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Bedrijfsgeheimen 
beter beschermd 
met nieuwe wet

Corbion wint
trofee voor lerende 
organisatie

Wendbaar belonen:
meer dan euro’s
alleen
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Het kapitaal van Corbion
‘Onze r&d-specialisten en andere 
professionals zijn goud waard. 
Zonder hen staan we stil of gaan we 
zelfs achteruit.’ Biochemieconcern 
Corbion ziet zijn medewerkers als 
voornaamste kapitaal. Opleiden 
speelt daarom in alle onderdelen 
van de HR-strategie een belangrijke 
rol. Het bedrijf ontving voor dit 
beleid de tweede AWVN-trofee voor 
vernieuwend werkgeverschap, die 
voor de lerende organisatie. 
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Alexander Rinnooy Kan
Alexander Rinnooy Kan vergelijkt de Nederlandse 
arbeidsmarkt en de bijbehorende regelgeving met een 
machine met veel te veel knoppen. Als voorzitter van de 
AWVN-denktank arbeidsmarkt probeert hij ideeën te 
ontwikkelen voor een eenvoudiger en beter systeem. 

4 28 Liever vooraf investeren dan  
achteraf repareren 
Ouderen gaan minder werken om 
gezond hun pensioen te halen én om 
plaats te maken voor jongeren. Dat is het 
idee achter de generatiepactregelingen 
waarvoor de vakbonden zich hard 
maken. Maar er zijn alternatieven – 
regelingen waarmee werkenden vooraf 
investeren in hun vitaliteit.

40
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Inspiratiereis Tallinn en Helsinki
AWVN organiseerde onlangs een inspiratie-
reis naar Estland en Finland voor vertegen-
woordigers van de polder en HR-managers 
van grote bedrijven. Een kort verslag.

Is HR klaar voor de AVG?
De bescherming van persoons-
gegevens is sinds kort geregeld 
in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Ook HR 
heeft te maken met deze nieuwe 
Europese privacyregels. Een snelle 
checklist. 

13
Geheim
Binnenkort is de Wet bescherming be-
drijfsgeheimen van kracht. Deze nieuwe 
wet regelt dat het verkrijgen, gebruiken 
of openbaar maken van bedrijfsgeheimen 
onrechtmatig is. Een geheimhoudings-
beding in de arbeidsovereenkomst wint 
hiermee aan kracht. 

8
Toekomstagenda voor de arbeidsmarkt
De wereld van werk is in beweging. Toch lukt het in de polder  
en de politiek niet goed om het gesprek hierover te voeren.  
Het AWVN-jaarcongres op 1 oktober wil een einde maken aan 
deze plankenkoorts. De toekomstagenda voor de arbeidsmarkt: 
wat zijn de belangrijkste opgaven de komende jaren?

36
Meer dan alleen euro’s 
Traditionele beloningssyste-
men zorgen steeds vaker voor 
onvrede bij management én 
medewerkers. Samen met een 
aantal leden verkent AWVN 
het fenomeen ‘wendbaar 
belonen’: maatwerk, flexibili-
teit en meer dan euro’s alleen. 
De ideeën hierover wil AWVN 
graag in bredere ledenkring 
verder ontwikkelen.
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‘Het is een prachtig onderwerp. Eigenlijk 
draait mijn hele werkzame leven om de 
arbeidsmarkt. Bij VNO-NCW, in de SER. 
Heb het thema tegenwoordig als Eerste-
Kamerlid ook in mijn portefeuille.’ 
Beschouwend zoals iedereen hem kent, 
legt Alexander Rinnooy Kan uit wat 
zijn bemoeienis is met het denkproject 
van AWVN rond Nederlands’ grootste 
mogelijke struikelblok: de arbeidsmarkt. 
En waarom hij ‘ja’ zei tegen het voorzit-
terschap daarvan. ‘AWVN bundelt veel 
expertise rond dat thema en heeft een 
reputatie hoog te houden als het gaat om 
vooruitstrevende ideeën over arbeid.’ 
De denktank heeft een simpele op-
dracht: ontwikkel ideeën die de Neder-
landse arbeidsmarkt en daarmee de 
spelers op die markt vooruit helpen. Een 

Alexander Rinnooy Kan,
voorzitter AWVN-denktank arbeidsmarkt

Een systeem waar 
niemand blij mee is

TEKST
Jannes van der Velde

BEELD
Martin Waalboer

De arbeidsmarkt en de bijbehorende regelgeving 
zijn inmiddels zo ingewikkeld, dat niemand er 
meer blij van kán worden. Als voorzitter van 
de AWVN-denktank arbeidsmarkt probeert 
Alexander Rinnooy Kan ideeën te ontwikkelen 
voor een eenvoudiger en beter systeem. 

