting en vormgeving van de door u gewenste accent-
verschuivingen. 

Meer weten? Neem dan contact op met het AWVN-kernteam 
‘Het nieuwe beoordelen’ via de AWVN-werkgeverslijn, 
werkgeverslijn@awvn.nl of 070 850 86 05.
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Verder denken over de toekomst van werk in veranderende organisaties

Voor wie?
De leergang ‘Visie op werk & HR’ is 
ontwikkeld door AWVN en AOG School 
of Management. De leergang is bedoeld 
voor (HR)-directeuren, MT-leden, senior 
(HR)-managers en senior adviseurs.

Waar en wanneer?
Startbijeenkomst op 12 april 2018, 
centraal in Nederland. Daarna volgen zes 
modules van een dag, verspreid over zes 
maanden.

Na de leergang ‘Visie op werk & HR’
•  bent u in staat om vanuit een 

helikopterview een duurzame visie 
te vormen over human resources in 
veranderende organisaties;

•  weet u vanuit veranderkundig 
perspectief patronen te herkennen 
en vanuit persoonlijk leiderschap de 
vertaling te maken naar uw rol;

•  heeft u een theoretisch kader om 
toekomstige ontwikkelingen in werk, 
arbeidsverhoudingen en sociale 
innovatie te duiden.

Wat kost het?
Voor leden van AWVN en alumni van 
AOG School of Management: 4.750 euro. 
Voor anderen: 5.500 euro (inclusief 
literatuur- en accommodatiekosten).

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website van AOG: 
www.aog.nl/opleidingen/programmas/visie-op-werk-hr

LEERGANG ‘VISIE OP WERK & HR’

De ontwikkelingen in de economie, maatschappij 
en organisaties zijn lastig te overzien. Werkvormen 
veranderen en daarmee ook de arbeidsverhoudingen. Wat 
betekent dit voor uw organisatie? Is de sociale innovatie 
voldoende op peil om de technologische ontwikkelingen 
bij te houden? De manier waarop de HR-afdeling zich 
nu positioneert in de organisatie, is mogelijk niet meer 
houdbaar in de nieuwe netwerkorganisaties. Wat is uw  
rol in de veranderende organisatie?

Colofon
Werkgeven is het vakblad van werkgeversvereniging AWVN
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Voorjaarseditie Internationale  
arbeidsmobiliteit start op 8 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 2018 
start op 8 februari.

De cyclus bestaat uit vijf delen: arbeidsmigratierecht, sociale ver-
zekeringen, 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 stel-
len over het bestaande of te ontwikkelen internationaal uitzendbe-
leid en het expatcontract.
 
Overzicht workshops, voorjaar 2018
• Arbeidsmigratierecht, donderdag 8 februari
• Sociale zekerheid, donderdag 8 maart
• Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, donderdag 12 april
• Belastingrecht, donderdag 17 mei
• Pensioen, donderdag 14 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.  
 

Sociale verzekeringen
Tweede workshop 
internationale 
arbeidsmobiliteit, 
voorjaar 2018

8
Maart

HR-congres over 
wendbaarheid
Vervolgsessie 
jaarcongres: wendbare 
organisatie

8
Maart

HR-analytics
Bijeenkomst van het 
AWVN-netwerk  
HR-analytics

15
Maart

Accreditatie
De workshopcyclus Internationale arbeidsmobiliteit van AWVN is geac-
crediteerd door het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting 
(NIRPA) en het Register Belastingadviseurs (RB). Deelname aan een work-
shop levert 86 NIRPA-punten op (deelname aan alle vijf onderdelen van de 
workshopcyclus wordt gewaardeerd met 300 NIRPA-punten). Deelname 
aan de workshops wordt gewaardeerd met 5,5 RB-punt per workshop.
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Open. Alle ruimte voor vernieuwing in HR.

Gelukkig introduceert Centraal Beheer nu Open. Hét platform voor alle HR-managers om samen 

te zoeken naar antwoorden op dit soort vragen. Ontdek meer over duurzame inzetbaarheid op 

centraalbeheer.nl/open en download de whitepaper 'De medewerker aan zet' voor de eerste 

ideeën over de Open vraag.

Een Open vraag
Hoe blijven al 
uw mensen in 
carrièrekansen
denken?
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