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De FNV zet de aanval in tegen de ‘door-
geschoten flexibilisering’ op de arbeids-
markt en strijdt voor hogere lonen en een 
fatsoenlijke oudedag. Actie hoort nu een-
maal bij de vakbond, aldus FNV-voorzitter 
Han Busker. Tegelijk zegt hij: ‘De centrale 
looneis van 3,5 procent is geen dogma.’
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16 Het nieuwe beoordelen 
Ga het hele jaar door met je werknemers in gesprek. Niet 
alleen over verbeterpunten, maar vooral ook over ontwikkeling 
en ambities. En stap af van het idee dat u de baas bent die 
ondergeschikten vertelt wat ze goed en fout doen. Nee, u bent 
een coach die het beste uit zijn collega’s probeert te halen.  
Dat is het nieuwe beoordelen in een notendop.

20 Het belang van een audit
Wet- en regelgeving maakt het steeds 
ingewikkelder om te werken met ‘vreemd’ 
personeel – werknemers die bij een ander 
(buitenlands) bedrijf op de loonlijst staan. 
Argeloosheid kan leiden tot – onbewuste 
– overtredingen en forse boetes. Een audit 
biedt werkgevers zekerheid in de wereld 
van inlenen, ketenaansprakelijkheid en 
buitenlandse krachten.

24 De wendbare organisatie
Onlangs organiseerde AWVN een 
congres over de wendbare organisatie 
en de rol van HR daarbij. Een verslag 
van de bijeenkomst.
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Het ABC wint AWVN-trofee
Het ABC maakte de afgelopen jaren een 
opmerkelijke ontwikkeling door. Het  
Amsterdamse onderwijsadviesbureau wist 
het gat te dichten tussen de eigen organi-
satie en de markt. Hoe? Door teams te zien 
als draaipunt en zzp’ers als metgezellen. 
Daarvoor werd Het ABC beloond met de 
eerste AWVN-trofee voor vernieuwend  
werkgeverschap van 2018.

8
Nieuwe privacywetgeving op komst
Eind mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG) in werking. Alle organisaties die persoonsgegevens 
verwerken, groot én klein, krijgen dan te maken met allerlei 
nieuwe verplichtingen. Zeven vragen over de AVG.

30
Relatiegericht onderhandelen
Begin jaren tachtig startte AWVN met onder-
handelingstrainingen die waren gebaseerd op de 
zogeheten Harvard-methode. Het ‘relatiegericht 
onderhandelen’ sloeg geweldig aan en blijkt ook 
nog eens goed mee te bewegen met nieuwe 
ontwikkelingen zoals de internationalisering  
van het bedrijfsleven. 
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Han Busker heeft een opvallende  
fotowand in zijn werkkamer. Afgebeeld 
over de volle breedte: het Museumplein, 
2004. Onder leiding van de FNV liepen 
toen meer dan 300.000 mensen te hoop 
tegen de plannen rond de WW, WAO, 
VUT en prepensioen van het kabinet- 
Balkenende II. Spandoeken, vlaggen 
en rode ballonnen. Busker wijst op een 
figuurtje in de mensenzee. ‘Daar sta 
ik ergens.’ Het is zichtbaar een mooie 
herinnering voor hem. Roept de foto 
weemoed op naar voorbije tijden?   
‘Het is inmiddels veertien jaar later, en 
er zijn tegenwoordig ook andere,  
modernere manieren waarop we ons 
punt kunnen maken. Maar ik sluit zeker 
niet uit dat we ooit weer zo’n grote 
manifestatie organiseren. Ik merk dat 
de onrust en het animo voor actie onder 
werknemers toeneemt. Zij zeggen:  
de economie draait als nooit tevoren, 
maar ik merk er helemaal niets van.’ 
Actie en polderen – het zijn van oudsher 

FNV-voorzitter Han Busker:

‘ Cao zonder FNV  
is een slechte cao’ 

TEKST
Dorine van Kesteren

BEELD
Martin Waalboer

Sinds het sociaal overleg is mislukt, gaat de FNV 
weer de confrontatie aan. De bond zet de aanval 
in tegen de ‘doorgeschoten flexibilisering’ op de 
arbeidsmarkt en strijdt voor hogere lonen en een 
fatsoenlijke oudedag. Actie hoort nu eenmaal  
bij de vakbond, aldus FNV-voorzitter Han Busker. 
Tegelijk is hij bereid tot bewegen. ‘De centrale 
looneis van 3,5 procent is geen dogma.’

4 vraaggesprek #1 2018

twee stromingen binnen de FNV.  
De barricaden op of onderdeel worden 
van het systeem. Actievoeren is Busker 
niet vreemd; als voorzitter van de  
Nederlandse Politiebond leidde hij in 
2015 de langste politiestaking ooit.  
‘Actievoeren hoort gewoon bij de  
vakbond. Maar het moet natuurlijk wel 
een doel dienen. Iedereen bij de FNV 
streeft naar het maximale resultaat 
voor onze leden, maar de vraag is op 
welke manier je dat het beste bereikt. 
Daar is altijd discussie over, daar zit een 
bepaalde spanning op. Maar dat vind ik 
ook wel leuk.’ 

En als u zelf moet kiezen, met het  
mes op de keel? 
‘We hebben in 2016 en 2017 anderhalf 
jaar aan de overlegtafel gezeten, maar 
zijn uiteindelijk geen meter vooruit-
gekomen. In die context zeg ik, in alle 
eerlijkheid: actie. Daarom hebben we 
een aanvalsplan voor de arbeidsmarkt 

opgesteld, het Offensief. Bij de gemeente-
raadsverkiezingen hebben we een  
tien-puntenplan ingebracht in de  
debatten met lokale politici. Op 1 mei 
zullen we van ons laten horen. En als het 
nodig is, komen er ook zeker stakingen.’ 

Mislukt
Afgelopen september mislukten de 
gesprekken tussen werkgevers en 
werknemers over de hervormingen op 
de arbeidsmarkt. Busker: ‘We hadden 
hetzelfde doel voor ogen: de wildgroei 
aan flexarbeid stoppen. De werkgevers 
erkenden dit probleem, maar de echte 
drive om tot een oplossing te komen, 
ontbrak. De loondoorbetaling bij ziekte 
was ook een knelpunt. Ik snap best dat 
dit een drempel is om mensen in vaste 
dienst te nemen, zeker voor kleine  
werkgevers. Maar ons uitgangspunt is 
dat een beperking niet ten koste mag 
gaan van de aanspraken van de zieke 
werknemer. Wij zoeken het meer in  
verkleining van de werklast rond de  
re-integratieverplichtingen.’ 

Toen heeft het kabinet zelf maar een 
sociale paragraaf in het regeerakkoord 
geschreven.
‘Het regeerakkoord doet recht aan alle 
partijen, zegt het kabinet. Nou, wat ons 
betreft is de balans ver te zoeken.  
Dat begint al met de afschaffing van  
de dividendbelasting voor het grote  
bedrijfsleven. Daar geeft men 1,4 miljard 
euro weg en aan de onderkant van 
de arbeidsmarkt wordt 500 miljoen 
bezuinigd. En waar ik ook boos over 
ben: begin 2016 hebben wij afgesproken 
met het kabinet en de werkgevers om de 
Wwz, de Wet werk en zekerheid,  
te evalueren. Want dan komen de feiten 
boven tafel, en wordt duidelijk of die wet 
wel echt haar doel mist, zoals wordt  
beweerd. Maar nu zeggen zowel kabinet 
als werkgevers: laat die evaluatie maar 
zitten. En introduceert het regeer-
akkoord een nieuwe ‘cumulatiegrond’, 
waarbij losse ontslaggronden bij elkaar 
mogen worden opgeteld.’  
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Wat nu?
‘Het centraal overleg is van de baan,  
wij gaan geen breed sociaal akkoord 
meer sluiten. De enige mogelijkheid is 
dat we praten over een aantal geïsoleerde 
knelpunten. De loondoorbetaling bij 
ziekte bijvoorbeeld. Want de werkgevers 
zijn ook niet blij met het voorstel in  
het regeerakkoord om deze verplichting  
voor kleine werkgevers te verkorten 
naar één jaar en hen in het tweede jaar 
een uniforme lastendekkende premie te 
laten betalen.’ 

Doorgeslagen flexibilisering 
Een van de belangrijkste punten in het 
Offensief is de ‘doorgeslagen flexibilise-
ring’ – een stokpaard van Busker.  
‘De FNV is niet tegen flexwerkers en 
zzp’ers, maar flex moet de uitzondering 
zijn – niet de regel. Nederland is koploper 
flexwerk in Europa, de arbeidsinkomens-
quote is nog nooit zo laag geweest.  
Het is een manier geworden om arbeid 
goedkoop te organiseren. Dat noemen 
wij de race naar beneden. Want zolang 
flex goedkoper is dan vast, krijgt  
niemand meer een vaste baan. Het is 
reëel als werkgevers juist méér betalen 
voor mensen die ze kunnen inzetten bij 
‘piek en ziek’. Er staat immers een extra 
voordeel tegenover: het is gemakkelijker 
om afscheid te nemen.’ 

Wat stelt u voor? 
‘Wij pleiten voor maatregelen die de 
concurrentie tussen werkenden stoppen. 
Om te beginnen: flexwerkers en zzp’ers 
extra zekerheden bieden op het gebied 
van pensioen en arbeidsongeschiktheid. 
Als zij de kosten van deze verplichte  
collectieve verzekeringen doorberekenen 
in hun tarieven, wordt flex vanzelf  
duurder. Ook minimumtarieven voor 

Pensioenstelsel
Ondertussen ligt in Den Haag nog een 
hoofdpijndossier op tafel: het pensioen-
stelsel. Al sinds 2012 proberen werkge-
vers en werknemers in de SER om samen 
een nieuw, toekomstbestendig systeem 
te ontwerpen. ‘Het kabinet maakt het 
ons hierbij niet gemakkelijk. Bijvoor-
beeld met de versnelde verhoging van de 
AOW-leeftijd. Wij stellen voor om die tot 
2020 op het huidige niveau te bevriezen, 
in afwachting van een brede maatschap-
pelijke discussie over fysiek zwaar werk 
en de gezondheidsverschillen tussen 
lager- en hogeropgeleiden. Daarnaast 
komt de solidariteit van het pensioen-
stelsel steeds meer onder druk te staan 
nu de groep zzp’ers groeit die er niet aan 
deelnemen. En dan speelt nog de kwestie 
van de rekenrente. Veel pensioenen zijn 

Han Busker  

Han Busker (1960) is sinds 10 maart 
2017 voorzitter van de FNV. Hij begon
zijn loopbaan bij de Koninklijke 
Marechaussee. Later stapte hij over 
naar de politie, eerst in de gemeente 
Amsterdam en vervolgens op 
Schiphol. In 1986 ging hij aan de slag 
als individueel belangenbehartiger 
bij de marechausseevereniging. 
Busker werd daarna voorzitter van 
deze vereniging, vicevoorzitter 
van de militaire vakbond AFMP, 
bestuurslid van de koepelorganisatie 
van Europese militaire vakbonden en 
penningmeester van de  
koepelorganisatie van Europese 
politievakbonden. In 2008 werd 
hij voorzitter van de Nederlandse 
politiebond. zzp’ers horen erbij. Verder moeten de 

aanbestedingsregels worden aangepast. 
Bij aanbestedingen van gemeenten, 
vooral in de zorg, gaat het altijd om 
kortlopende, zo goedkoop mogelijke 
contracten. En de medewerkers van de 
inschrijvende bedrijven betalen de prijs. 
Natuurlijk is dit deels Europees geregeld, 
maar het Nederlandse kabinet heeft hier 
ook een verantwoordelijkheid.’ 
 
Terug naar het naoorlogse ideaal van 
een baan voor het leven?
‘De wereld en het arbeidsaanbod zijn  
groter geworden, de keuzemogelijkheden 
oneindig. Ik geloof inderdaad niet dat 
mijn zoon nog een veertigjarig dienst-
verband ambieert. Maar dat betekent niet 
dat de jongere generaties geen zekerheid 
willen. Een vast arbeidscontract betekent 
toch niet dat iemand zijn hele leven bij 
dezelfde werkgever moet blijven?’ 

Centrale looneis
Dit jaar zet de FNV in op een loonsver- 
hoging van 3,5 procent. Werkenden  
moeten profiteren van de economische 
groei, aldus de bond. Deze centrale loon-
eis maakt het echter niet gemakkelijker 
aan de cao-tafel. Het Financieele Dagblad 
meldde onlangs op basis van AWVN cijfers 
dat een aantal toonaangevende sectoren 
de afgelopen drie jaar cao’s hebben afge-

sloten zonder de FNV, waardoor  
1,5 miljoen werkenden buiten de invloed-
sfeer van deze vakbond zijn gekomen.

Plaatst de FNV zichzelf buitenspel?
‘De beeldvorming klopt niet, dit is geen 
trend. Van de bijna vierhonderd cao’s die 
in 2017 tot stand zijn gekomen, waren 
wij er slechts bij acht niet betrokken. 
En bij een deel van die acht is dat al een 
aantal jaar zo, zoals bij de horeca.  
Ik blijf zeggen: een cao zonder de FNV 
is een slechte cao. Waarom het CNV wel 
mee tekent, weet ik niet. Ik kan niet in 
hun afweging treden. Persoonlijk doe 
ik het liever gezamenlijk, want het gaat 
uiteindelijk om de belangen van de  
Nederlandse werknemers.’ 

Is het niet verstandiger om een beetje 
mee te buigen? Nu iets inleveren,  
in ruil voor economische groei en  
werkgelegenheid in de toekomst?
‘Daarom hebben we ook anderhalf jaar 
lang geprobeerd om eruit te komen!  
Kijk, de FNV heeft niet het dogma:  
3,5 procent loonsverhoging en anders 
niets. De decentrale cao-onderhandelaars 
hebben de ruimte om naar het bredere 
perspectief te kijken. Maar sommige  
dingen kunnen en willen we niet uit- 
leggen aan onze leden. Dat heeft te  
maken met geloofwaardigheid.’ 

al tien jaar niet geïndexeerd. Natuurlijk 
snapt iedereen dat de pensioenfondsen 
zich niet ten onrechte rijk mogen reke-
nen met een huizenhoge rente, maar de 
huidige rente is extreem laag. Dat moet 
toch anders kunnen?’ 
 
Loopt dit goed af?
‘Ik ben niet optimistisch. Wij gaan niet 
akkoord met een verslechtering van het 
pensioenstelsel. Onze opdracht is te strij-
den voor een fatsoenlijke oudedag voor 
onze leden. Het is prima om op individu-
eel niveau beter duidelijk te maken hoe 
de pensioenaanspraken precies in elkaar 
zitten, maar wij zijn fel tegen persoonlij-
ke pensioenpotjes. En wij niet alleen: het 
Centraal Planbureau heeft berekend dat 
een collectieve pot uiteindelijk een  
7 procent hoger pensioen oplevert.’ 

Het gaat allemaal niet vanzelf, zo lijkt 
het. Waarom gaat u er toch elke dag 
weer tegenaan? 
‘Mijn overtuiging is dat vakbonden 
heel belangrijk zijn voor de democratie 
en het machtsevenwicht in een land. 
Vanuit solidariteit en collectiviteit kan 
je ook veel meer bereiken dan wanneer 
mensen alleen het gevecht moeten  
aangaan. Dat geldt zeker voor de zwak-
sten op de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn 
er bevlogen werkgevers, die het beste 
willen voor hun medewerkers. Maar 
zulke bedrijven moeten concurreren 
met bedrijven die wél ongebreideld  
gebruikmaken van de flexibele schil. 
Het systeem dat we hebben gecreëerd in 
Nederland, trekt de goede werkgevers 
naar beneden. Flex is een verdienmodel 
geworden – en dat is zó verkeerd.’   

7vraaggesprek

Flexwerk is een manier 
geworden om arbeid 
goedkoop te organiseren;  
dat noemen wij de race  
naar beneden
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  Waarom nieuwe Europese  
 privacyregels? 

Het klassieke grond- en mensenrecht 
privacy komt steeds meer in de verdruk-
king. Dat komt door de snelle technolo-
gische ontwikkelingen, de commerciële 
belangen die daarmee zijn gemoeid en 
de nadruk op de bescherming van de 
(inter)nationale veiligheid. Gegevensbe-
scherming gaat over individuele én col-
lectieve belangen. De Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG) beoogt 
deze belangen te beschermen. De AVG is 
een verordening van de Europese Unie. 
Dat betekent dat de regels rechtstreeks 
gelden in alle lidstaten, zonder dat om-
zetting in nationale wetgeving nodig is.

 Wat zijn de hoofdpunten 
 van de AVG?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens 
die, direct of indirect, herleidbaar zijn 
tot een individu. In Nederland is de 
bescherming van deze gegevens nu 
nog geregeld in de Wet bescherming 
persoons gegevens (Wbp). Deze wet 
vervalt op 25 mei, als de AVG in werking 
treedt. De inhoud van de Wbp is 
grotendeels overgenomen in de AVG.  
De belangrijkste aanvullingen zijn:
•  verantwoordingsplicht van de  

organisatie die persoonsgegevens  
verwerkt (zogeheten accountability)

De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming:  
kansen en uitdagingen

Zeven vragen over de nieuwe 
Europese privacyregels

TEKST
Astrid Zuidinga
Henri Lepoutre

BEELD
Studio Vonq

De verplichtingen uit de AVG raken iedere organisatie. Ze zijn belangrijk. Verdiep u er 
dus in. Laat u adviseren, en vooral ook: wees u ervan bewust dat het formuleren van 
beleid en het invoeren van maatregelen op het vlak van privacy kunnen vallen onder 
het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Blijf de ontwikkelingen volgen, ook 
na 25 mei 2018. Actualiseer regelmatig uw interne privacybeleid, privacystatement, 
verwerkingenregister en informatiebeveiliging. Hoe dan ook is het belangrijk om uw 
medewerkers te informeren over de nieuwe wettelijke regels en hen bewust te maken 
van het belang van privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Zij zijn een be-
langrijke schakel als het gaat om de vraag of uw organisatie wel compliant is, ofwel aan 
de wettelijke regels voldoet. U heeft hen dus om meerdere redenen hard nodig. 