4 vraaggesprek #2 2018

deadline is er ook: 1 oktober 2018, want 
dan staan de vruchten van het denkwerk 
centraal op het AWVN-jaarcongres in 
Amsterdam.

Komt er ooit een oplossing voor de 
arbeidsmarktvraagstukken?
Rinnooy Kan, relativerend: ‘We raken 
er in ieder geval niet snel over uitge-
sproken. In het regeerakkoord zie je ook 
weer de weerslag van de worsteling rond 
dit thema. De nieuwste wetsvoorstellen – 
zoals de DBA, over de positie van zzp’ers 
– zijn gezien de reacties zeker geen 
eindpunt. De vraag is of er een eindpunt 
mogelijk is. Een beginpunt is er wel: 
1907, toen de eerste arbeidswet geving 
werd ingevoerd. Meer dan een eeuw ge-
leden. Dat is op zichzelf geen reden voor 

verandering, maar wel een signaal. Die 
eerste wetgeving was gebaseerd op de 
klassieke verhouding tussen werkgever 
en werknemer – nu nog het uitgangs-
punt – en heeft er gelukkig voor gezorgd 
dat de vakbonden een positie kregen en 
dat er een machtsbalans ontstond. Een 
echt succesverhaal, die wetgeving. Maar 
we – beter: de vakbonden – moeten zich 
gezien de ontwikkelingen afvragen of 
ze in de 21ste eeuw niet een nieuwe rol 
moeten spelen…’

Ontwikkelingen?
‘De tweedeling werkgever-werknemer 
gaat nog maar ten dele op. Nu is er een 
tussenlaag ontstaan van werkenden die 
geen echte ondernemer zijn, maar ook 
geen werknemer. Niet voor niets hebben 
de zzp’ers zich zowel binnen de werk-
gevers- als binnen de werknemerskrin-
gen georganiseerd. Hun positie is ken-
nelijk niet duidelijk. De wetgeving en 
het wetgevingssysteem zijn daar niet op 
berekend – het blijkt uitermate moeilijk 
om iets te bedenken dat voldoet. We zijn 
inmiddels toe aan de zoveelste pogingen 
om de positie van de zzp’er te regelen, en 
weer blijkt het niet te werken.’

De grootste uitdaging om het systeem 
te moderniseren?
‘Zonder twijfel de tegenstelling tussen 
flex en vast. Die is verworden tot on zeker 
versus zeker – echt een ongewenste 
situatie. In Nederland hebben we het 
grootste verschil in zekerheid van de 
hele wereld. Ja, in Duitsland is vast nog 
vaster en in de Verenigde Staten is flex 
nog flexibeler. Maar hier is het verschil 
het grootst.‘

We blijven aan 
knopjes draaien, 
maar krijgen de 
afstelling nooit goed
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‘De spanning en de consequenties die dat 
oplevert, zijn te groot. Er is geen sprake 
van een keuze of een dilemma, maar van 
twee tegengestelde polen. Flex en vast 
staan lijnrecht tegenover elkaar. En dan 
heb ik het gemakshalve nog niet eens 
over al die mensen die in de praktijk door 
deze arbeidsmarkt worden uitgesloten.’
‘Let wel: ik ken niemand die het op dit 
vlak met mij oneens is. Alleen de hoe-
vraag is een probleem: hoe lossen we dit 
op? Zodra er een mogelijke oplossings-
richting wordt voorgesteld, is iedereen 
het oneens. Kijk naar de reacties op de 
eerste voorstellen van minister Kool-
mees van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid. Het kan in mijn optiek dus 
eigenlijk niet anders of werkgevers en 
werknemers moeten het eens worden. 
Anders regelt de politiek het en dat  
betekent pijn lijden.’

Tijd voor een nieuwe start, 
bijvoorbeeld aan de hand van de 
ideeën die u met dit AWVN-project 
ontwikkelt?
‘Ha, een verleidelijke gedachte: de ideale 
arbeidsmarkt ontwerpen en dan hele-
maal opnieuw beginnen. Maar geen goe-
de vraag, helaas. Hoe je het ook wendt of 
keert: de veranderingen die dan nodig 
zijn, zijn onmogelijk te organiseren. 
Dan doet zich namelijk onmiddellijk 
het probleem voor dat je iedereen moet 
bedienen: iedere groep en deelgroep op 
de arbeidsmarkt moet zich in de veran-
deringen kunnen vinden.’
‘Daarmee raken we aan misschien wel 
de kern van de huidige problemen. De 

eenvoudigweg de verkeerde dingen als we 
de arbeidsproductiviteit willen vaststel-
len en zijn we in werkelijkheid veel pro-
ductiever dan we meten. Wonderlijk.’

Hoe verder?
‘De conclusie is evident. We moeten toe 
naar een eenvoudiger en overzichtelijker 
systeem. Ik heb drie lijnen in mijn hoofd 
waarlangs dat zou moeten: meedoen, 
presteren, organiseren. Meedoen betreft 
de vraag hoe zoveel mogelijk mensen 
op een goede manier kunnen participe-
ren. Barrières wegnemen, maar ook het 
vraagstuk rond flex en vast oplossen. 
Presteren gaat over productiviteit, over 
de vraag hoe we arbeid zo doelmatig 
mogelijk kunnen inzetten.’
‘Organiseren is een verhaal apart. Want 
daar komen de polderspelers bij kijken 

diepste oorzaak. We hebben in de afge-
lopen jaren, decennia, voortdurend wij-
zigingen aangebracht om vooral maar 
iedereen te plezieren. We hebben als het 
ware voor iedereen een knopje aan de 
machine gezet. Daardoor hebben we nu 
veel te veel knoppen. En draai je aan de 
ene knop, dan moet je meteen ook aan 
een of meer andere draaien. Anders is 
het hele systeem ontregeld. Voorbeelden 
te over: loondoorbetaling bij ziekte. Wat 
je ook doet, het is nooit goed, althans 
niet in ieders ogen. Loondispensatie 
voor arbeidsgehandicapten. Minder 
gedoe voor werkgevers, maar mogelijk 
met vervelende inkomenseffecten voor 
de betrokkenen. Dat moet dan weer 
gecompenseerd worden. En zo blijven we 
aan knopjes draaien, maar krijgen we 
de afstelling nooit goed. Eerlijkheid leidt 
tot ingewikkeldheid, en ingewikkeld-
heid hindert eerlijkheid. We hebben een 
systeem gecreëerd waarmee niemand 
blij is. Niemand.’

Geen ranglijst van geluk, economisch 
succes en welvaart of Nederland staat 
in de top. Waar maken we ons druk 
om? We kunnen ook zeggen: kennelijk 
goed geregeld.
‘Nee, noblesse oblige. Je mag nooit zeggen 
dat je bepaalde problemen niet oplost 
omdat op een ander niveau een uit-

komst goed is. Het blijven reële proble-
men. De arbeidsmarkt vormt samen 
met de kapitaalmarkt de ruggengraat 
van onze economie. We zien momen-
teel het probleem van de discrepantie 
tussen vraag en aanbod, in de vorm van 
grote non-participatie en tegelijkertijd 
onvervulbare vacatures. En we weten 
nu al dat als de economie even terug-
valt, er weer mensen uitgaan volgens 
het principe van ‘laatst in, eerst uit’. 
Erg onbevredigend. En zo zijn er meer 
deelproblemen die iedereen raken. Ook 
de werkgevers.’

Het zijn ook werkgeversproblemen?
‘Ja, in brede zin omdat het een maat-
schappelijk probleem betreft en werk-
gevers baat hebben bij een stabiele, goed 
draaiende samenleving. Maar ook in  
directe zin raakt dit werkgevers. De 
discrepantie tussen vraag en aanbod 
raakt hen nu al en heeft een lange- 
termijnaspect. Iets anders is dat er enorm 
is geïnvesteerd in nieuwe technologie, in 
digitalisering. Waarom zien we dat niet 
terug in de productiviteitscijfers? Het 
is een mysterie. Doen we de verkeerde 
dingen met de technologie, verspillen 
we tijd met zinloze e-mails en apps? Zou 
kunnen, maar dat is geen overtuigende 
verklaring. De voordelen van digitalise-
ring zijn zo groot. Misschien meten we 

met hun eigen belangen en hun eigen 
invalshoeken. De polder, de overlegeco-
nomie, heeft een lange geschiedenis die 
vlak na de Tweede Wereldoorlog begon 
met loonbeleid. In de overlegeconomie is 
het duidelijk tijd voor een nieuw gesprek 
tussen spelers die zichzelf heruitvinden. 
Vooral de positie van de vakbond is zor-
gelijk. Met de huidige, dalende organi-
satiegraad wordt het steeds lastiger iets 
voor en met hen te doen.’ 

Waar komt u mee op 1 oktober, het 
AWVN-congres?
‘Geen voldragen plan. Dat is gezien de 
eerdere analyse volkomen ondenkbaar. 
Wel nieuwe ideeën en methoden die 
moeten convergeren naar een ver eind-
punt: een eenvoudiger systeem dat aan 
de eisen van velen tegemoetkomt.’ 
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De tegenstelling tussen flex 
en vast is verworden tot 
onzeker versus zeker – echt 
een ongewenste situatie