Eind mei treedt de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) in werking. Alle organisaties die 
persoonsgegevens verwerken, groot én klein, krijgen dan 
te maken met allerlei nieuwe verplichtingen. Dit betekent 
dat zij een hoop werk moeten verzetten. Maar de Europese 
privacyregels bieden ook een kans om uw organisatie 
intern en extern neer te zetten als een professionele partij 
die het maatschappelijk belang van gegevensbescherming 
begrijpt. Zeven vragen over de AVG.

1

2

•  ruimere rechten voor individuen  
(met grotere verplichtingen voor  
de organisatie als keerzijde)

•  verruiming van de aansprakelijk- 
heid van de organisatie die  
persoonsgegevens verwerkt 

•  meldingsplicht voor inbreuken  
(datalekken) 

•  versterking van het toezicht en de 
handhaving, in Nederland door de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De AVG noemt limitatief zes gronden 
waarop het is toegestaan om 
persoonsgegevens te verzamelen,te delen 
en op te slaan (kortweg: verwerken). 
Als geen van deze gronden aanwezig is, 
is dit verboden. In de praktijk zijn de 
belangrijkste gronden:
•  expliciete toestemming (informed  

consent) van de betrokkene:  
de individuele burger of werknemer 
van wie de persoonsgegevens worden 
verwerkt

• uitvoering van een overeenkomst
• een wettelijke verplichting
•  een gerechtvaardigd belang van 

de organisatie bij de verwerking 
van de persoonsgegevens. Dit is de 
restcategorie, waarbij het aankomt op 
een afweging van de belangen van de 
verwerkende organisatie en die van  
de betrokkenen.

 

Uw reputatie kan een deuk oplopen 
als er discussie ontstaat over de wijze 
waarop u met persoonsgegevens omgaat

 Welke persoonsgegevens  
 mag ik verwerken?

Een organisatie mag alleen persoons-
gegevens verwerken voor een specifiek, 
vastgesteld doel. U mag deze gegevens 
ook niet langer bewaren dan nodig is 
voor dat doel. Dit betekent dat u intern 
goed moet nagaan welke gegevens u ver-
werkt en of daarvoor specifieke bewaar-
termijnen gelden. Bijzondere persoons-
gegevens over bijvoorbeeld gezondheid/
ziekte, ras, religie, seksuele voorkeuren, 
politieke overtuiging en vakbondslid-
maatschap vormen een aparte categorie. 
Hiervoor gelden veel strengere eisen. 
Het voert te ver om daar in dit artikel 
nader op in te gaan. Maar u moet zich 
wel realiseren dat de manier waarop 
werkgevers omgaan met de gegevens van 
zieke werknemers, in veel gevallen niet 
toelaatbaar is. Wij zien daarvan in de 
praktijk regelmatig voorbeelden. Op de 
website van de AP staan de beleidsregels 
voor zieke werknemers. Hierin kunt u 
nalezen wat wel en niet mag.

3
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AWVN-leden die hun beleid willen laten 
toetsen, ondersteuning wensen bij het 
opstellen van beleidsregels of hulp  
wensen bij een medezeggenschaps- 
traject in het kader van privacy/ 
bescherming van persoonsgegevens, 
kunnen contact opnemen met onze 
experts op dit terrein.  Leden met vragen 
over privacy en de bescherming van 
persoonsgegevens die geen relatie  
hebben met werkgeverschap, kan 
AWVN wellicht via haar netwerk in  
contact brengen met andere  
deskundige partijen.  
 
AWVN draagt de kennis over bescher-
ming van persoonsgegevens over 
aan werkgevers onder andere via de 
volgende cursussen: 
• Privacy en werk op dinsdag 10 april 
• Snel op weg met de voorbereiding  
   op de AVG op dinsdag 24 april.
Meer informatie over deze bijeen- 
komsten op de website van AWVN.  
Kijk onder ‘Netwerk’ bij ‘AWVN-agenda’. 
Vanzelfsprekend zijn voor bedrijven en 
brancheorganisaties maatwerkcursus-
sen (incompany) mogelijk.  
 
Op de website van AWVN vindt u nog 
veel meer informatie over privacy in 
relatie tot werk. Kijk onder ‘Informatie’ 
bij ‘Actuele HR-issues’. 

Nog lang niet alle 
bedrijven zijn  
begonnen met  
het opstellen van 
een verwerkingen-
register 

Beleid op het vlak van privacy 
valt onder het instemmingsrecht 
van de ondernemingsraad

Henri Lepoutre 
werkt bij AWVN als 
adviseur juridische 
zaken

Astrid Zuidinga 
is advocaat bij 
AWVN-advocaten

 Wat is het verwerkingen- 
 register?

Onder de AVG legt elke organisatie  
achteraf verantwoording af over de  
manier waarop zij omgaat met  
persoonsgegevens. De verwerking moet 
zorgvuldig zijn. Daarnaast moet de 
digitale bescherming bij de tijd zijn en in 
verhouding staan tot de gevoeligheid en 
de risico’s van de verwerking. Om verant-
woording te kunnen afleggen, moeten 
ondernemingen een verwerkingen-
register bijhouden. Online, in Word of in 
Excel. Hierin leggen zij onder meer vast 
welke gegevens ze verwerken, voor 
welk doel, hoe lang ze de gegevens 
bewaren, hoe ze beveiligd zijn en of ze 
de gegevens doorgeven aan derden.  
Dit is een hele klus voor bedrijven.  
Sommige hebben dit al voor een groot 
deel op orde. Helaas blijkt uit gesprekken 
met onze leden ook dat veel bedrijven 
nog niet zo ver zijn of zelfs nog geen 
begin gemaakt hebben met de inven-
tarisatie. Ons advies is om hiermee niet 
te wachten. Het is immers zo 25 mei.  
En vanaf dat moment moet u in begin-
sel een verwerkingenregister hebben als 
u minimaal 250 werknemers in dienst 
heeft of wanneer u structureel gegevens 
verwerkt. Ook voor kleinere onderne-
mingen kan het handig zijn om een 

verwerkingenregister te maken. Dit helpt 
om in beeld te brengen waar u staat en 
wat er nog moet gebeuren. 

 Wat zijn de gevolgen  
 van de AVG voor de  
 dagelijkse praktijk?

De ‘verantwoordingsplicht’ van de AVG 
bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste 
moet u duidelijk communiceren met alle 
betrokkenen, zoals uw werknemers,  
klanten en leveranciers. Stel goede  
algemene of persoonlijke privacy- 
statements op: hoe gaat ons bedrijf online 
en offline om met persoonsgegevens?  
Zo zorgt u dat de betrokkenen op de  
hoogte zijn en eventueel bezwaar  
kunnen maken. Daarnaast moet u intern 
beleid vastleggen voor het verwerken van 
persoonsgegevens. Hierin beschrijft u 
bijvoorbeeld de procedure bij data- 

lekken en de technische en organisa- 
torische maatregelen die u treft om  
persoonsgegevens te beschermen.  
Tot slot moet u de verwerkingen gedetail-
leerd vastleggen in een register.  
Betrokkenen hebben het recht om eigen 
gegevens in te zien, te laten corrigeren,  
te laten wissen, of de verwerking te  
staken. Ze kunnen ook een klacht  
indienen bij de AP of bij de rechtbank een 
eis indienen tot vergoeding van materiële 
of immateriële schade. Het bedrijf dat de 
persoonsgegevens op eigen verantwoorde-
lijkheid verwerkt – en dus niet in opdracht 
van een andere partij – kan aansprakelijk 
worden gesteld voor deze schade. Grotere 
organisaties (en alle overheidsinstanties) 
moeten een functionaris gegevensbescher-
ming benoemen. Dat kan een eigen  
medewerker zijn (voor de gehele werkweek 
of een deel daarvan) of een externe dienst-
verlener. Deze functionaris adviseert en 
rapporteert over de naleving van de AVG 
en is het aanspreekpunt voor de AP.

 Welke sancties kan de 
 AP opleggen? 

De bevoegdheden van de AP zijn ver-
ruimd en het budget is verdubbeld. De 
toezichthouder kan controles uitvoeren 
op eigen initiatief of naar aanleiding van 
een klacht. De AP heeft het recht van 

toegang tot het bedrijf en recht op alle 
gevraagde informatie. U moet bij een 
controle medewerking verlenen aan het 
onderzoek. De AP mag de onderzoeks- 
resultaten publiceren op haar website. 
Als de AP een tekortkoming constateert 
in de verwerking van persoonsgegevens, 
is een waarschuwing de lichtste sanctie. 
De toezichthouder kan ook overgaan tot 
een ‘last onder dwangsom’. Dan moet u 
bijvoorbeeld de verwerking aanpassen 
of staken of alsnog een verwerkingen-
register opstellen, op straffe van een 
dwangsom. In uiterste gevallen kan de 
AP de onderneming een administratieve 
boete opleggen. Die moet in verhouding 
staan tot de omvang van de overtreding 
en de draagkracht van het bedrijf, maar 
de wettelijke maxima zijn afschrikwek-
kend: 20 miljoen euro of 4 procent van 
de omzet. Deze weerspiegelen het maat-
schappelijk belang van de bescherming 
van persoonsgegevens. Bedenk ook dat 
uw reputatie een deuk kan oplopen als er 
discussie ontstaat over de wijze waarop 
u met persoonsgegevens omgaat. En 
imagoschade heeft soms verstrekkende 
gevolgen. 

 
 Wat is de rol van de  
 ondernemingsraad?

De ondernemingsraad heeft instem-
mingsrecht bij het invoeren, wijzigen of 
intrekken van regelingen rond het ver-
werken en de bescherming van persoons-
gegevens. De komst van de AVG leidt 

zeer waarschijnlijk tot de hier bedoelde 
‘wijziging van beleid’. Het instemmings-
recht geldt ook wanneer de werkgever 
een regeling wil invoeren of aanpassen 
die gaat over voorzieningen die gericht 
zijn of geschikt zijn voor waarneming 
van of controle op aanwezigheid, gedrag 
of prestaties van werkenden. Deze laatste 
categorie zien werkgevers in de praktijk 
nog weleens over het hoofd.  
Bij ‘waarneming’ gaat het om regelingen 
rond het verzamelen, bewaren, gebrui-
ken en beveiligen van persoonsgegevens 
van de medewerkers. Denk bijvoorbeeld 
aan een nieuw systeem voor de perso-
neelsadministratie of salarisverwerking. 
Bij ‘controle’ gaat het onder meer om 
systemen voor aanwezigheidsregistratie, 
boordcomputers of cameratoezicht.  
Niet-correcte naleving van de AVG en de 
Wet op de ondernemingsraden kan voor 
werkgevers overigens ook consequenties 
hebben in arbeidsrechtelijke procedures. 
Zo heeft het Europese Hof voor de Rech-
ten van de Mens (EHRM) onlangs bepaald 
dat het gebruik van verborgen camera’s 
door een werkgever niet verder mag gaan 
dan strikt noodzakelijk (in dit geval was 
er langdurig gefilmd) en dat werknemers 
hierover moeten worden geïnformeerd. 
Het EHRM oordeelde al eerder dat werk-
gevers hun werknemers vooraf moeten 
informeren wanneer zij hun e-mail en 
internetgebruik willen monitoren. Rech-
ters in Nederland houden rekening met 
dit soort internationale uitspraken. 

4
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Dienstverlening AWVN
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De nieuwe strategie vormgeven. Dat was 
de opdracht die directeur Irene Schim-
mel kreeg toen zij drie jaar geleden 
binnenkwam bij Het ABC, advies- en 
begeleidingscentrum voor het onderwijs 
in Amsterdam en omstreken. Na jaren 
van vaste subsidie moest de stichting 
inmiddels al een paar jaar haar eigen 
broek ophouden. Maar het model van 
centrale sturing op acquisitie en beleid, 
met focus op urentargets, had geleid tot 
afstand tussen management en mede-
werkers, tussen medewerkers onderling 
en tussen de organisatie en haar markt. 
De stichting leed verlies en had moeite 
om mee te bewegen met de markt.
Schimmel: ‘MT en klantmanagers 
moesten werk binnenhalen en voor de 
medewerkers was uren maken eerste 
prioriteit. Iedereen voor zich, er was 
helemaal geen teamgevoel. Ook uit 
mijn gesprekken met klanten kwam 
geen rooskleurig beeld naar voren: ze 

omschreven ons als kleurloos en stoffig, 
met een mentaliteit van ‘U vraagt wij 
draaien.’ Niet innovatief meer. Maar de 
expertise van onze professionals werd 
wel nog steeds gewaardeerd. Het was 
dus zeker nog geen verloren zaak.’

Doorvoeld
De directeur organiseerde vervolgens 
een ‘heisessie’ met een gekozen me-
dewerkersdelegatie (‘goed gevoed met 
de inbreng van hun collega’s’) om de 
strategie verder vorm te geven. ‘Het 
eerste wat daaruit kwam was: kwali-
teit van onderwijs staat bovenaan. Dat 
hebben we beschreven als virtuositeit: 
waardegedreven onderwijs. We wilden 
het waardegedreven werken niet alleen 
als een soort evangelie naar de scholen 
brengen, maar ook overal in het eigen 
werken doorvoeren.’ Personeelsadvi-
seur Carla Groen: ‘Want hoe kun je nou 
iets verkondigen op scholen als je niet 

helemaal zelf hebt doorvoeld hoe dat is? 
Daarom hebben we ons beoordelingssys-
teem aangepast. De medewerkers zijn 
zelf, vanuit hun eigen waarden, verant-
woordelijk voor de ontwikkeling die zij 
doorlopen. Probeer vooral uit! Daarvoor 
hebben we een boekje met oefeningen 
ontwikkeld waarmee zij hun eigen pro-
ces kunnen volgen en delen met teamle-
den. Bijvoorbeeld door in te vullen wat 
ze voor nieuws hebben gedaan en hoe ze 
dat hebben ervaren, wat ze een leer-
zaam moment vonden en waarom – los 
van of het wel of niet is gelukt.’
Schimmel: ‘Een van onze waarden is: 
fouten maken mag, zolang je er maar 
van leert en het ten goede keert. Mensen 
hadden het idee dat ze als experts, werk-
zaam in het belang van het kind, altijd 
alles goed moesten doen. Een mooi 
voorbeeld is een oudere collega die hier 
al heel lang werkt. Toen we hiermee be-
gonnen, raakte ze een beetje in paniek: 

Wat moet ik dan doen? Laatst vertelde ze 
dat ze in een bijeenkomst met leerkrach-
ten over groepsdynamica had gezegd: 
‘Ik kan jullie nu met volle overtuiging 
zeggen dat je het gewoon moet proberen 
en dat het dan wel goed komt. Ik heb 
dat zelf ervaren bij Het ABC’. Dat is die 
congruentie die je in het belang van de 
klant wilt realiseren.’

Draaipunt
Als organisatiemodel werd tijdens de 
heisessie besloten tot ‘teams als draai-
punt’. Schimmel licht toe: ‘Onze meer-
waarde is dat we een centrum zijn met 
elkaar. Als je dan zelfsturende teams 
krijgt, loop je enorm het risico dat zo’n 
team wegbeweegt van de rest. Terwijl 
je dat nou juist niet wilt; je wilt die ver-
binding hebben. De teams als draaipunt 
zijn de eenheid van waaruit we continu 
bezig zijn met de realisatie, maar altijd 
in verbinding met andere teams en het 

‘ Klanten  
vinden ons 
niet stoffig 
meer’ 

Het ABC wint AWVN-trofee 
voor de wendbare organisatie

Dit jaar beloont AWVN vier organisaties die  
werk maken van vernieuwend werkgeverschap.  
De eerste trofee, met als subthema de wendbare 
organisatie, werd in februari uitgereikt aan  
Het ABC. Dit onderwijsadviesbureau wist het  
gat te dichten tussen de eigen organisatie en de 
markt door teams te zien als draaipunt en  
zzp’ers als metgezellen. 

TEKST
Marloes Hooimeijer

FOTO'S
Martin Waalboer
Het ABC

Irene Schimmel-Verschuur, directeur/bestuurder  
van Het ABC neemt de prijs in ontvangst

Fouten maken 
mag, zolang de 
medewerkers er 
maar van leren
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MT. We hebben er ook bewust voor geko-
zen wél met teamleiders te werken (voor 
acht uur per week). Zij hebben één taak: 
het team laten stralen.’
Uitgangspunt is dat de teams wendbaar 
zijn en meebewegen met wat de klant 
wil. Ze mogen daarvoor zelf oplossingen 
bedenken, zolang wordt voldaan aan 
drie voorwaarden: de oplossing draagt 
bij aan een financieel gezonde organi-
satie, aan gezonde medewerkers en aan 
werk voor iedereen. Ofwel: er wordt 
samengewerkt en het werk wordt eerlijk 
verdeeld. ‘Om medewerkers hierin te 
faciliteren, hebben we onze werkwijzen 
en regels, zoals ten aanzien van kwali-
teit en tarieven, beter beschreven. Zodat 
bijvoorbeeld niet iedere medewerker 
een offerte helemaal vanaf de grond 
hoeft op te bouwen.’ Groen: ‘Tegelij-
kertijd benadrukken we dat als ze het 

gevoel hebben dat zo’n werkwijze of 
regel schuurt, ze dat moeten bespreken 
en kijken of er een betere oplossing is.’

Taxi’s 
Het met elkaar ontdekken en leren was 
en is leidraad in dit proces, waarvoor 
drie jaar is uitgetrokken (2016, 2017 en 
2018). ‘Daarbij hebben we de verander-
strategie gehanteerd van de taxi’s – en 
niet van de bus’, benadrukt Schimmel. 
‘Niet met z’n allen in dezelfde bus in 
hetzelfde tempo naar het eindstation, 
maar iedere medewerker pakt de taxi 
van z’n eigen tempo. Het eerste jaar 
gaven we ruimte om die stip op de ho-
rizon te verkennen. We zagen de taxi’s 
nog alle kanten opgaan. Het tweede 
jaar was het jaar van het ‘gewoon doen’. 
Een paar teams kregen het ineens in de 
vingers en je zag die taxi’s, hop, naar die 

stip gaan. Andere taxi’s vroegen zich af 
waarom het daar wel liep, maar bij hen 
nog niet. Het derde jaar – nu – is het jaar 
van de puntjes op de i. Met taxi’s die nu 
nog te ver achterblijven bij hun team, 
voeren we scherpere gesprekken. Uitein-
delijk willen we alle taxi’s binnenboord 
hebben.’ 

Metgezellenbeleid
Een andere belangrijke factor in de 
wendbaarheid is het ‘metgezellenbeleid’ 
dat Het ABC in 2016 heeft ingevoerd. 
Daarmee bindt het zzp’ers duurzaam 
aan de organisatie. ‘We werken al jaren 
met een flexibele schil, omdat we als 
organisatie pieken in het werk kennen. 
Voorheen werden die zzp’ers vooral 
gebruikt als overloop. Het bood beide 
partijen niets extra’s, terwijl er bij 
zzp’ers heel veel expertise zit die wij on-

mogelijk allemaal zelf in huis kunnen 
hebben, maar wel graag aan klanten 
willen kunnen bieden.’
Schimmel noemt het een loyaliteitsover-
eenkomst die Het ABC en de zzp’ers met 
elkaar aangaan. ‘We hebben inmiddels 
vijftig metgezellen. Zij mogen altijd bij 
ons op kantoor komen werken, waar-
mee we ze een thuis en collega’s bieden. 
Iets wat veel zzp’ers missen. Ze doen ook 
mee aan onze professionaliserings- 
sessies, maken deel uit van de  
vakgebiedsbijeenkomsten en intervisies 
en zijn welkom op de borrels. Andersom 
zijn zij loyaal aan onze organisatie,  
onze visie en strategie, en hoeven we 
niet bang te zijn dat ze met onze  
klanten weglopen.’
Dit metgezellenbeleid is volgens de 
directeur niet in strijd met de wet DBA, 
die oneigenlijke zzp-constructies moet 

tegengaan. ‘De zzp’ers zitten niet in de 
teams, er is geen gezagsverhouding en 
ze hebben meerdere opdrachtgevers. 
Ze willen gewoon zzp’er zijn. Dat blijkt 
wel, want ze zijn niet geïnteresseerd in 
de vacatures die we hebben. Wel voelen 
ze zich erg met ons verbonden en rea-
geerden ze heel enthousiast toen we de 
trofee wonnen.’

Winst 
In het eerste jaar van het traject leed 
Het ABC nog ruim een half miljoen 
verlies (er vond tegelijkertijd een reorga-
nisatie plaats, die ten koste ging van 25 
medewerkers). In 2016 werd alweer het 
break-evenpoint bereikt en in 2017 een 
rendement van 5 procent. Tijd om een 
feestje te vieren, aldus de directeur. ‘Met 
de trofee zetten we de medewerkers in 
het zonnetje. Zij hebben het gedaan, zij 

zijn allemaal in die taxi’s gestapt. In ons 
medewerkersonderzoek scoren we veel 
in het groen: medewerkers voelen zich 
betrokken, onderdeel van een team, en 
ervaren ruimte voor initiatief en wend-
baarheid. En de klanten zien dat we aan 
het bruisen zijn. Een jonge medewerker 
die hier nu drie jaar werkt, zei laatst: ‘Ik 
hoor nooit meer dat ze Het ABC stoffig 
vinden.’ Drie jaar geleden hoorden we 
dat altijd.’ 

Zzp’ers zijn metgezellen 
geworden; wij bieden hun 
een thuis en collega’s

Kijk voor meer informatie over Het 
ABC en de activiteiten en diensten 
van het onderwijsadvies- en begelei-
dingscentrum op www.hetabc.nl.

AWVN reikt dit jaar vier keer de AWVN-
trofee voor de vernieuwende organisatie 
uit. Onder dit overkoepelende thema val-
len vier subthema’s, die zijn gebaseerd 
op het laatste AWVN-congres ‘Aan zet’. 
Samen met de deelnemers werden toen 
vier beelden van organisatievernieuwing 

verkend: de wendbare, de lerende,  
de inclusieve en de verbonden organisa-
tie. De trofee gaat uit naar AWVN-leden 
die in een van deze werelden daadwerke-
lijk ‘aan zet’ zijn (geweest). 
Meer weten? Kijk dan op  
www.awvn.nl/awvn-trofee/.

AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven

Het team diagnostiek en behandeling van Het ABC

Iedere medewerker 
pakt de taxi van  
z’n eigen tempo
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Ga het hele jaar door met je werknemers in gesprek. 
Niet alleen over hun verbeterpunten, maar vooral ook 
over hun ontwikkeling en ambities. En stap af van het 
idee dat jij de baas bent die ondergeschikten vertelt 
wat ze goed en fout doen; stel je op als coach die zich 
inspant om het beste uit zijn collega’s te halen. Dat is 
het nieuwe beoordelen in een notendop. 

Niet langer vinken, 
maar vonken!

Het nieuwe beoordelen

TEKST
Heleen Boex

Twee of hooguit drie keer per jaar  
ga je als werkgever in een kamertje 
tegenover je medewerkers zitten.  
Een noodzakelijk kwaad, voor beide 
partijen. Eerst stel je vast wat er 
het komende jaar moet gebeuren. 
Vervolgens bekijk je of de werknemer 
op koers ligt met het uitvoeren van 
zijn doelen. Als alle doelen bereikt 
zijn, krijgt de medewerker bij het 
derde gesprek een pluim, in de vorm 
van een goede beoordeling. Meestal is 
daaraan ook nog een salarisverhoging 
gekoppeld.  
Zo gaat het ieder jaar opnieuw. Doelen 
stellen, bijsturen, beoordelen en 
belonen. Voor de werknemer levert het 
stress op dat hij wordt afgerekend op de 
plannen die hij niet heeft gerealiseerd 

en dat zijn salaris daarvan afhankelijk 
is gemaakt. En voor de leidinggevende 
is het ook geen pretje om één keer per 
jaar als een soort boeman een ‘goed’- of 
‘fout’-stempel op zijn medewerkers te 
drukken.

Vader op zoon
Als deze manier van beoordelen 
voornamelijk energie en tijd kost, 
zonder dat daar meer enthousiasme op 
de werkvloer tegenover staat, waarom 
gaan we er dan mee door?  
Het beoordelen op productiviteit, zoals 
de meeste bedrijven dat kennen, zit 
diep geworteld in ons systeem. Het 
komt voort uit het industriële tijdperk, 
waarin fabrieken ontstonden en de 
oriëntatie van burgers verschoof van 

Geen jaarlijks oordeel meer, 
maar permanente feedback – 
vooral van collega’s met wie de 
medewerker veel samenwerkt, 
maar ook van klanten waar hij 
vaak over de vloer komt

de kleine kring (familie, dorp) naar 
het grotere geheel (politieke partij, 
vereniging, vakbond enzovoort). 
‘In deze periode ontstond een 
duidelijke scheiding tussen werk en 
privé’, weet Jan de Kramer, adviseur 
arbeidsverhoudingen bij AWVN.  
‘Dat zorgde ervoor dat je in het 
werkdomein op andere gronden 
werd beoordeeld. Het was niet 
meer vanzelfsprekend – zoals in de 
agrarische samenleving – dat je smid 
werd, omdat je vader dat ook was.  
Ook al bakte je niks van het smeden, 
je bracht op deze manier de bestaande 
orde tenminste niet in gevaar.’ 
Bij het werken in de fabriek is 
instandhouding van de bestaande orde 
minder relevant. Daar is het bovenal 

van belang of je genoeg bijdraagt 
aan de productie. Doe je je werk naar 
behoren? En levert het genoeg op? 
‘De beoordeling vindt achteraf plaats; 
mensen hebben dan niet meer de kans 
om eventuele misstappen te corrigeren. 
De nadruk in deze systematiek ligt op 
het aansturen en controleren van de 
medewerkers.’

Wereldburgers
Precies op dat punt begint de  
schoen te wringen. Want de baas staat 
steeds minder boven zijn mensen  
en steeds meer tussen zijn mensen,  
als hun gelijke. ‘We zien veel 
werkgevers die bezig zijn met sociale 
vernieuwing’, zegt Valentijn Verpaalen, 
adviseur arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsverhoudingen bij AWVN. 
‘Dat leidt tot meer invloed van de 
medewerkers op het eigen werk, 
bijvoorbeeld in zelfsturende teams.  
De leidinggevende is hierin steeds 
meer de gelijke van de medewerker. 
Maar toch zet hij één keer per jaar 
een andere pet op en vertelt hij zijn 
medewerker hoe die functioneert  
en welk salaris daarbij hoort.  
Dat klopt niet meer met de sociale 

vernieuwingen op andere vlakken  
van de organisatie van het werk.’ 
De meer egalitaire verhouding tussen 
werkgever en werknemer past in 
een samenleving waarin informatie 
een belangrijke productiefactor is 
geworden en de economie steeds  
meer steunt op dienstverlening.  
In die samenleving zijn we allemaal 
wereldburgers en bepalen we zelf bij 
welke groepen we horen. Daarbij hoort 
ook een andere houding ten opzichte 
van werk en werkrelaties, legt  

©  / www.awvn.nl

 
bewegen van

   naar

 performance management 
performance development

 managen en beheersen 
coachen en faciliteren

 check-out op het verleden 
check-in op het nu en de toekomst

 verbeterpunten
 sterke punten, drijfveren

 functionerings-/beoordelingsgesprek 
dialoog – continu in gesprek

 scope van een jaar 
scope van een maand

 regie bij leidinggevende 
regie bij medewerker

 feedback leidinggevende
 feedback teamgenoten en klanten

 extrinsieke motivatie
 intrinsieke motivatie

 
materiële beloning 

immateriële beloning

 Het nieuwe beoordelen: welke accenten wilt u leggen?

De Kramer uit. ‘Werknemers  
gaan andere eisen stellen aan 
werkgevers. Werk wordt minder 
belangrijk als levensinvulling,  
het wordt meer een manier om  
geld te verdienen. Om het werk 
aantrekkelijk te houden, moeten 
werkgevers meer focussen op 
talentontwikkeling. Ze nemen niet 
meer alleen een kandidaat aan omdat 
die bepaalde vaardigheden in huis 
heeft, maar vooral ook omdat hij past 
in de organisatie.’
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Dé beste vorm van beoordelen bestaat 
niet, maar er is wél een optimale 
vorm voor elk bedrijf

actueel 19

Teams van zorginstelling Amerpoort heb-
ben sinds een aantal jaren meer vrijheid 
om eigen beslissingen te nemen. Bij die 
grotere verantwoordelijkheid past geen 
jaarlijks functioneringsgesprek met een 
manager die vertelt wat je als medewerker 
goed of fout doet. Begin vorig jaar kreeg 
de afdeling P&O dan ook de vraag om een 
alternatief te bedenken voor dit traditi-
onele beoordelen. P&O-adviseur Kristel 
Dalmeijer en haar collega’s bij Amerpoort 
gingen aan de slag, maar niet zonder de 
hulp van collega’s uit alle lagen van de 
organisatie in te schakelen. ‘We wilden een 
nieuw soort functioneringsgesprek ontwik-

kelen waarvoor groot draagvlak zou zijn. 
Dan heb je de hele organisatie nodig.’ 
Alle medewerkers van Amerpoort kre-
gen de uitnodiging om hierover mee te 
denken. Die consultaties resulteerden in 
vijf werkvormen om het functioneren van 
medewerkers te bespreken. ‘Daarbij is het 
de bedoeling dat teamleden een groeps-
gesprek voeren over elkaars functioneren. 
Hoe ze dat doen, is hun eigen keuze.’ 
In de prille praktijk van het functionerings-
gesprek nieuwe stijl merkt Dalmeijer dat 
veel teams ervoor kiezen om de persoon-
lijke kwaliteiten van de leden centraal te 
stellen in het teamgesprek. ‘Waar krijg je 

energie van? Waar liggen je talenten? En 
welke vaardigheden wil je nog ontwikke-
len? Het antwoord op zulke vragen geeft 
veel meer inzicht in je eigen functioneren 
dan een beoordelingsgesprek met je 
manager, waarbij toch vooral sprake is van 
eenrichtingsverkeer.’ 
Amerpoort heeft het nieuwe teamgesprek 
over functioneren bewust niet al te rigide 
vormgegeven. ‘Het is een lopend proces 
waarin we nog zoeken wat het beste werkt. 
Wat voor de een goed uitpakt, is voor de 
ander juist vervelend. Dus als je een één-
op-ééngesprek met je leidinggevende erg 
op prijs stelt, kan dat nog steeds.’

Amerpoort: geen eenrichtingsverkeer meer De nadruk in de eindejaargesprekken bij 
ABN AMRO lag meestal op het cijfer en de 
daaraan gekoppelde variabele beloning. 
‘Het waren vaak heel mathematische ge-
sprekken’, zegt Martijn Meiberg, als people 
developer werkzaam bij ABN AMRO. ‘Niet 
gericht op de motivatie en ontwikkeling van 
medewerkers, maar op de vraag waarom je 
met een drie werd beoordeeld in plaats van 
een vier.’  
Het beoordelingssysteem frustreerde 
werknemers meer dan dat het hen moti-
veerde. ‘Daar wilden we van af’, zegt Felix 
Bartelomij, hoofd people development bij 
de bank. ‘Geen doelen meer van bovenaf 
opleggen. Teams bepalen met elkaar wat 
hun doelen zijn en stellen die steeds bij. 

Ook medewerkers stellen hun persoonlijke 
doelen op. De progressie van medewerkers 
wordt niet meer bepaald door één cijfer 
per jaar, maar door samen gesprekken te 
voeren. Over de gestelde doelen, over wat 
goed gaat en nog beter kan. Daar past bij 
dat je elkaar regelmatig feedback geeft, 
niet maar één keer per jaar.’  
Een continu gesprek met collega’s dat 
niet de nadruk legt op wat in het verleden 
verkeerd is gegaan, maar op de kwaliteiten 
en talenten van de medewerker. Bartelomij: 
‘Feedback geven en krijgen – van je team, 
van klanten – moet vanzelfsprekend wor-
den. Het zorgt ervoor dat je blijft groeien 
in je werk.’ En het hoeft helemaal niet veel 
tijd te kosten, denkt Meiberg. ‘Je kunt 

iemand ook even bellen vanuit de auto om 
hem te complimenteren met het project 
dat hij heeft afgerond. Het gaat erom dat 
het een gewoonte wordt, dat het geven van 
feedback steeds onderdeel wordt van de 
manier van samenwerken.’ 
Voor de bank, waar het ‘geobjectiveerd’ be-
oordelen van mensen diep in de organisatie 
is verankerd, is het een grote verandering. 
Maar ook een verandering die het werk-
plezier en de motivatie van het personeel 
ten goede komt, daarvan is Bartelomij 
overtuigd. ‘Het eindejaargesprek was een 
jaarlijks moment dat vaak tot teleurstelling 
leidde. Met dit nieuwe beoordelen krijgen 
medewerkers meer waardering – niet alleen 
uitgedrukt in geld – en veel meer energie.’

ABN AMRO:  
waardering en energie 

Het nieuwe beoordelen volgens AWVN
 
Er zijn vele wegen die naar het nieuwe beoordelen leiden.  
Welke weg u inslaat, bepaalt u zelf. AWVN kan u op weg helpen 
door met u te onderzoeken waaraan binnen uw bedrijf behoefte 
is. Met behulp van de praatplaat (zie pagina 17) die AWVN voor 
dit gesprek heeft ontwikkeld, bepalen we samen welke aspecten 
van het nieuwe beoordelen passen bij uw bedrijfshistorie, -cultuur 
en uw medewerkers. AWVN kan op basis van deze verkenning 
een plan van aanpak maken, waarin we beschrijven welke stappen 
nodig zijn om te komen tot een nieuw beoordelingsmodel.

Meer weten? Neem contact op met Valentijn Verpaalen 
(v.verpaalen@awvn.nl), Gaby Soffner (soffner@awvn.nl),  
René van Lieshout (lieshout@awvn.nl) of met de AWVN- 
werkgeverslijn: werkgeverslijn@awvn.nl of 070 850 86 05.