Alexander Rinnooy Kan  

Alexander Rinnooy Kan (1949) 
maakte als jong academicus een 
bliksemcarrière in de universitaire 
wereld die eindigde als rector 
magnificus van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam in 1991. In dat jaar 
stapte hij over naar het Verbond 
van Nederlandse Ondernemingen 
(VNO). Daarna smeedde hij als 
voorzitter, samen met zijn evenknie 
Hans Blankert van het Nederlands 
Christelijk Werkgeversverbond 
(NCW), de fusie tussen de grootste 
belangenbehartigers van het 
bedrijfsleven. Na een aantal jaren 
als voorzitter van VNO-NCW stapte 
Rinnooy Kan over naar het bestuur van 
ING, om vervolgens in 2006 benoemd 
te worden tot voorzitter van de Sociaal-
Economische Raad. Tegenwoordig 
verdeelt hij zijn werkzame uren tussen 
het lidmaatschap van de Eerste 
Kamer, een hoogleraarschap aan de 
Universiteit van Amsterdam en een 
aantal kleinere nevenfuncties.

Werkgevers en 
werknemers moeten 
het eens worden. 
Anders regelt de 
politiek het en dat 
betekent pijn lijden
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Hoe overbruggen we de afstand 
tussen de mensen die aan de 
kant staan en de vacatures? 
Na jaren van economische tegenslag 
gaat het goed met Nederland. Het UWV 
voorziet dat er volgend jaar 10,5 miljoen 
banen in Nederland zijn – een record. 
Juist omdat het goed gaat, is het moei-
lijk te accepteren dat er nog steeds een 
groep mensen langs de zijlijn staat. On-
geveer 1,3 miljoen mensen willen (meer) 
werken, berekende het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. Dat zijn niet alleen 
mensen die geregistreerd staan als 
werkloos, maar ook mensen die beschik-
baar zijn voor werk en ergens in hun 

Vijf opgaven in de 
wereld van werk

AWVN-jaarcongres: de toekomst van de arbeidsmarkt 

Of het nu gaat om technologie, de voortgaande ver-
strengeling tussen Nederland en de wereldeconomie 
of de veranderende beroepsbevolking: de wereld van 
werk is in beweging. Toch lukt het in de polder en 
de politiek niet goed om het gesprek hierover te voe-
ren. We lijken last te hebben van plankenkoorts. Het 
AWVN-jaarcongres op 1 oktober staat in het teken van 
een toekomstagenda voor de arbeidsmarkt. Wat zijn 
de opgaven van de komende jaren? Een voorproefje 
aan de hand van vijf vragen.

Hoe komen we tot een goede 
balans tussen werken en andere 
vormen van meedoen in de  
samenleving?
In 2013 kondigde het toenmalige kabi-
net de overgang aan van verzorgings-
staat naar participatiesamenleving. De 
overheid verwacht steeds meer verant-
woordelijkheid van burgers en bedrij-
ven. De achtergrond van die behoefte 
is te begrijpen: de bevolking vergrijst, 
mensen worden ouder en er zijn minder 
mensen om de lasten voor de zorg en so-
ciale zekerheid te dragen. Dat zullen we 
ergens moeten opvangen, onder andere 
met mantelzorg en vrijwilligerswerk. 
Heeft de samenleving wel voldoende 
oog voor de mensen die niet zomaar 
kunnen meedoen en voor wie betaald 
werk een brug te ver is? Zo vallen de 
voormalige deelnemers van de sociale 
werkplaatsen vooralsnog tussen wal en 
schip. En wat te doen met de mensen 
voor wie de verantwoordelijkheden op 
het werk en thuis te veel worden? We 
zien al dat het in sommige doelgroepen 
en sectoren schuurt. Onder jongeren 
komen bijvoorbeeld meer burn-outs 
voor en sectoren als de zorg, onderwijs 
en industrie hebben een relatief hoog 
ziekteverzuim. Dat verzuim heeft vaak 
een psychische oorzaak. Hoe zorgen 
we dat de balanceeract tussen werk en 
privé voor bedrijven en burgers op te 
brengen blijft?

Het besef dat mensen en 
organisaties in beweging moeten 
komen, dringt nog niet goed 
door. De boodschap om te leren 
en ontwikkelen, voelt als een 
grijsgedraaide plaat

zoektocht zijn afgehaakt. Dit onbenutte 
potentieel kan Nederland zich eigenlijk 
niet veroorloven, zeker niet nu er sprake 
is van krapte op de arbeidsmarkt. Het 
aantal vacatures zal dit jaar óók de 1 
miljoen passeren. Hoe kan het dat vraag 
en aanbod elkaar niet vinden?
Een van de problemen is dat de regelge-
ving aan de basis van de arbeidsmarkt 
uitermate complex is. Werkzoekenden 
raken verstrikt in een web aan regels, 
hebben te maken met gebrek aan onder-
steuning en ervaren beperkte finan-
ciële prikkels om werk te accepteren. 
Werkgevers lopen tegen barrières aan 
als ze iemand willen aannemen, omdat 

ze eveneens verstrikt raken in de vele 
regels, doelgroepen, instrumenten en 
loketten. 
Mogelijk speelt daarnaast mee dat we 
in het matchingsproces suboptimaal 
te werk gaan. Van oudsher focussen we 
op beroepen en functies. Heeft iemand 
ervaring opgedaan of ten minste een 
bijpassende opleiding gevolgd? Alleen 
dan komt iemand in aanmerking voor 
een vacature. Nu functies snel verande-
ren, zijn competenties of skills een betere 
graadmeter voor iemands inzetbaar-
heid. Laten we matches liggen door niet 
onder het oppervlak van functies en cv’s 
te kijken?

TEKST
Anne Wouters

BEELD
Studio Vonq
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Als we niets doen, wordt 
het sociale-zekerheidsstelsel 
ondergraven voor de 
mensen die nog wél in de 
collectiviteiten meedraaien

Hoe zorgen we dat 
de balanceeract 
tussen werk 
en privé voor 
bedrijven en 
burgers op te 
brengen blijft?

Hoe zorgen we dat alle werken
den het normaal vinden dat zij 
zich ontwikkelen? 
Je hoeft maar even in gedachten terug 
in de tijd te gaan om te beseffen wat de 
impact van technologie is op ons dage-
lijks leven. Halverwege de jaren negen-
tig meldden de eerste mensen zich op 
internet, nu is internet de katalysator 
van duizenden producten en diensten, 
werkwijzen en businessmodellen. Dit 
voorbeeld laat meteen de flexibiliteit 
van ons leervermogen zien: we zijn in 
staat om ons snel aan te passen aan 
veranderende omstandigheden. 
De kwaliteit van de beroepsbevolking 
is een van de pijlers waar Nederland op 
rust. Maar er moet een tandje bij, om de 
snelle technologische veranderingen bij 
te benen en om de concurrentie met 
buitenlandse bedrijven aan te kun-
nen. Daarom is het zorgelijk dat we, 
net als veel vooroplopende landen, 
last hebben van een stagnerende groei 
van de arbeidsproductiviteit.

Het besef dat mensen en organisaties 
in beweging moeten komen, dringt 
nog niet goed door. De boodschap om 
te leren en ontwikkelen, voelt als een 
grijsgedraaide plaat. Want moeten is 
één ding, maar wat is het perspectief? 
Wat levert het bedrijven en werkenden 
op de korte termijn op?
Bovendien zien we dat middelen niet 
altijd terechtkomen bij groepen die deze 
het meest nodig hebben of dat dit niet 
gebeurt op het moment waarop deze het 
meest effect sorteren. Sluiten we wel 
aan bij wat mensen willen en kunnen? 
Maken we wel voldoende gebruik van 
wat mensen toch al doen, zoals learning 
on the job, en van bestaande toepassin-
gen zoals apps en gamification? De school-
banken alleen gaan de revolutie niet in 
gang zetten.

Hoe sluiten we de spelregels voor 
werk aan op de veranderende 
werkelijkheid?
De arbeidsovereenkomst vierde vorig 
jaar haar 110-jarige bestaan. Destijds 
betekende de introductie ervan een 
mijlpaal. Niet alleen kreeg de verhou-
ding tussen de individuele werkgever 
en werknemer een formele status, ook 
werd de basis voor een groot deel van 
onze collectieve afspraken en sociale 
zekerheid gelegd. 
In de eeuw daarna is de Nederlandse 
arbeidsmarkt flink veranderd. We zijn 
getransformeerd van een industriële 
en agrarische economie in een dien-
steneconomie die nauwelijks meer 
openings- en sluitingstijden kent. Van 

Het AWVN-jaarcongres 2018, Plankenkoorts. 
Toekomst voor de wereld van werk, op 1 
oktober staat in het teken van de nieuwe 
wereld van werk. Het lukt in de polder en 
politiek niet goed om het gesprek over de 
toekomst van de arbeidsmarkt te voeren. We 
lijken bevangen door plankenkoorts. AWVN 
wil daarom een toekomstagenda presenteren 
voor de wereld van werk – een agenda die 
het moeizame debat over de toekomst van 
de Nederlandse arbeidsmarkt verder moet 
brengen, die bijdraagt aan sociaal beleid en 
nieuwe spelregels die passen bij de verande-
ringen die we zien. Een toekomstagenda die 
ons dus verlost van de plankenkoorts. 
Welke wensen en eisen hebben we voor de 
toekomst van werk? Wat is er nodig om de 
arbeidsmarkt voor iedereen soepel te laten 
functioneren als deze digitaler, internatio-
naler, diverser en beweeglijker wordt? Wat 
betekent dit toekomstbeeld voor werkge-
vers? En voor werkenden? En wat moet er 
veranderen aan wet- en regelgeving? Welke 
nieuwe woorden en beelden zijn daarbij van 
toepassing?
Deze toekomstagenda is het afgelopen 
voorjaar verkend en zal in de nog resterende 
maanden voor het jaarcongres nader vorm 
krijgen in het brede netwerk van AWVN. 
AWVN spreekt aan verschillende tafels met 
alle stakeholders over de wereld van werk, 
de uitdagingen waar we voor staan en over 
oplossingen. Een brede denktank van verte-
genwoordigers uit bedrijfsleven, wetenschap 
en politiek bewaakt de grote lijn en adviseert 
bij het opstellen van de toekomstagenda.