Valentijn Verpaalen 
is adviseur arbeids-
voorwaarden en 
arbeidsverhoudingen 
bij AWVN

Gaby Soffner  
is organisatieadviseur 
bij AWVN

René van Lieshout
is adviseur belonen 
bij AWVN

Lef en vertrouwen 
Die verschuiving van harde 
criteria (vaardigheden) naar softe 
criteria (persoonlijkheid, talent) 
heeft ook haar weerslag op de 
beoordelingssystematiek. Een 
leidinggevende pakt er aan het eind 
van het jaar niet meer een formulier 
bij om af te vinken of de medewerker 
zijn vaardigheden goed heeft ingezet 
en zijn doelen heeft gerealiseerd. 
In plaats van dat jaarlijkse oordeel 
komt permanente feedback, vooral 
van collega’s met wie de medewerker 
in kwestie veel samenwerkt, maar 
ook van klanten waar hij vaak over 
de vloer komt. Verpaalen: ‘Daar leert 
een werknemer veel meer van. Juist 
met directe feedback kan hij gericht 
werken aan het eigen functioneren.’  
De leidinggevende krijgt meer de rol 
van coach. Hij staat niet boven, maar 
naast zijn medewerkers. En die geeft 
hij de ruimte om te vonken: om zelf 

verantwoordelijkheid voor hun werk te 
nemen, te ontdekken waar ze al goed 
in zijn en welke talenten ze verder 
willen ontwikkelen.  
Voor het nieuwe beoordelen is lef 
nodig, en vertrouwen in de mensen 
die je in huis hebt. ‘Als bedrijf moet 
je goed bedenken waar je heen wilt 
en hoe je de beoordeling van je 
werknemers beter kan laten aansluiten 
bij je organisatiedoelen. Vervolgens 
moet je het aan een team kunnen 
overlaten om zelf invulling te geven 
aan die doelen, zelf te bepalen wat 
ervoor nodig is om beter te presteren. 
Dé beste vorm van beoordelen bestaat 
niet, er is wél een optimale vorm 
voor elk bedrijf. Het is de kunst 
om die te vinden, of liever: met je 
medewerkers samen te ontwikkelen. 
Die inspanningen betalen zich 
uiteindelijk uit in een bedrijf dat 
wendbaarder is en in medewerkers met 
meer motivatie.’
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rechtskeuze, objectief toepasselijk recht 
en regels van bijzonder dwingend recht. 
Tot die laatste categorie behoren in ieder 
geval de kernarbeidsvoorwaarden uit 
de Europese Detacheringsrichtlijn, in 
Nederland omgezet in de Wet WagwEU. 
Kernarbeidsvoorwaarden hebben 
betrekking op onder andere 
het minimumloon, rusttijden, 
arbeidsomstandigheden, gelijke 
behandeling en de vakantiewetgeving. 
Als er een algemeen verbindend 
verklaarde cao van toepassing 
is, geldt ook de harde kern van 
arbeidsvoorwaarden uit deze cao. 
Die cao kan de ABU- of NBBU-cao zijn 
bij ‘vreemde’ uitzendkrachten die in 
Nederland werken.
 4   Fiscaal recht
Bij het werken in Nederland is de (bui-
tenlandse) werknemer in dienst van de 

Nederlandse werkgever onderworpen aan 
de Nederlandse loon- en inkomstenbelas-
ting. Of een buitenlandse werknemer die 
tijdelijk in Nederland werkt in Nederland 
belastingplichtig is, is afhankelijk van 
het toepasselijk belastingverdrag. Daarbij 
is met name relevant of de werknemer 
meer dan 183 dagen fysiek verblijft in  
Nederland en of hij in Nederland  
beschikt over een materiële werkgever. 
 5   Pensioen
Net als bij arbeidsrecht en 
arbeidsvoorwaarden kunnen 
voorrangsregels het toepasselijke 
arbeidsrecht doorbreken. Volgens een 
in de literatuur niet onomstreden 
uitspraak van de kantonrechter van 
de rechtbank Noord-Nederland van 
november 2016 zijn verplicht gestelde 
bedrijfstakpensioenregelingen aan te 
merken als bijzonder dwingend recht.
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Het wordt steeds ingewikkelder om te werken 
met ‘vreemd’ personeel – werknemers die 
bij een ander bedrijf op de loonlijst staan. 
Omdat vaak talloze wettelijke regelingen van 
toepassing zijn, leidt argeloosheid soms tot – 
onbewuste – wetsovertreding. Een audit kan 
werkgevers zekerheid bieden in de wereld van 
inlenen, ketenaansprakelijkheid en werkers 
uit het buitenland.

Werken met ‘vreemd’ 
personeel steeds  
ingewikkelder

Audit als ‘verzekering’ tegen wettelijke valkuilen 

TEKST
Armand Lahaije  
en Jan de Graaf

Wie denkt dat met het ontstaan van 
de Europese interne markt ook een 
Europese interne arbeidsmarkt is 
ontstaan, vergist zich. De afname 
van regelgeving rond goederen is 
omgekeerd evenredig met die rond 
arbeid. De complexe regelgeving op het 
vlak van arbeid is veel werkgevers al 
lang boven het hoofd gegroeid. 
In het bijzonder geldt dat bij het 
werken met buitenlandse werkenden 
– zowel van binnen als buiten de EU. 
Maar daar blijft het niet bij: ook het 
werken met binnenlands ‘vreemd’ 
personeel (werknemers die op de 
loonlijst van een ander bedrijf staan) 
is de afgelopen jaren ingesponnen 
in een web van regels, wetten en 
voorschriften. Dat maakt werkgevers  
in toenemende mate kwetsbaar.  

Audits kunnen veel  
narigheid voorkomen

1
Geen duidelijk onderscheid tussen aanneming van werk 

en inlening van personeel. Het risico hierbij is dat de 
opdrachtgever/werkgever aansprakelijk wordt gesteld 

voor belastingafdracht. 

Geen correcte toepassing van de cao. Het risico is  
aansprakelijkheidsstelling in het kader van de WAS. 

Ontbreken van controle op illegale arbeid.  
Risico: hoge boetes in het kader van de WAV. 

Onjuiste vaststelling waar het loon is belast.  
Risico: de opdrachtgever/inlener kan aansprakelijk 

worden gesteld voor belastingafdracht.

Wat zijn de meest voorkomende 
problemen in de ‘vreemd personeel’-

audits die AWVN de afgelopen  
jaren uitvoerde?

2

3

4

Voor boetes en andere financiële 
gevolgen. Voor reputatieschade. 
De voor de hand liggende reactie is: 
zorg dat je wél aan de regels voldoet 
– in jargon: zorg dat je compliant bent. 
Dat betekent in de praktijk dat u alle 
processen en procedures moet toetsen 
die het bedrijf hanteert bij de uitvoering 
van werkzaamheden. De beste manier 
om dat te doen, is door een (juridische) 
audit uit te laten voeren. Dit is een soort 
ongevallenverzekering, die kan  
dienen als bewijs voor ‘niet-verwijtbaar 
handelen’.

Risico’s in kaart
Zo’n audit brengt de risico’s in kaart 
die een inlener van personeel loopt bij 
het werken met ‘vreemd’ personeel. 
Dat kunnen werknemers zijn van een 

van het verschuldigde loon. Onder de 
WAS kan een inlener ontkomen aan 
aansprakelijkheid door een beroep te 
doen op niet-verwijtbaar handelen. Dit 
is een tamelijk vage norm, die de rechter 
verder moet invullen. Audits spelen 
hierbij een belangrijke rol. Immers, 
als een inlener weet waar de risico’s 
zitten, kan hij (preventieve) maatregelen 
nemen. 

Schijf van vijf
Als hulpmiddel bij het onderscheiden van 
de risico’s bij het werken met ‘vreemd’ 
personeel, gaat AWVN uit van de 
zogenoemde ‘schijf van vijf’.
  1    Migratierecht
Als een Nederlandse werknemer bij 
een Nederlandse werkgever aan de slag 
gaat om in Nederland te werken, dan is 
er buiten de identificatieverplichting 
weinig aan de hand. Bij werknemers 
uit het buitenland ontstaat een 
nieuwe dimensie. Soms is dan een 
werkvergunning nodig, op straffe van 
een hoge boete. 
 2   Sociaal zekerheidsrecht
Een werknemer die voor een Nederlandse 
werkgever werkt, is in Nederland 
sociaal verzekerd. Een buitenlandse 
werknemer moet soms in het buitenland 
premies betalen. Europese sociale 
zekerheidsregels zijn van toepassing. 
Vraag om een kopie van de zogenoemde 
A1-verklaring. 
 3   Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden
Op een Nederlandse werknemer die in 
Nederland werkt voor een Nederlandse 
werkgever, is Nederlands recht van 
toepassing. Of dit ook het geval is 
voor een buitenlandse werknemer 
die tijdelijk in Nederland werkt 
voor een buitenlandse werkgever, is 
minder evident. Dan spelen zaken als 

(buitenlands) uitzendbureau of een 
(buitenlandse) aannemer. Het kan ook 
gaan om buitenlandse werknemers van 
Nederlandse werkgevers, die tijdelijk in 
Nederland werken. 
Het gaat met name om het risico van 
de keten- en inleenaansprakelijkheid, 
waarbij een inlener van personeel 
aansprakelijk kan worden gesteld voor 
de verschuldigde loonbelasting en 
premies sociale verzekeringen. Verder 
wordt getoetst op de juiste toepassing 
van het wettelijk minimumloon en de 
Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). 
De inwerkingtreding van de Wet Aanpak 
Schijnconstructies (WAS) heeft extra 
complicaties opgeleverd. Deze wet heeft 
een nieuw soort aansprakelijkheid 
in het leven geroepen: de 
ketenaansprakelijkheid voor de betaling 
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Februari was de twaalfde achtereenvolgende 
maand dat het gemiddelde van de loonafspra-
ken in de cao-onderhandelingen hoger was dan 
het gemiddelde in de voorgaande maand(en); 
op de speciale AWVN-site ‘cao-kijker’ kunt u de 
meest recente cijfers zien. Dat de loonafspraken 
omhoog gaan, is niet zo vreemd: de economie 
groeit en de economische vooruitzichten zijn 
gunstig. Dat laatste is voor de onderhandelaars 
waarschijnlijk belangrijker dan de feitelijke 
groei, immers: de verwachtingen bepalen de 
wensen en de ruimte voor loonstijgingen. 
Evenmin vreemd is dat de feitelijke loonstij-
ging op het eerste gezicht enigszins achterblijft 
bij de economische groei. AWVN zette onlangs 
de samenhang tussen economische groei en 
loonstijging op een rij. Uit die cijfers blijkt 
dat in dit achterblijven niet een oneerlijkheid 
schuilt, zoals vakbondsvertegenwoordigers en 
een aantal politici suggereren, maar vooral een 
vertraging. De loonstijgingscijfers zijn gemid-

delden en hierin werken ook de gevolgen door 
van afspraken die langer geleden zijn gemaakt 
op basis van minder gunstige verwachtingen. 
Hetzelfde vertragingseffect doet zich voor als 
de economie stilvalt: de lonen stijgen dan nog 
een poosje door. Ook dat is niet oneerlijk.

Vanwaar deze uiteenzetting? De afgelopen 
maanden bepleitten verschillende autoriteiten, 
politici en vanzelfsprekend de vakbonden dat 
de lonen, vanwege de economische groei, veel 
harder omhoog moeten. Maar gezien het voor-
gaande heeft die discussie een zeker ‘voorbarig-
heidsgehalte’. We weten immers niet hoelang 
de opwaartse trend in de maandgemiddelden 
zal doorzetten en vooral niet hoe ver. Wat de 
loondiscussie vooral doet, is de aandacht aflei-
den van andere onderwerpen die in het cao-
overleg aan de orde (zouden) moeten komen. 
Kwalitatieve afspraken die bijdragen aan het 
welzijn van werkenden en aan de kracht van de 

ondernemingen. Kortom: afspraken over werk. 
Het belangrijkste onderwerp in dat verband is 
duurzame inzetbaarheid. Het belang hiervan is 
vrijwel onomstreden: werkenden moeten weer-
baar zijn op de arbeidsmarkt om (toekomstige) 
werkloosheid te voorkomen, werkgevers hebben 
gewoonweg goed opgeleid en goed inzetbaar 
personeel nodig. 
Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen 
en onzekerheden op de arbeidsmarkt zou je 
een enorme ontwikkeling op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid verwachten. Toch is 
het in veel cao-onderhandelingen slechts een 
bijzaak. De loondiscussie heeft het geschetste 
vertragende effect en de verkrappende arbeids-
markt maakt de urgentie voor inzetbaarheid 
een stuk minder groot. Dit alles wordt versterkt 
door de aard van het containerbegrip ‘duur-
zame inzetbaarheid’. Partijen vinden het vaak 
– meestal – lastig om afspraken erover in actie 
om te zetten. ‘Wat gaan we concreet doen?’, is 
de vraag waar veel betrokkenen mee blijven zit-
ten, ‘waar en hoe te beginnen?’ Een voorbeeld. 
Om oudere werkenden langer inzetbaar te 
houden, is het soms zinvol dat zij een lichtere 
functie aannemen. De eerste schrikreactie op 
zo’n suggestie is veelal die van dreigend en 
ondraagbaar inkomensverlies. Toch blijkt in de 
praktijk de inkomensruimte vaak veel groter 
dan gedacht, bijvoorbeeld omdat de kinderen 
het huis uit zijn en de hypotheek (bijna) is 
afbetaald. Startpunt voor werken aan duur-
zame inzetbaarheid is daarom vrijwel altijd een 
inventarisatie van de situatie waarin iemand 
verkeert. ‘Hoe sta ik ervoor?’ 

Voor het faciliteren van zo’n inventarisatie en 
de vervolgstappen is het cao-overleg een uitste-
kende plaats. Gelukkig zijn er inmiddels cao’s 
waarin dat is gedaan. Zo heeft KLM aan zijn 
grondpersoneel het AWVN-systeem Tiptrack 
beschikbaar gesteld zodat werknemers zelf aan 
de slag kunnen met hun inzetbaarheid. En dat 
slaat aan bij de KLM’ers. 
Over dit soort zaken zou het meer moeten gaan 
in het cao-overleg. Natuurlijk: loon is belang-
rijk. Maar de huidige focus op loon gaat ten 
koste van andere zaken. Ik zeg: aandacht voor 
loon én werk!  
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Harry van de Kraats  
is algemeen directeur van 
werkgeversvereniging 
AWVN en directeur Sociale 
Zaken van VNO-NCW

Loon én werk
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De loondiscussie 
heeft een zekere 
voorbarigheids gehalte

Meer weten over de dienstverlening 
op het vlak van audits?  
Neem contact op met Armand Lahaije 
of Jan de Graaf via de AWVN- 
werkgeverslijn, 070 850 86 05, 
werkgeverslijn@awvn.nl.

Jan de Graaf 
is fiscalist bij AWVN

Armand Lahaije  
is expert op het gebied van inter- 
nationale arbeidsmobiliteit bij AWVN

Werken met ‘vreemd’ personeel  
is ingesponnen in een web van regels,  
wetten en voorschriften

Hoe verloopt een audit? 
De AWVN-audits voor ‘vreemd’ 
personeel gaan uit van deze schijf van 
vijf. De audit begint met een intake 
waarin het onderzoekgebied wordt 
bepaald, bijvoorbeeld het personeel 
ingeleend van uitzendbureau X of 
het werk uitbesteed aan aannemer 
Y. Nadat is vastgesteld hoeveel 
werknemers in die periode bij de 
opdrachtgever of inlener werkzaam 
zijn geweest, nemen we op basis 
van een aselecte steekproef een 
aantal werknemers onder de loep. 
We bekijken en beoordelen de 
contracten tussen partijen op basis 
van de afspraken en de informatie 
over werkwijze en beloning van de 
werknemers. 
In de eerste fase staan vragen als 
onderstaande centraal.
• Gaat het om een inleen- of een 

aanneemovereenkomst?
• Is de werknemer geïdentificeerd?
• Beschikt de werknemer over een 

A1-verklaring (bij detachering) 
en over de vereiste verblijfs- en 
tewerkstellingsvergunning (bij  
niet-EU/EER)?

• Welke cao is toegepast en is dat 
juiste?

• Zijn de loonstroken van de 
werknemer juist, zijn alle uren en 
toeslagen conform de cao toegepast?

• Is ten minste het minimumloon 
giraal betaald aan de werknemer?

• Zijn de Nederlandse premies 
sociale zekerheid ingehouden en 
afgedragen, en zo nee: waarom niet?

• Is in Nederland loonbelasting 
betaald, en zo nee: waarom niet?

• Is een storting op de g-rekening 
gedaan, is dat vastgelegd in de 
overeenkomst?

Vervolgens vinden gesprekken plaats 
met werknemers en management ter 
verificatie. De audit wordt afgerond 
met een rapportage waarin de 
bevindingen zijn opgenomen, evenals 
aanbevelingen voor verbeteringen.

Voorkomen is beter dan…
‘Vreemd personeel’-audits zoals die  
van AWVN zijn bedoeld om narigheid 
te voorkomen. Narigheid die kan voort-
komen uit onwetendheid als gevolg van 
steeds complexere regelgevingsvraag-
stukken. Naar verwachting wordt die 
complexiteit niet vanzelf minder – en 
zeker niet binnenkort: de trends op de 
arbeidsmarkt en in de economie gaan 
juist de andere kant op. De internatio-
nalisering van de economie gaat verder 
en daarmee de mobiliteit van arbeid.  
Parlementen, vakbonden en andere  
belangengroepen willen greep  
houden op dat fenomeen. Het antwoord 
is regelgeving.
Economische processen worden inge-
wikkelder. Bij de totstandkoming van 
relatief eenvoudige producten zijn 
tegenwoordig vaak tientallen partijen 
betrokken. Daar spelen voortdurend 
vraagstukken van aansprakelijkheden 
en verantwoordelijkheden. Antwoord: 
regels. 
Door de flexibilisering van de arbeids-
markt werken binnen één bedrijf men-
sen met verschillende rechtsposities en 
contracten. Gevolg: vraagstukken rond 
aansprakelijkheden en verantwoorde-
lijkheden. Antwoord: regels.
Voor werkgevers met ‘vreemd’ personeel 
in het bedrijf, en zeker voor hen die 
daaronder buitenlandse werkenden heb-
ben, geldt eens te meer dat het voor- 
komen van problemen met de regel-
geving beter is dan genezen. 
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Wendbaarheid, het vermogen om snel en adequaat te kunnen 
inspelen op veranderende (markt)omstandigheden, is een 
belangrijke voorwaarde voor organisaties om succesvol te zijn. 
Daarbij is een bepalende rol weggelegd voor de werkenden – 
zij moeten op tijd in beweging komen en kunnen en willen 
anticiperen of reageren op nieuwe ontwikkelingen. Op 8 maart 
organiseerde AWVN, in samenwerking met radiostation Sublime, 
in Driebergen een congres over de wendbare organisatie en de 
rol van HR daarbij. Een verslag. 