Plankenkoorts. Toekomst voor de 
wereld van werk 

In de aanloop naar 1 oktober verzorgt AWVN een serie 
vlogs die u meevoeren naar de vijf belangrijkste opgaven 
waar we de komende jaren mee te maken krijgen. Be-
leidsadviseur Anne Wouters beet onlangs het spits af met 
een vlog over de eerste uitdaging: hoe slaan we een brug 
tussen de mensen die aan de kant staan en het werk waar 
vraag naar is? Bekijk de vlogs op de website van AWVN.

Vlogserie Plankenkoorts

een gezagsverhouding – een van de 
kernelementen van de arbeidsover-
eenkomst – is lang niet overal meer 
sprake. Ondernemende werknemers 
zijn in opmars, net als zzp’ers. Flex-
werken gebeurt in vele vormen en 
segmenten van de economie. Wer-
ken in klussen – bijvoorbeeld in 
de plat formeconomie – beleeft een 
heropleving. Deze dynamiek ontstaat 
en tegelijkertijd blijven nog talloze 
‘reguliere’ arbeidsrelaties bestaan. De 
vraag is of de arbeidsovereenkomst en 
de systemen die op dit type contract 
zijn geënt, nog voldoende passen bij 
de pluriforme werkelijkheid. Zijn we 
toe aan een nieuwe mijlpaal in de 
organisatie van werk?
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Dankzij een van de leden is AWVN in de gelegenheid gesteld 
om op 1 oktober het jaarcongres te organiseren op een unieke 
locatie: Koninklijk Theater Carré aan de Amstel in Amsterdam. 
Een locatie die normaliter niet beschikbaar is voor congressen.
Het congres, met als dagvoorzitter Kysia Hekster (journalist, 
verslaggever NOS), start om 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.00 
uur) en is alleen toegankelijk voor leden en genodigden.
Wie en wat kunt u op 1 oktober verwachten?
•  Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland, geeft 

haar visie op de toekomst van de wereld van werk.
•  Bas Haring, volksfilosoof, columnist, kinderboekenschrijver, 

televisiemaker en auteur van boeken als Waarom cola duur-
der is dan melk, werpt vanuit filosofisch perspectief – op zijn 
bekende wijze – z’n licht op de toekomst van werk. Wat is werk 
waard in tijden van robotisering en digitalisering? Waarom 
werken we eigenlijk? Is werken wel goed voor ons? 

•  Robert Went, werkzaam als onderzoeker voor de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en auteur van 
verscheidene boeken over economie en arbeidsmarkt, schetst 
de belangrijkste uitdagingen op het gebied van werk. Hij put 
daarbij uit verschillende studies van de WRR: Voor de zeker-
heid, De robot de baas en Naar een lerende economie.

•  Harry van de Kraats, algemeen directeur AWVN, doet verslag 
van de besprekingen in het brede AWVN-netwerk en presen-
teert de toekomstagenda voor de wereld van werk.

•  Wouter Koolmees, sinds oktober 2017 minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, neemt de toekomstagenda in 
ontvangst en geeft zijn eerste reactie daarop. 

•   Inspirerende bijdragen van enkele prominente werkgevers. 
Ook andere bijzondere verhalen die AWVN de komende maan-
den nog in de praktijk tegenkomt, krijgen een plaats in het 
programma. 

Het inhoudelijke programma duurt tot circa 17.30 uur. Aan-
sluitend staat er een netwerkborrel op het programma. Laat u 
verrassen en inspireren, en kom ook naar het AWVN-jaarcongres 
2018. Meer informatie op de website van AWVN (zoekterm: 
‘AWVN-jaarcongres 2018’). Daar kunnen leden zich ook aanmel-
den. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

NIEUWE WET  
OM 

BEDRIJFS-
GEHEIMEN

TE 
BESCHERMEN

Geheimhoudingsbeding wint aan kracht

TEKST
Jop Ringeling

Hoe zorgen we voor voldoende zekerheid 
voor alle werkenden?
Het is een van de meest elementaire behoeften van 
mensen: zekerheid. Zekerheid om te kunnen bewe-
gen, om je eigen toekomst te plannen en om weerbaar 
te zijn tegen pech. Veel zekerheden zijn in Neder-
land gekoppeld aan de arbeidsovereenkomst, en dan 
vooral aan het vaste contract. Werkgevers hebben een 
belangrijke verantwoordelijkheid bij het regelen van 
zekerheden en het afdragen van premies. Door risico’s 
collectief te delen, pogen we tegenslagen en risico’s 
draagbaar te maken. Maar dit bouwwerk begint 
instabieler te worden. Het aantal flexwerkers maakt 
inmiddels – afhankelijk van hoe je precies rekent – 
tussen een kwart en een derde van de arbeidsmarkt 
uit en de verwachting is dat de opgaande conjunctuur 
dit beeld niet drastisch zal veranderen. Eén op de 
tien werkenden is zzp’er en ook daar verwachten we 
geen massale terugtocht naar de vaste arbeidsrelatie. 
Gevolg is dat een deel van de werkenden buiten het 
stelsel van zekerheid valt. Deze groep is zeer divers: 
sommigen zijn niet bereid zekerheden zelf of in een 
collectief te organiseren, anderen zijn er niet toe in 
staat. Mensen lopen ondertussen grote inkomensri-
sico’s als zij arbeidsongeschikt of werkloos raken en 
als ze toe zijn aan hun pensioen. Als we niets doen, 
schuift de rekening door naar een volgende generatie 
en wordt het systeem ondergraven voor de mensen 
die nog wél in de collectiviteiten meedraaien. Kortom: 
hoe organiseren we solidariteit de komende jaren? 
Hoe kunnen we zekerheden zodanig verdelen dat het 
systeem eerlijk is, past bij de diverse arbeidsmarkt en 
houdbaar is voor de toekomst? 

Anne Wouters 
is als beleidsadviseur 
werkzaam voor 
AWVN
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Als intellectueel eigendom (nog) 
niet mogelijk of gewenst is, kan de 
informatie misschien wel worden 
beschermd als bedrijfsgeheim

Tot slot moet de houder van het bedrijfs-
geheim redelijke maatregelen hebben 
genomen om de informatie vertrouwelijk 
te houden. In de richtlijn staat niet wat 
niet daaronder precies wordt verstaan. 
Een aantal contractuele maatregelen 
ligt voor de hand, zoals geheimhou-
dingsclausules in handelscontracten en 
arbeidsovereenkomsten. Maar te denken 
valt ook aan bewaking van het bedrijfs-
terrein en installaties of aan digitale be-
schermingsmaatregelen zoals encryptie, 
bijvoorbeeld om het kraken van compu-
terbestanden of de e-mail te voorkomen. 

Vorderingen 
De Wet bescherming bedrijfsgeheimen 
regelt dat het verkrijgen, gebruiken of 
openbaar maken van bedrijfsgeheimen 
onrechtmatig is. Let wel: in sommige 
gevallen kan dat wel rechtmatig zijn, 
bijvoorbeeld als het bedrijfsgeheim 
verkregen wordt door middel van onaf-
hankelijke ontdekking of onafhankelijk 
ontwerp. De wet stelt dus geen exclusie-
ve rechten vast op knowhow of informa-
tie die als bedrijfsgeheim is beschermd. 
Daarin onderscheidt het bedrijfsgeheim 
zich van IE-rechten (IE: intellectueel 
eigendom) zoals het octrooirecht.
De houder van het bedrijfsgeheim kan 
op grond van de nieuwe wet verschil-
lende vorderingen instellen. Zo kan die 
niet alleen een verbod op het gebruik 

van de bedrijfsgeheimen vorderen, maar 
ook een verbod om met het (gestolen) 
bedrijfsgeheim producten te maken of 
op de markt te brengen. Verder maakt 
de wet het bijvoorbeeld mogelijk om het 
terugroepen of het vernietigen van al 
vervaardigde producten te vorderen. Het 
bedrijf kan ook schadevergoeding eisen. 
Deze moet passend zijn en strekken tot 
herstel van de daadwerkelijk geleden 
schade. 
Het maakt daarbij niet uit of de inbreuk-
maker het bedrijfsgeheim direct of 
indirect heeft verkregen. Zo zal een fa-
brikant schadeplichtig zijn die een eind-
product op de markt brengt waarin hij 
een halffabricaat heeft verwerkt waar-
van hij wist of had moeten weten dat het 
werd vervaardigd met behulp van een 
onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheim.
In de nieuwe wet is verder expliciet 
overeengekomen dat de rechter een 
vordering afwijst als het verkrijgen of 
gebruiken van het bedrijfsgeheim plaats-
vindt in het kader van het uitoefenen 
van het recht op vrijheid van menings-
uiting (onderzoeksjournalistiek) of als 
dat gebeurt om wangedrag, fouten of 
onrechtmatige activiteiten te onthullen 
(‘klokkenluiden’).