Werkende staat  
centraal in  
de wendbare  
organisatie
AWVN-congres over flexibiliseren 
van medewerkers en organisatie

TEKST
Andrea Hijmans

BEELD
René Kiekstra
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Hoe kan HR de flexibiliteit van de 
medewerkers verbeteren, hoe kunnen 
organisaties aan wendbaarheid winnen? 
De urgentie van die vragen werd onmid-
dellijk gerelativeerd door arbeidssocio-
loog en mobiliteitsonderzoeker Fabian 
Dekker. We zijn namelijk al behoorlijk 
wendbaar, betoogde hij. Kijk je naar 
flexibiliteit en mobiliteit, dan doet de BV 
Nederland het bijzonder goed. Zo’n 40 
procent van de beroepsbevolking heeft 
een flexibele arbeidsrelatie; de arbeids-
mobiliteit – het aandeel mensen dat 
jaarlijks van baan wisselt – schommelt 
al jaren tussen de 25 en 35 procent, af-
hankelijk van de conjunctuur. Eveneens 
opmerkelijk: het CBS meldde recentelijk 
dat we wat levenslang leren betreft op 
de tweede plaats staan in Europa, na 
Zwitserland. 
Toch blijkt dat laatste niet altijd even 
duidelijk uit de statistieken. Komt vaak 
door vraagstelling, aldus Dekker. ‘Vraag 
je medewerkers of ze het afgelopen jaar 
een opleiding hebben gevolgd, dan zegt 
de overgrote meerderheid nee. Maar 

vraag je ‘Heeft u de afgelopen twaalf 
maanden bijgeleerd in uw functie?’, dan 
kantelt het beeld. We vinden onze func-
ties voortdurend opnieuw uit, en zijn 
dus ook in dat opzicht al buitengewoon 
wendbaar. We leren voortdurend, en dat 
gebeurt vooral informeel: op de werk-
vloer, van collega’s.’ 
Zijn we dus al wendbaar genoeg? Dat 
is te kort door de bocht, vond Dekker. 
Want er is sprake van een aanzienlijke 
groep – schattingen lopen op tot 18 
procent van de beroepsbevolking – ‘vast-
lopers’: mensen met weinig opleiding of 
ervaring, langdurig werklozen, ouderen 
en medewerkers die al jarenlang in 
dezelfde functie op dezelfde manier bij 
dezelfde baas werken. ‘Die laatste groep, 
blijkt uit onderzoeken, geeft vaak zelf al 
aan: ‘Eigenlijk zou ik hier weg moeten.’ 
Maar ze doen het niet. Soms omdat ze 
niet willen, soms omdat ze niet kunnen. 
En de arbeidsvoorwaarden zijn door de 
bank genomen zo ingericht dat je beter 
kunt blijven waar je bent, zelfs in een 
krimpsector.’

Gedragsbeïnvloeding   
Hoe krijg je ook die vastlopers in 
beweging? Als antwoord op die vraag 
valt vaak de term nudging: met zachte 
hand iemand in een bepaalde richting 
duwen, oftewel gedragsbeïnvloeding. 
Dekker: ‘Bij een bedrijf als Philips zet-
ten ze bijvoorbeeld wendbaarheidsambas-
sadeurs in: medewerkers die flexibel 
en mobiel zijn, en die anderen in het 
bedrijf coachen. Op de werkplek, vanuit 
hun eigen, positieve ervaring.’ 
Dekker verwacht veel van grootscha-
liger, bedrijfsoverstijgende ingrepen. 
‘Waarom zou je de op scholing gerich-
te, sectorale O&O-fondsen niet koppe-
len, zodat een landelijk scholingsfonds 
ontstaat, waarvan medewerkers ook 
op individuele basis gebruik kunnen 
maken? Niet alleen voor scholing, maar 
bijvoorbeeld eveneens om ze in hun 
eerste tijd in een nieuwe positie te com-
penseren voor eventuele loonderving. 
In mijn eigen onderzoek in de grafische 
industrie zag ik bij veel ouderen een 
zekere berusting. Ze zien wel dat de 

We leren voortdurend, en dat 
gebeurt vooral informeel: op de 
werkvloer, van collega’s

Klantbelevingsspecialist Max Pas: ‘Weten werknemers de 
weg naar HR te vinden?’

In het afsluitende deel van de bijeenkomst sprak dag-
voorzitter Paul van Liempt verder met Felix Bartelomij, 
Paul van Ass en Harry van de Kraats. Max Pas, Marjo-
lein Reijs en Fabian Dekker konden daarop reageren

Fabian Dekker: ‘Hoe krijgen we de vastlopers in beweging?’ 
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Kan de medewerker 
daadwerkelijk bij HR terecht 
met vragen of twijfels?

werkgelegenheid in hun branche te-
rugloopt, maar durven niet in beweging 
te komen.’ Daarom moeten we zorgen 
voor veel betere basiszekerheden, voor 
een goed financieel vangnet, bena-
drukte hij. 

Klantreis 
Wendbaarheid, verklaarde Dekker 
stellig, ‘gaat niet over scholen, scholen, 
scholen’. ‘Dat instrument is zo goed als 
uitgewerkt. Want de probleemgroepen 
op de arbeidsmarkt zijn niet wezenlijk 
anders dan twintig tot dertig jaar gele-
den. De klassieke scholingsgerichte aan-
pak heeft blijkbaar niet gewerkt.’ Een 
mening die klantbelevingsspecialist 
Max Pas deelt. Ook hij zei: ‘Stop ermee 
het accent alleen te leggen op leergan-
gen, cursussen en competenties.’ 

Max Pas bracht de ‘klantreis’ in kaart 
van een medewerker die bijvoorbeeld 
aan de slag wil met scholing of duurza-
me inzetbaarheid om z’n eigen wend-
baarheid te vergroten en daarvoor bij HR 
aanklopt – die moet immers de ontwik-
keling van de medewerker faciliteren. 
Pas nam de toehoorders mee op die reis. 
Vijf punten daarbinnen zijn cruciaal. 
Zichtbaarheid is het eerste. Hoe zichtbaar 
is HR binnen de organisatie, weten 
werknemers de weg te vinden, weten ze 
wat HR hun te bieden heeft? Punt twee 
is de bereikbaarheid. ‘Kan de medewerker 
daadwerkelijk bij HR terecht met vragen 
of twijfels? Geven ze thuis, wordt er ge-
luisterd?’ Het belang van dat luisterend 
oor kan hij niet genoeg benadrukken, 
want het raakt direct de derde stap in 
de reis: beschikbaarheid. Wordt er ruim 
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In het afsluitende deel van de bijeenkomst sprak dagvoorzitter 
Paul van Liempt aan de van Sublime bekende ‘tafel van de voor-
uitgang’ verder met Paul van Ass, Harry van de Kraats en Felix 
Bartelomij. Fabian Dekker, Max Pas en Marjolein Reijs  
konden daarop reageren. Een kort overzicht van onderwerpen  
die aan de orde kwamen, en enkele citaten. 
• Intrinsieke motivatie
Paul van Ass, voormalig bondscoach van het Nederlandse  
mannenhockeyteam: ‘Ter inspiratie wordt nogal eens gekeken 
naar topsporters – een zeer gemotiveerde groep. Maar misschien 
gaan we er te veel van uit dat sporters te vergelijken zijn met 
doorsneemedewerkers met een gezin en een hypotheek. Wees 
voorzichtig daarmee. En besef dat mensen motiveren niet per  
definitie betekent dat je hun mening deelt. Soms moet je als 
coach, of als werkgever, gewoon kiezen voor je eigen koers.’ 
Felix Bartelomij, hoofd people development ABN AMRO: ‘Een 
wendbare organisatie is vooral een bevlogen organisatie. Hiërar-
chische verhoudingen binnen het bedrijf? Op zich geen probleem, 
maar wel als dat de bewegingsruimte van medewerkers beperkt.’
• Leiderschap
Marjolein Reijs: ‘In de aanloopfase naar meer wendbaarheid zijn 
compassie en inlevingsvermogen belangrijk. Je moet dienend zijn 
als leider. Maar er komt een punt waarop het domweg draait om 

knopen doorhakken: Genoeg gepraat, we gaan het nu doen.  
En wel zo! ’
Max Pas: ‘Dienend is niet hetzelfde als onderdanig.’
Paul van Ass: ‘Een goede leider is ook gewoon lui. Zijn er anderen 
die het beter kunnen? Ga je gang! En pas als het spaak loopt, 
grijp je in. Maar daarvoor moet je wel geaccepteerd zijn in je rol 
als leider. Mannetjesleeuwen bijvoorbeeld, zijn superlui. Ze laten 
het jagen aan de vrouwen over, en blijven lekker onder hun boom 
liggen. Totdat die vrouwen het niet meer redden. Dan moet hij 
aan de bak voor een grote kill zodat de kudde voldoende te eten 
heeft. Daarna kan hij weer verder luieren.’
• Aandeelhouders
Max Pas: ‘Aandeelhouders horen pas op de derde plaats te komen 
– na de klant en de medewerker.’
Harry van der Kraats: ‘Aandeelhouderschap verandert van  
karakter; bedrijven beseffen steeds meer dat het niet alleen draait 
om de centjes, maar ook om stakeholdersvalue, om zogeheten 
winst van waarde, winst die de samenleving ten goede komt. 
Mensen uit de bijstand houden of halen, valt daar wat mij betreft 
zeker ook onder.’
Fabian Dekker: ‘Overweeg om je medewerkers aandeelhouder 
te maken van je bedrijf. Ook prima trouwens voor de intrinsieke 
motivatie.’ 

Tafel van de vooruitgang

Enkele wenken om de 
wendbaarheid van medewerkers 
te vergroten

• Erken dat medewerkers vooral  
informeel leren, en schep daar 
ruimte voor.

• Denk na over mogelijkheden voor 
een financieel vangnet voor  
bewegers. Dat kan koudwatervrees 
bij zogeheten vastlopers wegnemen 
of verminderen.

• Onderzoek de klantreis van  
medewerkers. Waar en hoe kan HR 
beter inspelen op de behoeftes van 
de medewerker die wil bewegen? 

• Een blauwdruk voor het vergroten 
van de wendbaarheid van de  
organisatie bestaat niet. Elk bedrijf 
is anders. Trek je eigen plan.

• Zet HR weer aan de directietafel. 
Laat ze meepraten en meebeslissen.

Wendbaarheid gaat 
niet over scholen, 
scholen, scholen 

tijd vrijgemaakt voor medewerkers, 
desgewenst ook buiten kantooruren? 
Komen de medewerkers wel op de eerste 
plaats? ‘Bijna iedereen heeft het weleens 
meegemaakt: een gepland gesprek dat 
op het laatste moment moet wijken voor 
een ingelaste MT-vergadering. Medewer-
kers ervaren dat vaak als een klap in het 
gezicht.’ Punt vier is pas waar het voor 
de medewerker omdraait, de uitvoerbaar-
heid – oftewel het daadwerkelijk met 
concrete maatregelen uitvoering geven 
aan z’n wensen.  
Volgens Pas moeten HR-afdelingen zich 
afvragen of ze op deze vier punten wel 
in voldoende mate aansluiten bij de 
klantreis van de medewerker, en waar 
nodig hun inspanningen opvoeren of 
bijsturen. En dan is er tenslotte nog punt 
vijf: de ontwikkelbaarheid. ‘Want als HR 

de zaakjes zo goed voor elkaar heeft dat 
de klantreis van de medewerker zon-
der hobbels verloopt, hoe zorgt HR er 
dan voor dat dit ook in de toekomst zo 
blijft? En dat borgen is nog best lastig, 
want daarbij moet ook rekening worden 
gehouden met de ‘reis’ van het bedrijf 
zelf: de ontwikkeling die de organisatie 
doormaakt.’

Geen blauwdruk
Marjolein Reijs, HR-directeur van 
McDonald’s Nederland, vertelde over 
de inspanningen van het bedrijf om de 
wendbaarheid van de organisatie als 
geheel te vergroten. Dat betekende reor-
ganiseren, en haar eigen afdeling was 
als eerste aan de beurt. Die werd, kort 
samengevat, kleiner en platter – geen 
afdeling meer maar een verzameling 

centers of excellence, semi-zelfsturend, en 
met nieuwe functies en rollen. ‘Onze 
vrijheid in dat proces werd ingeperkt 
door de betrokkenheid van een organi-
satieadviesbureau. Op zich goed om je te 
laten begeleiden door professionals van 
buiten, want die kunnen je een spiegel 
voorhouden. Maar het betekende ook 
dat we veel werden geconfronteerd met 
blauwdrukken, standaardoplossingen. 
Terwijl wendbaar worden als organisatie 
nu juist maatwerk is.’ En HR kent het 
eigen bedrijf uiteindelijk toch het beste, 
aldus Reijs. ‘Op een gegeven moment 
hebben we daarom het heft weer in ei-
gen handen genomen en ons eigen plan 
getrokken. Je hoeft natuurlijk ook niet 
alle adviezen over te nemen. Doe het 
vooral op je eigen manier en neem de 
tijd daarvoor.’  

Voorafgaand aan en  
tijdens het congres brach-
ten Jared Grant en z’n 
band een aantal swingende  
nummers ten gehore.  
Jared Grant is een jonge 
Nederlandse muzikant 
met een geheel eigen 
soulsound. Grant is bekend 
van onder meer North Sea 
Jazz, The Voice of Holland 
(2015) en Let’s dance.
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Ontslag op staande voet moet 
plaatsvinden direct na constatering van 
de overtreding van de werknemer, denkt 
menigeen. Toch werkt dat in de praktijk 
niet altijd zo: soms moet de werkgever 
eerst onderzoeken wat er echt aan  
de hand is – en dat kan enige tijd  
vergen. Dat de werkgever enige tijd  
mag nemen om tot een zorgvuldige 
afweging te komen, blijkt (opnieuw)  
uit een recente uitspraak van het  
gerechtshof ’s Hertogenbosch.

Ontslag op 
staande voet:  
wat is onverwijld? 
beperkte tijd  
voor zorgvuldige 
afweging mag soms

TEKST
Jan Mathies

Bij een ontslag op staande voet heeft de werknemer 
zich zodanig gedragen dat van de werkgever niet 
mag worden verwacht dat hij het dienstverband 
voortzet. Een aantal elementen zijn daarbij van 
belang. Zo moet er sprake zijn van een dringende 
reden voor het ontslag. De wet noemt hiervan een 
aantal voorbeelden, zoals diefstal en mishandeling 
van de werkgever of andere werknemers, maar 
deze opsomming is niet-limitatief. De dringende 
reden maakt het in ieder geval voor de werkgever 
onaanvaardbaar om het dienstverband voort te  
zetten – daarom moet het ontslag ook direct  
(de wet spreekt van onverwijld) worden gegeven.  
Maar voordat de werkgever overgaat tot ontslag, 
moet hij de werknemer in de gelegenheid stellen 
zijn kant van de zaak toe te lichten (het hoor- en 
wederhoorprincipe). De werkgever moet ook dui-
delijk de reden voor het voorgenomen ontslag op 
staande voet aangeven. Vooral de vraag wat precies 
onder onverwijld moet worden verstaan, geeft nog 
weleens aanleiding tot discussie. Onlangs heeft het 
gerechtshof ’s Hertogenbosch zich hierover uitge-
sproken. Het ging om een zaak waarbij een kapster 
op staande voet werd ontslagen. 

Bij een ander aan de slag 
Wat was er aan de hand? Op 18 juni 2013 meldde 
de werkneemster zich ziek. In haar arbeidsover-
eenkomst stond dat zij zonder schriftelijke toe-
stemming van de werkgever geen vergelijkbare 
werkzaamheden voor anderen mocht verrichten. 
Bijna anderhalf jaar later, in november 2014, kreeg 
de werkgever signalen dat de werkneemster tijdens 
haar arbeidsongeschiktsheidsperiode bij een ande-
re kapsalon aan de slag was, en ging op onderzoek 
uit. De werkgever belde naar de kapsalon en vroeg 
specifiek naar de betreffende kapster. De eigena-
resse van de kapsalon bevestigde toen dat de werk-
neemster in de salon hielp. Op 24 november 2014 
controleerde een vriendin van de werkgever bij 
de kapsalon; toen bleek dat de arbeidsongeschikte 
kapster daar een klant had geknipt. De vriendin 
liet de werkneemster weten dat dit tot ontslag op 
staande voet zou leiden. 

&RECH
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Op basis van een getuigenverklaring en geluids- 
en beeldopnames kreeg de werkgever aldus op 24 
november zekerheid dat de werkneemster daad-
werkelijk bij een andere kapsalon werkzaamheden 
verrichtte. Er was toen krap een week verstreken 
sinds de werkgever de eerste signalen had opge-
pikt. Vervolgens meldde de werkgever nog die-
zelfde dag de werkneemster schriftelijk dat zij op 
staande voet was ontslagen vanwege het verrichten 
van werkzaamheden elders, zonder dat zij hiervoor 
schriftelijke toestemming van de werkgever had.  
De werkneemster was het niet eens met het ontslag 
en vocht dit aan bij de rechter. Zij voerde aan dat 
het ontslag op staande voet onterecht was. Op de 
eerste plaats ontkende ze bij de kapsalon te hebben 
gewerkt. Er was volgens haar dan ook geen sprake 
van een dringende reden. Bovendien voldeed het 
ontslag volgens de werkneemster ook niet aan 
de regels omdat de werkgever niet met haar had 
gesproken voordat hij haar ontsloeg. Volgens de 
werkneemster was de vriendin niet bevoegd om, 
namens de werkgever, het ontslag aan te zeggen.   
De kantonrechter vernietigde het ontslag op staan-
de voet. De kantonrechter ging ervan uit dat werk-
neemster wel degelijk bij de kapsalon had gewerkt, 
maar oordeelde dat de werkgever te veel tijd had 
uitgetrokken om de geruchten dat werkneemster 
elders werkte, te onderzoeken. Bovendien had de 
werkgever het beginsel van hoor en wederhoor niet 
goed toegepast. Daarom kon het ontslag op staande 
voet geen stand houden, aldus de kantonrechter. 
De werkgever ging vervolgens in hoger beroep. 
 
Zorgvuldig gehandeld 
Het gerechtshof ging er, net als de kantonrechter, 
van uit dat de werkneemster inderdaad tijdens 
haar arbeidsongeschiktheidsperiode ten min-
ste enkele dagdelen bij de andere kapsalon had 
gewerkt. Maar anders dan de kantonrechter vond 
het gerechtshof niet dat de werkgever onvoldoende 
voortvarend had gehandeld. Integendeel: het hof 
oordeelde dat de werkgever juist zorgvuldig had 
gehandeld door niet meteen op de eerste signalen 
te reageren met ontslag op staande voet, maar 

eerst enkele dagen bedenk- en onderzoektijd in te 
lassen. Het hof vond het daarbij van belang dat die 
tijd beperkt was gebleven: tussen de eerste signa-
len en het moment waarop werkneemster de brief 
ontving, zat niet meer dan een week tijd. 
Het hof was het ook niet eens met het oordeel van 
de kantonrechter dat de werkneemster onvol-
doende gelegenheid had gehad om haar standpun-
ten toe te lichten. De werkgever had de eventueel 
onbevoegd gedane mededeling van zijn vriendin 
bekrachtigd met de ontslagbrief. Op grond van 
deze brief moest het de werkneemster volstrekt 
duidelijk zijn geweest welke gedragingen redenen 
waren voor het ontslag, zodat ze daar adequaat 
op had kunnen reageren. Kortom: de werkneem-
ster was volgens het hof terecht op staande voet 
ontslagen.

 
Aanvaardbare grens 
Uit deze zaak blijkt, opnieuw, dat een werk- 
gever die vermoedt dat er sprake is van een reden 
voor ontslag op staande voet, toch enige tijd mag 
nemen om te onderzoeken wat er precies aan de 
hand is. Daarbij hanteert de rechter doorgaans als 
aanvaardbare grens een termijn van ongeveer een 
week. En eigenlijk is het logisch om zo’n op zich 
nogal korte termijn te hanteren: als een werkgever 
meent meer tijd nodig te hebben om te beslissen, 
dan ervaart hij de reden kennelijk zelf ook niet 
echt als dringend. 

Jan Mathies   
is werkzaam bij 
AWVN als adviseur 
juridische zaken

De werkgever had juist 
zorgvuldig gehandeld 
door enkele dagen bedenk- 
en onderzoektijd in te 
lassen – en niet meteen te 
reageren met ontslag op 
staande voet

Blog arbeidsrecht
Advocaten en 
juristen van AWVN 
informeren u over 
actuele arbeids-
rechtelijke ontwik-
kelingen in hun blog 
op de website van 
AWVN.
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De koek is nog 
lang niet op

Harvard-methode na veertig jaar 
relevanter dan ooit

Begin jaren tachtig startte AWVN met 
onderhandelingstrainingen die waren gebaseerd 
op de zogeheten Harvard-methode.  
Het ‘relatiegericht onderhandelen’ sloeg 
geweldig aan en blijkt ook nog eens goed mee 
te bewegen met nieuwe ontwikkelingen, zoals 
internationalisering en de trend om direct te 
onderhandelen met werknemers.

TEKST
Peter Boorsma

Een methode waarin je open bent over 
je intenties en  belangen, is bij uitstek 
geschikt voor onderhandelingen over 
arbeidsvoorwaarden

In 1981 verscheen het boek Getting to 
Yes, waarin Harvard-hoogleraren Roger 
Fisher en William Ury vijf vuistregels 
presenteren om effectiever te onder-
handelen. Onderhandelaars komen 
eerder tot win-winsituaties door niet 
alleen oog te hebben voor de inhoud, 
maar ook voor de onderlinge relatie en 
elkaars belangen. Verder is het slim om 
de ‘koek’ van de onderhandelingen te 
vergroten. Dit alles vraagt om een open 
houding van de onderhandelaar voor 
wat betreft de belangen van hemzelf en 
die van anderen.
Begin jaren tachtig veranderde in 
Nederland het karakter van de cao-on-
derhandelingen. Tot die tijd gingen die 
vooral over geld binnen een, vanwege 
de geleide loonpolitiek, beperkt kader. 
Maar in 1982 werd het Akkoord van 
Wassenaar gesloten. Werkgevers en 
vakbonden spraken af om uit de toen-
malige economische crisis te komen 
door de lonen te matigen en afspraken 
te maken over arbeidstijdsverkorting 

om zo banen te scheppen voor jonge-
ren. Die afspraken moesten decentraal 
worden uitgewerkt, en dat betekende 
dat de cao-onderhandelingen ineens 
aan complexiteit wonnen. 
AWVN zag de mogelijkheden om, op 
basis van de Harvard-methode, de cao-
onderhandelingen echt anders aan te 
pakken. ‘Een relatiegerichte onderhan-
delingsmethode waarin je open bent 
over jouw intenties en belangen, is bij 
uitstek geschikt voor onderhandelin-
gen over arbeidsvoorwaarden’, vertelt 
AWVN-adviseur Lars Doyer. ‘Vakbon-
den – of in ieder geval je medewerkers 
– kom je steeds weer tegen; je moet met 
hen verder. Onderhandelingsresultaten 
waarover alle partijen tevreden zijn, 
zijn daarom van groot belang.’

Revolutionair
Een AWVN-team ontwikkelde toen, 
in eerste instantie met Frits Philips 
junior, die destijds de rechten had, 
een cursus voor leden op basis van het 
Harvard-gedachtegoed. ‘Het adagium 
om alles open te gooien, was niet 
alleen revolutionair voor veel leden, 
maar ook voor AWVN-collega’s. Die 
waren gewend hun kaarten altijd 
gedekt te houden’, vertelt Dirk Joosse, 
een van de AWVN’ers die de methode 
ontwikkelden. Aanvankelijk ging het 
om open trainingen, later ook om 
incompany-trainingen voor onder-
handelingsdelegaties van branches en 

bedrijven. Een grote afnemer was Uni-
lever. Het complete management moest 
leren om ‘win-win’ voorop te stellen in 
onderhandelingen. Onder hen ook ene 
Mark Rutte van HR. Doyer: ‘Als ik hem 
op televisie zie, herken ik nog steeds 
elementen van de relationele insteek 
en het zoeken naar win-winsituaties, 
die zo kenmerkend zijn voor onze 
methode.’ 

Koek vergroten
Inmiddels worden de Harvard-principes 
veelvuldig toegepast in cao-onderhan-
delingen, constateert Doyer. Er wordt 
minder op de man gespeeld en meer 
in termen van wederzijdse belangen 
gedacht. Ook worden steeds weer meer 
en nieuwe onderwerpen bij de onder-
handelingen betrokken om de koek zo 
groot mogelijk te maken. 
In de loop der jaren heeft AWVN haar 
onderhandelingsmethode verder ont-
wikkeld. Een belangrijke uitbreiding 
betreft de aandacht voor onderhande-
lingsstijlen. Die kunnen verschillen 
per persoon en situatie. ‘Als je dit goed 
leert herkennen en beheersen, kun je 
effectiever onderhandelen’, zegt Joosse, 
die eind jaren negentig nog een aantal 
trainingen volgde aan Harvard. ‘Het 
viel me op dat de Amerikanen vooral 
zitten op structuur en het in kaart 
brengen van belangen. In Nederland 
kijken we daarnaast meer naar de rela-
tie en het gevoel.’ 

Dirk Joosse nam vijf jaar geleden 
afscheid van AWVN, maar traint nog altijd 
onderhandelingsdelegatie in het buitenland

Onderhandelen in het buitenland

De AWVN-training voor cao-
onderhandelaars trekt ook internationaal 
de aandacht. Dirk Joosse, mede-
ontwikkelaar en trainer van het eerste 
uur, is in de jaren negentig vaak naar 
het voormalig Oostblok geweest, samen 
met de ILO. Tegenwoordig gaat de 
voormalige AWVN-adviseur op pad 
voor Dutch Employers’ Cooperation 
Programme (DECP) en traint hij 
werkgeversorganisaties in landen in Azië, 
Afrika en Latijns-Amerika. Recentelijk 
is Joosse nog naar Peru geweest. De 
trainingen hebben indruk gemaakt, want 
inmiddels ligt er ook een verzoek van de 
Peruaanse vakbond om te komen trainen. 
De principes van de training hebben 
universele geldingskracht, heeft Joosse 
gemerkt. ‘Cultuurverschillen worden wel 
eens als excuus aangevoerd, maar zodra 
je dieper tot mensen doordringt, merk je 
dat we niet veel van elkaar verschillen. 
Iedereen in alle landen wil aandacht en 
respect. Nobody likes to be pissed off.’ 
Het boek De kunst van het 
onderhandelen op basis van duurzame 
arbeidsverhoudingen van Lars Doyer, 
Jan de Kramer en Dirk Joosse is 
inmiddels vertaald in het Engels, 
Spaans, Vietnamees, Mongools, Turks en 
Indonesisch.
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Doordenken
Cabaret of drama?

Voor politiek cabaret hoeven we niet 
meer te wachten tot Oudjaarsavond. 
Evenmin is het nodig de blik overzee 
te wenden, ook al verbleken onze beste 
cabaretiers bij de strapatsen van Donald 
Trump. Nee, het is meer dan voldoende 
om de blik te richten op het Haagse  
Binnenhof. 

Wat vindt u bijvoorbeeld van het voor-
nemen van Ferdinand Grapperhaus om 
gevangenisstraf in het vooruitzicht te 
stellen voor het vasthouden van een 
mobiele telefoon tijdens het besturen 
van een auto? Zeker, het is absoluut 
risicoverhogend, daarover geen twijfel. 
Maar heeft u al weleens een Tesla Model 
S van binnen bekeken? Een ondanks de 
aanzienlijke subsidiëring fors geprijsd 
strijkijzer, dat zich weliswaar elektrisch 
maar beslist niet alleen op groene 
stroom van laadpaal naar laadpaal be-
weegt. En heeft u gezien hoe zo ongeveer 
alle bedieningsfuncties verstopt zitten 
in een beeldscherm dat in verhouding 
nauwelijks kleiner is dan het 55 inch-
televisiescherm dat bij mij aan een muur 
van circa 3,5 bij 2,5 meter hangt? Oké, 
je kunt dat Tesla-scherm niet in de hand 
houden, maar het is onmogelijk te bedie-
nen als je je ogen op de weg en dus het 
verkeer gericht wilt houden. 
Misschien werpt u mij nu tegen dat de 
toekomst aan zelfrijdende auto's is en 
dat Tesla daarin vooroploopt. Kun je 
daarin werkelijk geloven als eenvoudige 
applicaties op uw smartphone al we-

kelijks, zo niet vaker, moeten worden 
geüpdatet? ‘Sorry dat mijn auto u heeft 
aangereden! De functie om bij rechts 
afslaan rekening te houden met fietsers 
en voetgangers die zich niks aantrekken 
van verkeerslichten, is een bètaversie.’ 

En wat vindt u van het wetsinitiatief 
van Jesse Klaver naar aanleiding van de 
loonsverhoging van Ralph Hamers van 
ING? Toen na de historische verspre-
king van Wim Kok (‘exhibitionistische 
zelfverrijking’, 1997) een verplichting 
werd opgetuigd tot openbaarmaking 

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 

Of wat te denken van het mogelijke 
initiatief van Lilianne Ploumen om het 
verschillend belonen van mannen en 
vrouwen strafbaar te stellen? Worden 
mannen dan gelijk beloond? Of vrou-
wen? De CBS-cijfers met betrekking 
tot het man-vrouwverschil redeneren 
van macro naar micro, en de CBS-ver-
klaringen als vrouwen ‘werken vaker 
parttime’, ‘werken vaker in de zorg en 
onderwijs’ en ‘hebben vaker een car-
rièrebreuk’, maken vooral duidelijk dat 
de vergelijking van macro naar micro 
volstrekt onzinnig is. Een vergelijking 
tussen twee manden fruit die qua in-
houd oneindig gevarieerd zijn. 
Misschien kan Joba van den Berg (CDA) 
met haar ervaring met de harde kant 
van HR haar collegae in het Kamerca-
baret eens uitleggen hoe en met welke 
systemen op microniveau individuele 
beloningen tot stand komen. Dat vrijwel 
elk systeem salarisschalen kent, waarbij 
er bij een gegeven en gewogen functie 
een traject van minimum naar maxi-
mum – soms meerdere schalen omvat-
tend – wordt doorlopen. Dat dit voor 
zowel mannen als vrouwen betekent 
dat ‘gelijk werk = gelijke beloning’ geen 
regel is, maar uitzondering. En dat dat 
alles te maken heeft met loonkosten-
beheersing en inkomensperspectief –  
en niets met discriminatie. 

Aan u de conclusie of we dit nu cabaret 
of drama moeten noemen. Het is, hoe 
dan ook, om te huilen.    

Een vergelijking  
tussen twee manden 
fruit waarbij de  
inhoud van elke 
mand oneindig  
gevarieerd is

van de beloning van bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen, in de 
verwachting dat dit tot matiging zou 
leiden, merkte wijlen Peter Elverding in 
het bestuur van VNO-NCW op dat hier-
mee juist het tegengestelde effect werd 
bereikt. Want – niet zijn metafoor maar 
de mijne – zijn er ooit kleinere wolken-
krabbers gebouwd omdat de andere al zo 
hoog waren? De verplichting kwam er. 
En het tegengestelde effect ook.

Vraagstukken
Ondertussen is de context aanzien-
lijk veranderd. En er duiken nieuwe 
vraagstukken op nu vakbonden hun 
rol als strategische partner lijken 
te verliezen. Vooralsnog zijn er nog 
maar relatief weinig bedrijven die niet 
langer met vakbonden onderhandelen 
over arbeidsvoorwaarden, maar met 
hun werknemers – maar er is nu een 
terugvaloptie die er voorheen eigenlijk 
niet was.
Verder is het bedrijfsleven enorm 
geïnternationaliseerd; veel bedrijven 
hebben een Amerikaanse, Japanse of 
Chinese moeder, waardoor culturele 
verschillen een rol gaan spelen. Doyer: 
‘Angelsaksische bedrijven zijn gewend 
aan echte vechtbonden en daar is het 
wennen dat je in Nederland co-creatie 
met de vakbonden overweegt.’
Ook de trend dat mensen niet langer 
zomaar accepteren wat hun verte-
genwoordigers – in de politiek, bij de 
vakbond of de ondernemingsraad –  

zeggen, heeft invloed. Doyer: ‘In de vo-
rige eeuw zeiden voormannen als Wim 
Kok iets, en iedereen aanvaardde dat. 
Maar bij het sociaal akkoord van 2013 
was de inkt nog niet droog of aan beide 
zijden van de tafel begon de achterban 
dingen te roepen onder het mom van 
‘dit is niet mijn akkoord, want ik was 
er niet bij’. Dat roept de vraag op voor 
wie je onderhandelt en wie je daarbij 
betrekt. Mensen willen tegenwoordig 
kunnen participeren, anders gaan ze 
sneller dwars liggen.’ Hiervoor heeft 
AWVN nieuwe interventies en metho-
des toegevoegd die passen bij deze tijd, 
zoals participatieve dialoogsessies met 
grote groepen belanghebbenden, onder 
wie de medewerkers.

Strato
Om bedrijven te helpen positie te 
kiezen ten aanzien van deze nieuwe 
vraagstukken, ontwikkelde AWVN de 
businessgame Strato. Die helpt ma-
nagers ontdekken wat bij hun bedrijf 

Mensen willen tegenwoordig  
kunnen participeren, anders gaan  
ze sneller dwars liggen

Conferentie ‘De kunst van het onderhandelen anno 2018’

Onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaarden: hoe 
doet u dat anno 2018, waar wilt u heen, wat zijn trends, wat 
komt eraan, hoe doen andere organisaties het? Op 13 april 
(van 9 tot 13 uur; locatie: Amsterdam Art Center) kunt u hier 
alles over horen, delen en beleven. Een ontspannen, inspire-
rende vrijdagochtend!

•  Harry van de Kraats, algemeen directeur AWVN, vertelt over 
zijn jarenlange ervaring als arbeidsvoorwaardenonderhande-
laar namens z’n voormalige werkgevers TomTom en NS.

•  Lars Doyer, adviseur arbeidsverhoudingen AWVN, gaat in op 
de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Wat zijn de grootste 
veranderingen? Wat zijn de geleerde lessen? Wat heeft de 
Harvard-methode Nederland gebracht?

•  Vier korte workshops staan er op het programma die ingaan in 
op de vraag hoe je in deze tijd de onderhandelingstheorieën en 

-strategieën effectief kunt inzetten. Thema’s zijn: creativiteit 
in onderhandelingen, de psychologie van het proces voor alle 
stakeholders, omgaan met het complexe internationale krach-
tenveld en escalerende onderhandelingen. 

•  In plaats van één van de workshops te volgen, kunt u er voor 
kiezen de businessgame Strato te spelen. Het spelen van 
Strato geeft u inzicht in het effect van uw handelingen op het 
draagvlak bij de stakeholders, het te verwachten onderhande-
lingsresultaat en het bedrijfsresultaat. 
U maakt deel uit van de onderhandeldelegatie van het farma-
ceutische bedrijf Strato. U bereidt als team de komende cao-
onderhandelingen voor door een strategie te kiezen en op basis 
hiervan activiteiten te bepalen. In verschillende ‘onderhandel-
rondes’ maakt de delegatie keuzes die passen bij de strategie 
én de interventies van andere stakeholders tijdens het proces.

 
De conferentie is alleen toegankelijk voor leden. Kosten: € 225 
p.p., exclusief btw. Meer informatie en aanmelden: www.awvn.nl; 
kijk daar onder het kopje ‘Netwerk’ in ‘AWVN-agenda’.

en bedrijfscultuur past als het gaat 
om het betrekken van mensen bij het 
vormgeven van de arbeidsvoorwaar-
den. De game leert hen ook hoe ze die 
betrokkenheid in hun cultuur kunnen 
organiseren. Bij wie begin je, nu je te 
maken hebt met steeds meer stakehol-
ders zoals buitenlandse moederbedrij-
ven, ondernemingsraden, vakbonden? 
Wie geef je de meeste aandacht in de 
beperkte tijd die je hebt? En hoe ga je 
om met de pers die regelmatig aan de 
deur staat? 
‘Strato checkt of je acties passen bij de 
gekozen onderhandelingsstrategie en 
of je je lijn vasthoudt als anderen aan 
je beginnen te trekken. In die zin is 
het een belangrijke aanvulling’, aldus 
Doyer. ‘Interessant is de vraag hoe je de 
Harvard-regels kunt benutten als je als 
werkgever niet met een vakbondsdele-
gatie onderhandelt, maar met vijfhon-
derd werknemers het gesprek aangaat 
over wat je nu eigenlijk wilt en hoe je 
dat wilt aanpakken.’ 
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De ambitie ligt hoog bij Talent Loop, een vorm van 
samenwerking tussen mensen uit verschillende 
organisaties die veel verder gaat dan een 
intervisienetwerk. Namelijk: niet alleen bij elkaar in de 
keuken kijken, maar ook andersmans gerechten in die 
keuken helpen bereiden. Dat blijkt makkelijker bedacht 
dan gedaan: organisaties zijn nog steeds bolwerken en 
ook in de persoonlijke sfeer liggen drempels. Verslag 
van een experiment en zoektocht. 

Een kijkje in elkaars 
keuken, maar ook 
samen koken?
Talent Loop: denk- en doe-
kracht van vakgenoten van 
andere bedrijven mobiliseren

TEKST
Peter Boorsma

BEELD
Studio Vonq
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Intervisie en netwerken genoeg, ook tussen organisaties. 
Collega’s van andere bedrijven en instellingen die een 
middag meelopen, een presentatie krijgen en hun com-
mentaar geven. Maar kan dit soort samenwerking niet 
substantiëler? Kan een vakgenoot die werkzaam is bij 
een ander bedrijf, niet alleen helpen met de vormgeving 
van een project, maar ook met de implementatie daarvan 
in je organisatie? Die vraag ligt ten grondslag aan Talent 
Loop, een sociaal experiment om kennis en expertise te 
mobiliseren. Het Engelse woord ‘loop’ staat hier voor een 
soort cirkel waarin je steeds sneller ronddraait.
De basisgedachte is dat iemand die een project start, 

vaak best extra denk- en doe-kracht kan gebruiken, 
vertelt Lars Doyer, adviseur arbeidsverhoudingen bij 
AWVN. Als nu twaalf mensen afspreken 10 procent van 
hun tijd in te zetten, dan kun je iedere maand één deel-
nemer flink vooruit helpen. Dan komt er als het ware 
een busje betrokken en kundige collega’s voorrijden. 
‘Vergelijk het met sommige gemeenten waar de com-
municatieadviseurs niet langer zijn gebonden aan één 
wethouder, maar in een pool werken. Om de kracht te 
kunnen maken daar waar die op dat moment nodig is.’ 
Zo’n aanpak heeft verschillende voordelen. Het bedrijf 
krijgt wisdom of the crowd van betrokken mensen; de 

‘Ik wilde de beschikbare kennis inzetten 
voor een brainstorm over ons systeem 
voor performancemanagement’, vertelt 
Roel Majoor, manager organizational 
development & management development 
bij afvalverwerker Van Gansewinkel, dat 
recent is opgegaan in Renewi.
‘Dat heeft drie leermomenten opgeleverd. 
Zo hebben we dankzij de buitenstaanders 
een heel ander beeld gekregen. Wij meen-
den over een holistisch en intern-klant- 
gericht performancesysteem te beschik-
ken dat recht doet aan de verschillen tus-
sen mensen en hun ontwikkeling. Hierbij 
hebben we acht rollen geformuleerd en 
vervolgens gekeken welke taken er zijn en 
welke competenties die vereisen. De feed-
back van de vakgenoten leverde echter 
een beeld op van een redelijk beperkend 
framework en ‘mensen in hokjes plaat-
sen’. Onze aanpak zet vaste punten op de 
horizon en is redelijk rationeel – overigens 
mede omdat we het ook intern moeten 
verkopen. Maar dat het zo planmatig is, 
was voor ons absoluut een eyeopener.’  
‘Een ander leermoment was tijdens het 
maken van de presentatie voor Talent 
Loop. We zagen dat we op domeinen zoals 

‘leiderschap’ minder ver waren gekomen. 
Dat speelt vooral bij het senior manage-
ment en de Raad van Bestuur.’
‘Tot slot blijkt het vervolg op de feedback 
– deelnemers aan Talent Loop die echt 
helpen bij de uitvoering – nog een brug 
te ver. Zeker gezien het feit dat we op een 
aantal domeinen nog niet zo ver zijn, is 

de tijd daarvoor nog niet rijp. Pas als we 
met alle stakeholders de nodige stappen 
hebben gezet zoals we deze in de eerste 
fase van het project hadden gepland, als 
iedereen ‘mee’ is zogezegd, kunnen we 
verder met de doorontwikkeling van ons 
systeem.’
‘Volgend jaar lanceren we mogelijk een 
nieuw performance-managementsysteem. 
Hoewel het huidige systeem in de basis 
succesvol is, moet er nog veel gebeuren 
aan de vervolgstappen, zoals het uit-

werken van vaste loopbaanpaden. We 
onderzoeken ook de optie om de jaarlijkse 
beoordelingsgesprekken te vervangen 
door een flexibel beoordelingsmodel van 
voortdurende feedback. Ofwel: veel kleine 
momenten in plaats van één grote, en 
meer gelijkwaardigheid tussen medewer-
ker en leidinggevende. Dat kan met het 
systeem, maar we moeten de medewer-
kers en het management daarmee wel 
vertrouwd maken.’
‘Talent Loop is zeer leerzaam, ook als 
expert. Je bent wel vakgenoot, maar hebt 
geen emotionele band met het thema. Je 
stelt vragen en deelt inzichten – en dat 
levert echt toegevoegde waarde. On-
danks de verschillen in de bedrijven, lijken 
thema’s en problemen sterk op elkaar. Ik 
heb ook bijzondere oplossingen gezien 
waarmee ik iets kan.’
‘Mijn conclusie is wel dat we blijkbaar nog 
niet gewend zijn aan dienstverlening om 
niet. Sommige deelnemers kregen het  
intern niet voor elkaar omdat collega’s 
denken dat als het gratis is, het dan ook 
wel niets zal zijn. Kortom: we zijn wel 
verder, maar nog niet lang klaar met dit 
experiment.’

‘We zijn nog niet gewend aan 
dienstverlening om niet’

Dat vakgenoten 
ons systeem zo 
planmatig vonden, 
was een eyeopener

Roel Majoor 
renewi
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‘Ik had een redelijk concrete vraag voor 
Talent Loop: meedenken over duurzame 
inzetbaarheid in ons bedrijf. Niet zozeer 
over beleid en instrumenten, maar over 
het creëren van echte beweging’, vertelt 
Annemiek Huizing, projectleider HR en 
duurzame inzetbaarheid bij Gasunie. ‘Ik 
wilde gebruikmaken van de ervaring, ex-
pertise en denkkracht uit Talent Loop om 
antwoorden te formuleren op vragen als: 
hoe zorg je ervoor dat mensen daadwerke-
lijk aan de slag gaan met hun duurzame in-
zetbaarheid? En: hoe motiveer en inspireer 
je mensen daartoe?’
‘Het eerste dagdeel zijn we met zeven 
mensen in verschillende brainstormvor-
men aan de slag gegaan onder leiding van 
een procesbegeleider. Het was waardevol 
en verfrissend om met ervaren vakgenoten 
zo in de diepte met het project bezig te 
zijn. Ik heb daar inzichten en tips opge-
daan zoals ‘begin klein en deel de mooie 
verhalen’, ‘duurzame inzetbaarheid is 
maatwerk’, ‘beloon alleen gewenst gedrag’, 
‘voorbeeldgedrag van het management’ en 

‘denk na over wie de boodschap brengt’. 
Het leverde ook out of the box-oplossin-
gen op zoals ‘alleen nog maar werken met 
tijdelijke arbeidsovereenkomsten’ en ‘regi-
onale samenwerkingsverbanden opzetten 
voor het uitwisselen van medewerkers’. 
Voor Gasunie zijn deze laatste opties niet 
direct passend, maar het laat ons wel met 
een andere bril naar de mogelijkheden 
kijken.’

‘Ik had de vakgenoten ook graag betrok-
ken bij de implementatie, maar dat is om 
verschillende redenen niet gebeurd. Zo 
is een project vaak een voortdenderende 
trein. Voor een externe is het lastig om 
daar snel in thuis te raken en het vraagt 
een behoorlijke tijdsinvestering om de 

context goed te begrijpen en te kunnen 
meewerken in het project. Daarbij blijkt 
de reisafstand naar Groningen ook een 
praktische drempel.’
‘Verder blijkt iets als Talent Loop moeilijk 
te verkopen aan het management, omdat 
je nog niet weet wat de deelnemers pre-
cies kennen en kunnen. Daarover wordt 
veel meer getwijfeld dan als het manage-
ment een externe, betaalde consultant 
inhuurt. Misschien moet je gewoon een 
geldbedrag hangen aan de inzet van 
Talent Loop.’
‘Tot mijn verbazing was het ook spannend 
voor mijzelf. Je haalt toch je evenknie naar 
binnen. Is die niet beter dan ik? En zo ja, 
waar laat dat mij dan? Dat speelt wel door 
je hoofd.’
‘Toch wil ik er verder mee. Het is een mooi 
concept. Ik geloof er in. We hebben al veel 
geleerd en persoonlijk heeft het me veel 
gebracht. Ik wil naar die 2.0-versie waarin 
we onze kennis en ervaring echt kunnen 
gaan delen en zoeken naar een bredere 
basis binnen de organisatie.’

Tot m’n verbazing 
was Talent Loop 
ook spannend  
voor mezelf

‘Ik wil naar de versie 2.0’
Annemiek Huizing 

gasunie

ontvanger doet inspiratie en ervaringen op. Het is ook 
goed voor de cv’s van de gevers, die immers brede oriën-
tatie opdoen. En de BV Nederland vaart er wel bij, aldus 
Doyer, omdat de waarde die de deelnemers creëren voor 
de betrokken organisaties exponentieel toeneemt.

Bolwerken
Verleden jaar zijn Doyer en collega-adviseur arbeids-
verhoudingen Willemien van Helden met Talent Loop 
gestart. Twaalf deelnemers, die elk toestemming hadden 
om aan het experiment deel te nemen, die gedreven wa-
ren en die bereid waren zichzelf kwetsbaar op te stellen. 
Toch bleek het idee meer voeten in de aarde te hebben 
dan gedacht.
‘Ons gedeeld geloof in poreuze organisaties bleek niet 
voldoende om de bestaande bolwerken te slechten’, 

constateert Doyer. ‘Het kostte ons moeite om het idee 
van Talent Loop aan onze collega’s en managers uit te 
leggen. Ik constateer dat consultants als minder bedrei-
gend worden ervaren. Die geven advies, en dat hoef je 
niet op te volgen. Als ik in een organisatie een rol vervul 
die er normaal niet is, is dat geen probleem, maar zodra 
ik op iemands stoel ga zitten, wordt het blijkbaar als 
bedreigend ervaren.’ 
Er bleken ook persoonlijke drempels te zijn, bijvoor-
beeld op het gebied van de beeldvorming. Doyer: ‘Wat 
als ik drie vakgenoten invlieg die de klus in een maand 
weten te klaren? Wat zegt dat dan over mij?’ Het is leer-
zaam om dit soort drempels te ontdekken, benadrukt 
hij. ‘Want HR mag dan wel de apostel zijn van zaken als 
duurzame inzetbaarheid en flexibilisering – maar als 
iets als Talent Loop voor de HR-mensen zelf al bijna te 
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Talent Loop

Willemien  
van Helden 
is adviseur arbeids-
verhoudingen 
AWVN

Lars Doyer 
is adviseur arbeids-
verhoudingen 
AWVN

 
Geïnteresseerd om deel te nemen? Of eerst 
wat meer informatie over Talent Loop van 
AWVN? Neem contact op met Willemien van 
Helden (w.helden@awvn.nl, 06 485 88 893) 
of Lars Doyer (doyer@awvn.nl, 06 456 66 
850). Of kijk op de vernieuwde site onder 
‘HR van A tot Z’ onder het lemma Talent 
Loop. Daar vindt u ook de flyer ‘Meer rende-
ment met Talent Loop’.

spannend en bedreigend is, hoe moeten mensen wier baan 
door robotisering op de tocht staat zich dan voelen? Of hoe 
ervaren zij het als we van ze verwachten dat ze in een ander 
bedrijf stage gaan lopen? Het doet je beseffen dat mensen vast-
houden aan zekerheid en voorspelbaarheid. En het verklaart 
waarom werkgevers zo vaak verzuchten dat ze hun mensen 
niet in beweging krijgen.’ 

 
Extra ronde
De geleerde lessen zijn ook gedeeld met de initiatiefnemers 
van andere, vergelijkbare experimenten zoals Pro2Pro in de 
zorg en CrossOver bij de energie-, water-, netwerk- en afval-
bedrijven. ‘Daaruit hebben we verschillende dingen geleerd. 
Zoals vertragen voordat je kan versnellen: aarzelen, oefenen, 
falen, meer aarzelen en opnieuw proberen. Verder moet je 
werken vanuit de intrinsieke motivatie van de deelnemers en 
concrete vraagstellingen vanuit de organisaties. En tot slot: 
scheid deelnemen en faciliteren van het proces.’ 
‘Als het om de leerdoelstelling gaat, is Talent Loop geslaagd, 
maar niet als je het vanuit de taakdoelstelling bekijkt’, 
concludeert Doyer. ‘Toch leer je van falen het meest en is de 
zoektocht te mooi en te veelbelovend om nu al op te geven. 
We gunnen ons daarom nog een extra ronde waarin we de 
geleerde lessen meenemen. Nieuwe deelnemers zijn welkom. 
Professionals die functioneel zijn geïnteresseerd en ook voor 
zichzelf willen meedoen.’ 
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Vraag ’t de AWVN-
werkgeverslijn

achtergrond

Wat is er precies veranderd  
in de wet? 

Overwerk valt sinds 1 januari 
2018 onder het loonbegrip van de 
Wet minimumloon en minimum-
vakantiebijslag (WML). Dit heeft 
gevolgen voor de uitbetaling van 
overwerk. Voorheen kon een werknemer 
die bij zijn standaardarbeidsduur het 
minimumloon verdiende, niet met 
een beroep op de WML uitbetaling van 
overwerk eisen. Inmiddels valt overwerk 
onder de WML en kan dat wel.  

TEKST
Sharlene Labots   

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 
belangrijke vragen op een 
rij gezet over de wijziging 
van de Wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag 
(WML) bij overwerk. 
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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.

Moet ik over overwerk  
vakantiebijslag betalen? 

De wetswijziging brengt met zich 
mee dat werkgevers in beginsel 
verplicht zijn om ook over overwerk de 
vakantiebijslag te betalen. Dit is slechts 
anders als er bij cao wordt afgeweken 
van de verplichting om over het loon 
vakantiebijslag te betalen. Is er geen 
cao (meer) van toepassing, dan moet 
de werkgever over overwerk veelal 
vakantiebijslag betalen. Ook als de 
werknemer dan meer dan 100 procent 
van het minimumloon verdient. 
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Is het mogelijk om bij cao  
af te wijken van de WML? 

Cao-partijen kunnen afspreken dat 
niet alle looncomponenten deel 
uitmaken van de grondslag voor de 
berekening van de vakantiebijslag. 
Het is zelfs mogelijk om af te spreken 
dat er helemaal geen recht is op 
vakantiebijslag. Als overwerk in de 
cao niet valt onder de grondslag 
voor de vakantiebijslag, dan is dit 
een rechtsgeldige afwijking van 
de hoofdregel. Maar er is wel een 
voorwaarde: in de referteperiode voor 
de vakantiebijslag – in de regel is dat 
1 juni tot en met 31 mei – moet het 
loon inclusief het overwerk ten minste 
108 procent van het minimumloon 
bedragen. Ook bestaande cao-afspraken 
waarin overwerk geen deel uitmaakt 
van de grondslag van de vakantiebijslag, 
zijn rechtsgeldig. 

achtergrond

Sharlene Labots 
is medewerker 
van de AWVN-
werkgeverslijn

1 2 3 4 5

En als er geen cao  
van toepassing is?  

Als er geen cao van toepassing is, dan 
kan in beginsel niet worden afgeweken 
van de hoofdregel dat over het volledige 
loon vakantiebijslag moet worden 
betaald. Werkgevers moeten dan dus 
vakantiebijslag betalen over alle uren 
die de werknemer meer werkt dan zijn 
arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook 
als de werknemer over deze uren een 
toeslag krijgt, wat vaak het geval is. 
Alleen als de werknemer meer verdient 
dan driemaal het minimumloon, kan 
de werkgever met hem een afwijkende 
schriftelijke afspraak maken. Dit is ook 
mogelijk als de werknemer collega’s 
heeft die onder een cao vallen waarin 
van de hoofdregel wordt afgeweken. 
Dan kunt u met de werknemer in 
kwestie dezelfde schriftelijke afspraak 
maken als in de cao staat.            

Hoe zit het met overwerk en  
een tijd-voor-tijdregeling? 

Bij een tijd-voor-tijdregeling vindt de 
compensatie voor extra uren plaats in 
betaalde vrije tijd. In dat geval kan de 
situatie ontstaan dat een werknemer 
onder het minimumloon blijft in een  
betalingsperiode waarin hij meer uren 
heeft gewerkt. Hij krijgt dan immers 
geen salaris voor de extra uren. Een 
dergelijke tijd-voor-tijdregeling kan 
nu nog schriftelijk met de werknemer 
worden overeengekomen. Vanaf 2019 is 
naast toestemming van de werknemer 
een cao-afspraak nodig waarin dit is 
geregeld. Ook hier geldt weer dat wordt 
gekeken of elke werknemer voor alle 
gewerkte uren in totaal minstens het 
(naar rato aangepaste) minimumloon 
ontvangt.
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De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Het wordt steeds 
moeilijker om goede vakmensen te vinden én te houden. Het is 
een taak van werkgevers om personeelsverloop te voorkomen. 
Daarom is het verstandig medewerkers de ruimte te geven om 
zich bij- of om te scholen, hun eigen functie vorm te geven en hun 
talenten te ontwikkelen. De AWVN-app Tiptrack helpt daarbij. 

achtergrond40

‘Werknemers zijn op, nijpend personeelstekort zet rem op 
economie’, kopte De Telegraaf op 6 maart. Volgens de krant 
zitten duizenden bedrijven met de handen in het haar 
omdat ze geen geschikte vakmensen kunnen vinden en/
of behouden. Vooral vacatures voor chauffeurs, metselaars, 
verpleegkundigen en ict’ers zijn lastig in te vullen.

Tiptrack kan personeelsverloop in uw organisatie voor-
komen. De door AWVN ontwikkelde app stimuleert mede-
werkers namelijk om zelf de regie in handen te nemen en 
in gesprek te gaan met de werkgever wanneer zij verbeter-
mogelijkheden in het werk zien. Via de app geven medewer-
kers aan wat goed gaat en tegen welke problemen zij aan-
lopen. Denk aan gezondheidsrisico’s op het werk, moeite met 
nachtdiensten, werken in lastige houdingen, zwaar en fysiek 

werk, vermoeidheid of niet meer weten welk werk nog bij 
hem of haar past. 

Bespreekbaar 
Vervolgens ontvangen zij persoonlijke, direct bruikbare tips 
om de eigen situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld over hoe zij 
hun problemen bespreekbaar maken bij de leidinggevende. 
Of hoe zij de positieve dingen vasthouden en uitbouwen, 
zoals nieuwe vaardigheden leren op het werk, de ontwikkel-
mogelijkheden optimaal benutten en het gevoel van ‘lekker 
in je vel zitten’ vasthouden. Andere tips verwijzen naar rele-
vante tests en tools die medewerkers gratis, via de Tiptrack-
shop, kunnen bestellen. Via Tiptrack kunnen werkgevers 
medewerkers ook hun bestaande aanbod aan trainingen en 
andere faciliteiten aanbieden. 

TEKST
Judith Prince 

Doe mee(r) met #Tiptrack
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De Telegraaf, 6 maart 2018
Door Ertan Basekin en Martijn Klerks

Tiptrack is een nieuwe, laag-
drempelige – online – AWVN-
tool voor werkenden en be-
staat uit een app, een shop en 
een website. De app faciliteert 
werkenden om zelf de regie te 
voeren over de eigen duur-
zame inzetbaarheid. Tiptrack 
biedt de gebruikers inzicht in 
vier thema’s van duurzame 
inzetbaarheid: werk, ontwikke-
ling, gezondheid en financiën. 
De medewerkers geven via 
Tiptrack aan wat positief en 

negatief was aan hun werkdag 
en via persoonlijke tips krijgen 
zij inzicht in hun situatie. Ook 
kunnen ze doelen stellen. Ver-
volgens stimuleert Tiptrack 
hen om op allerlei manieren 
actie te ondernemen en de 
persoonlijke situatie te verbe-
teren en doelen te bereiken. 

Neem contact op voor infor-
matie en een demo via 070 
850 86 50, info@tiptrack.nl of 
kijk op www.tiptrack.nl.

Vakmensen 
behouden 
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Voor meer informatie: www.awvn.nl

berichten

Medezeggenschapsrecht
Eendaagse cursus voor 
werkgevers, verzorgd door 
AWVN-advocaten

Privacy en werk
Eendaagse training, 
verzorgd door AWVN-
advocaten (zie ook 
pagina 11)

5 10
April April

Dossiermanagement  
en gesprekstechnieken

Leidinggevenden hechten aan een con-
structieve en harmonieuze relatie met 
de mensen die onder hun verantwoor-
delijkheid vallen. Veel leidinggevenden 
vinden het daarom lastig om (kritische) 

voortgangsgesprekken of gesprekken 
over duurzame inzetbaarheid te voeren 
met hun medewerkers. Hetzelfde geldt 
voor het schriftelijk vastleggen van 
kritiek- en verbeterpunten. Dit is echter 
van cruciaal belang in situaties dat een 
werknemer bijvoorbeeld niet goed func-
tioneert en de samenwerking niet soepel 
verloopt. 
Met Wet werk en zekerheid is het kri-
tieke belang van goede dossiers alleen 
maar toegenomen. Zonder goed dossier 
is het voor werkgevers nog moeilijker 
geworden om afscheid te nemen van 
werkenden. 

De eendaagse AWVN-masterclass 
‘Dossiermanagement en gespreks-
technieken’ helpt leidinggevenden en/of 
HR-managers om deze gesprekken met 
werknemers te voeren, adequate ge-

Moeite met het voeren van (kritische) voortgangsgesprekken  
of gesprekken over bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid?  
De masterclass ‘Dossiermanagement en gesprekstechnieken’ 
biedt soelaas.

spreksverslagen te maken én de werkre-
latie te behouden. De masterclass gaat in 
op de volgende aspecten: 
•  wat is nut en noodzaak  

van dossiermanagement? 
•  hoe voer ik een voortgangsgesprek, 

met behoud van de relatie?
•  hoe maak ik een goed verslag,  

met behoud van de relatie?

Deze masterclass – deels theoretisch, 
deels praktijkgericht – vindt plaats op  
14 juni en neemt de hele dag in beslag. 
De doelgroep bestaat uit HR-managers 
en leidinggevenden (een gezagsverhou-
ding tussen deelnemers is niet gewenst). 

Vanwege het interactieve karakter is het 
maximumaantal deelnemers beperkt tot 
twaalf. Inbreng van uw eigen dilemma’s 
of casus is mogelijk.

Masterclass ‘Dossiermanagement  
en gesprekstechnieken’

Donderdag 14 juni, 9.00 - 17.00 uur. 

Kosten: 750 euro voor AWVN-leden  
(per deelnemer, exclusief btw).  Ook 
toegankelijk voor niet-leden; zij betalen 
950 euro. 

Meer informatie en aanmelden:  
www.awvn.nl. Kijk daar onder het kopje 
‘Netwerk’ in ‘AWVN-agenda’.

...! ?

Arbeidsrecht en 
-voorwaarden
Derde workshop 
Internationale 
arbeidsmobiliteit

Visie op werk & HR
Start van de leergang van 
AWVN en AOG School of 
Management

12 12
April April

Beleidscommissie
Bijeenkomst van het 
gelijknamige AWVN-
netwerk

12
April

Eigen regie in arbeids-
voorwaarden en 
ontziemaatregelen
Stuur je eigen loopbaan, geef richting aan je leven, pak de 
regie, neem initiatief: de moderne levenshouding draait om 
eigen verantwoordelijkheid, autonomie en eigen keuze.  
Maar hoe kunnen werkenden, in samenspel met de werk-
gever, die regierol op zich nemen als het gaat om arbeids-
voorwaarden? 
 
Het deze maand verschenen AWVN-beleidsdocument Eigen 
regie in arbeidsvoorwaarden en samenhang met ontziemaatregelen 
gaat hier nader op in. AWVN-beleidsadviseurs Geert de Bruin 
en Laurens Harteveld beschrijven hierin hoe begrippen 
als ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘regie over eigen 
loopbaan’ een vertaling krijgen in arbeidsvoorwaarden. 
Speciale aandacht gaat uit naar duurzame inzetbaarheid, 
belonen, pensioen en het ombouwen van zogenoemde 
ontziemaatregelen. 
Het gedachtegoed rond ‘eigen regie’ in samenhang met 
duurzame inzetbaarheid heeft gevolgen voor ‘ontzie-
maatregelen’: afspraken in arbeidsvoorwaardenregelingen 
en cao’s die inhouden dat medewerkers op grond van 
leeftijd minder werken. Denk aan extra vrije dagen, 
keuzemogelijkheden om minder te werken met behoud van 
loon/pensioen en vrijstellingen voor inconveniënte diensten. 
Als dergelijke afspraken niet meer passen in de huidige 
of toekomstige context, is het zaak om – waar nodig en 
mogelijk – deze collectieve ontziemaatregelen te vervangen 
door ‘individuele voorzie’-maatregelen. Met zulke individuele 
maatregelen kan de werknemer op basis van eigen 
voorkeuren werken aan de eigen toegevoegde waarde en 
arbeidsmarktwaarde.

Eigen regie in arbeidsvoorwaarden en samenhang met 
ontziemaatregelen kunt u downloaden op de site van AWVN  
(kijk onder het kopje ‘Informatie’ bij ‘Publicaties’). 

EINDEVALUATIE  
CAO-SEIZOEN 2017
De eindevaluatie van het cao-seizoen 2017, Er viel wat  
te kiezen, is eind februari verschenen. Deze is als pdf  
beschikbaar. Kijk op www.awvn.nl onder het kopje  
‘Informatie’ bij ‘Publicaties’. Leden kunnen een gedrukt 
exemplaar opvragen via de AWVN-werkgeverslijn,  
070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. Daaraan zijn  
geen kosten verbonden.

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Er viel wat te kiezen 
Eindevaluatie cao-seizoen 2017
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Onderhandelen
Conferentie ‘De kunst van 
het onderhandelen anno 
2018’ (zie ook pagina 30)

Reorganiseren
Praktijkochtend over de 
arbeidsrechtelijke aspecten 
(zie ook pagina 45)

Belonen
Masterclass over trends 
en ontwikkelingen op 
beloningsgebied

13 17 17
April April April

Praktijkochtend over  
arbeidsrechtelijke aspecten  
van reorganisaties 
Een reorganisatie is voor zowel directie en management als 
werknemers en hun vertegenwoordigers een complexe en delica-
te aangelegenheid. Het succes ervan hangt grotendeels af van de 
inspanningen die de organisatie levert tijdens de voorbereidende 
fase en de mate waarin zij rekening houdt met de belangen van 
de betrokken partijen.
Bij een reorganisatie is specifieke wet- en regelgeving leidend. 
Het is van essentieel belang om de processen die leiden tot 
herplaatsing, omscholing, verhuizing of gedwongen ontslag van 
werknemers op een correcte manier te volgen. Een goede voorbe-
reiding is hierbij noodzakelijk. Dat kost weliswaar tijd, maar dit 
betaalt zich terug in de uitvoeringsfase.

Als u uw voorbereiding wilt optimaliseren en uw kennis up-
to-date wilt houden, volg dan de praktijkochtend ‘Arbeidsrech-
telijke aspecten van reorganisaties’. Deze bijeenkomst gaat 
in op het proces, de mogelijkheden en de wettelijke verplich-
tingen. Zo kunt u het geleerde direct in de praktijk brengen.

Alle relevante vragen die tijdens een reorganisatietraject  
kunnen spelen zullen aan de orde komen.
•  Wat is de juiste procedure bij een reorganisatie?
•  Zijn er alternatieven voor de organisatieverandering?
• Welke regels moet je volgen bij collectief ontslag?
•  Wat is de rol van de OR en/of vakbond? 
•  Ben ik verplicht om een sociaal plan te sluiten?
•  Wat als ik met de vakbonden geen overeenstemming kan 

bereiken over het sociaal plan?
•  Hoe bepaal ik de juiste peildatum en waarom is dit belangrijk?
• Hoe wordt bepaald wie boventallig wordt?
• Mag ik deeltijdontslag toepassen?

• Wanneer zijn functies onderling uitwisselbaar?
• Hoe ga ik om met (belangrijk) gewijzigde functies?
• Mag ik zelf selecteren wie ik op een vacature wil plaatsen?
• Hoe ver moet ik gaan bij het herplaatsingsonderzoek?
•  Wat mag ik doen als een zieke medewerker boventallig wordt?

Deze praktijkochtend wordt verzorgd door twee ervaren advi-
seurs die zijn ingevoerd in alle aspecten van een reorganisatie-
proces, zowel juridisch inhoudelijk als procesmatig: adviseur 
arbeidsvoorwaarden & arbeidsverhoudingen Tammo Delhaas en 
advocaat arbeidsrecht Jop Ringeling. Zij besteden ruim aandacht 
aan praktijkvoorbeelden. Uiteraard is het ook mogelijk vragen te 
stellen en eigen casussen voor te leggen. 

Praktische informatie

Datum: 17 april, 9.30-12.30 uur; ontvangst vanaf 9.00 uur. 
Om u weer snel op weg te helpen, staat om 12.30 uur een  
take-awaylunch voor u klaar. 
Locatie: omgeving Amersfoort (bij het ter perse gaan van deze 
editie van Werkgeven was de exacte plaats nog niet bekend).
Kosten: 350 euro exclusief btw per deelnemer voor AWVN- 
leden; 450 euro exclusief btw voor niet-leden. Bij meer deel-
nemers van één organisatie krijgen de volgende inschrijvers  
50 euro korting. 
Aanmelden en meer informatie: www.awvn.nl. Kijk daar onder 
het kopje ‘Netwerk’ in ‘AWVN-agenda’.

De zieke werknemer 
Masterclass, verzorgd 
door AWVN-advocaten

19
April

Strategische HR-
vraagstukken
Bijeenkomst van het AWVN-
netwerk Strategische HR-
vraagstukken Petrochemie

Snel op weg met de AVG
Praktijkochtend over de 
nieuwe privacywetgeving 
(zie ook pagina 11)

24 24
April April

Achtste editie leergang 
‘Strategisch HRM’ start op 24 mei

Het strategisch belang van HR in organisaties neemt toe.  
Het succes van een onderneming wordt meer afhankelijk van 
de medewerkers; HR krijgt daarom steeds vaker de rol van 
businesspartner. De HR-strategie moet dus beter aansluiten op 
de ondernemingsstrategie en de HR-instrumenten moeten het 
dagelijkse primaire proces beter ondersteunen. 
De door Nyenrode Business Universiteit en AWVN ontwik-
kelde leergang ‘Strategisch HRM’ leert deelnemers in zeven 
modules om meer toegevoegde waarde te bieden bij het reali-
seren van de doelstellingen van hun organisatie.

Vanwege de aanhoudend grote 
belangstelling organiseren Nyenrode 
Business Universiteit en AWVN een nieuwe 
editie van de leergang ‘Strategisch HRM’. 
De kick-off van de achtste editie is op 24 
mei; de eerste module staat een week later, 
31 mei, op het programma.

Onderwerpen en data van de zeven modules
 
  1     Inzicht en veranderkunde   

donderdag 31 mei
 2    Organisatiestrategie als leidraad voor de HR-strategie   

donderdag 14 juni
 3    Vertaling van ondernemingsstrategie in HR-strategie   

donderdag 30 augustus
 4    Strategische personeelsplanning en HR-analytics   

donderdag 27 september
 5    Talentmanagement, leiderschap, duurzame inzetbaarheid  

dinsdag 6 november
 6    Persoonlijk HR-ondernemerschap   

donderdag 29 november
 7    Slotbijeenkomst — reflectie en projectie van deelnemers   

dinsdag 18 december

Het is niet mogelijk deel te nemen aan afzonderlijke modules. 
Maximumaantal deelnemers: 24. Kosten: 5.675 euro voor leden 
van AWVN; 6.450 euro voor niet-leden van AWVN (exclusief btw 
en literatuur). Meer informatie en aanmelden op de site van 
AWVN. Kijk daar onder het kopje ‘Netwerk’ in ‘AWVN-agenda’.
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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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Nota arbeidsvoor-
waarden 2018

Na consultatie van de leden stellen AWVN, VNO-NCW en 
MKB-Nederland jaarlijks een arbeidsvoorwaardennota op. 
Hierin staan, rekening houdend met de sociaal-economische 
context, de belangrijkste inhoudelijke speerpunten voor 
werkgevers voor de onderhandelingen. Kernboodschap 
van de in januari verschenen arbeidsvoorwaardennota 
2018, Werken aan balans en innovatie, is dat vernieuwing 
van arbeidsvoorwaarden en cao’s gebaseerd moet zijn 
op een zo breed mogelijk draagvlak onder werkenden. 
Anders is het niet mogelijk om doeltreffende antwoorden 
te geven op voortsnellende digitalisering, robotisering 
en internationalisering en om beleid te ontwikkelen om 
mensen gezonder langer te laten werken. De vakbonden 
kunnen een belangrijke rol spelen om dat draagvlak te 
realiseren. Verdieping van het onderling vertrouwen tussen 
werkgevers en bonden heeft in 2018 daarom prioriteit.

%

VNO-NCW • MKB-Nederland • AWVN

Nota arbeidsvoorwaarden 2018

Werken aan balans  
en innovatie 

Leden kunnen (kosteloos) een ge-
drukt exemplaar van de volledige 
versie opvragen bij de AWVN-
werkgeverslijn, 070 850 86 05. 
Op de site van AWVN is alle 
informatie over het lopende cao-
seizoen samengebracht onder het 
actuele HR-issue ‘Arbeidsvoor-
waardenoverleg 2018’, dat u vindt 
onder ‘Informatie’. Daar kunt u de 
nota downloaden als pdf; daar-
naast is er op die pagina’s een 
samenvatting beschikbaar.

Belastingrecht
Vierde workshop 
Internationale 
arbeidsmobiliteit

Strategisch HRM
Kick-off van de zevendelige 
opleiding van AWVN 
en Nyenrode Business 
Universiteit (zie ook  
pagina 44)

Noord
Bijeenkomst van het 
AWVN-netwerk voor 
de drie noordelijke 
provincies

17 24 31
Mei Mei Mei
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Praktijk
Er zijn al verschillende cao-apps  
te downloaden in de appstores van  
Apple en Google, zoals die van de GGZ.

Interesse?
Vraag uw AWVN-adviseur om  
een demo of e-mail uw vraag  
naar werkgeverslijn@awvn.nl.

Eigentijds en 
gebruikersvriendelijk  
communiceren over 
arbeidsvoorwaarden

•  Modern en toegankelijk 
instrument

•  Via smartphone / tablet de 
cao altijd bij de hand

• Eenvoudig te doorzoeken
• Minder vragen aan HR
•  Bekendheid medewerkers 

met cao groeit
•  Wijzigingen snel door  

te voeren
•  Veel extra mogelijkheden: 

rekentools, Q&A, polls, 
dashboard