Geheimhoudingsbeding 
De nieuwe wet verbetert de positie van 
houders van bedrijfsgeheimen aanzien-

Jop Ringeling  
is als advocaat 
verbonden aan 
AWVN-advocaten

lijk. Een verbod en schadevergoeding 
was al mogelijk op grond van Nederland-
se rechtspraak, maar de mogelijk heden 
worden nu uitgebreid en definitief 
verankerd in een wet.
Uiteraard moet de houder van het be-
drijfsgeheim bij de rechter wel bewijzen 
dat er inderdaad sprake is van een be-
drijfsgeheim, dat hij er de rechtmatige 
houder van is en dat er inbreuk op is 
gemaakt. Om die reden wint een goed 
geheimhoudingsbeding in een arbeids-
overeenkomst, waarin vastgelegd is dat 
en welke bedrijfsinformatie geheim 
dient te blijven, aan kracht. Bij over-
treding van de geheimhoudingsplicht 
betekent dat wettelijk gezien meteen 
onrechtmatig gebruik van bedrijfsgehei-
men. En dat is een groot verschil met de 
huidige praktijk, waarin een geheim-
houdingsbeding vaak niet afdwingbaar 
blijkt te zijn. 
Tot slot geeft de wet mogelijkheden 
om het bedrijfsgeheim ook tijdens de 
gerechtelijke procedure te beschermen. 
Houders van bedrijfsgeheimen zijn vaak 
huiverig om een rechtszaak te beginnen 
over zaken die nu juist geheim moeten 
blijven. Bedrijven kunnen onder de nieu-
we wet tijdens een gerechtelijke proce-
dure verzoeken om bepaalde stukken als 
vertrouwelijk te behandelen, zodat deze 
niet terug te vinden zijn in de openbare 
uitspraak van de rechter. 

rium daarvoor – via het civiele recht 
(waaronder het arbeidsrecht) en het 
strafrecht. In het civiele recht is het 
mogelijk een beroep te doen op contrac-
tuele bescherming (in de vorm van een 

geheimhoudingsbeding in een arbeids-
overeenkomst). Daarnaast kan een 
beroep worden gedaan op de onrechtma-
tige daad, bijvoorbeeld als een werkgever 
misbruik maakt van bedrijfsgeheimen 
die een nieuwe werknemer heeft meege-
nomen van zijn vorige werkgever.

Wat is een bedrijfsgeheim?
Wat beschermt de nieuwe wet precies? 
Een bedrijfsgeheim is informatie die aan 
de volgende drie, cumulatieve voorwaar-
den voldoet: 
•  de informatie moet geheim zijn
•  de informatie heeft handelswaarde 

omdat zij geheim is
•  de houder heeft redelijke maatregelen 

getroffen om het bedrijfsgeheim ook 
geheim te houden.

Dit betekent dat alledaagse informatie 
niet onder de definitie van een bedrijfs-
geheim valt, net zo min als de erva-
ring en vaardigheden die werknemers 
vergaren tijdens de normale uitoefe-
ning van hun functie. Verder heeft een 
bedrijfsgeheim pas handelswaarde als het 
onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of 
openbaar maken daarvan schadelijk kan 
zijn voor de belangen van de persoon die 
rechtmatig over de informatie beschikt. 
Bedrijfsgeheimen kunnen betrekking 
hebben op een breed scala aan informa-
tie, van technologische kennis – zoals 
fabricagemethoden en recepturen – tot 
handelsgegevens, zoals informatie over 
klanten en leveranciers, bedrijfsplannen 
of marktonderzoek en marktstrategieën. 

Veel bedrijven ontlenen hun concurrentiepositie aan 
hun innovatiekracht, kennis en bedrijfsinformatie. 
Op dit moment is zulke knowhow echter nagenoeg 
onbeschermd. Binnenkort gaat dat veranderen 
dankzij de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. 
Deze nieuwe wet regelt dat het verkrijgen, 
gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen 
onrechtmatig is. Een geheimhoudingsbeding in de 
arbeidsovereenkomst wint hiermee aan kracht.

Een bedrijf kan een 
verbod vorderen om 
met een (gestolen) 
bedrijfsgeheim 
producten te maken 
of op de markt te 
brengen

Start-ups, het mkb en bedrijven in 
dienstensector krijgen steeds vaker 
te maken met misbruik van bedrijfs-
informatie. Dit komt vooral doordat hun 
innovaties vaak niet voor een octrooi in 
aanmerking komen. Daarom heeft het 
Europese Parlement in juni 2016 een 
nieuwe Europese richtlijn aangenomen 
die niet-openbaar gemaakte knowhow 
en bedrijfsinformatie beschermt. Deze 
richtlijn moet ervoor zorgen dat bedrij-
ven daadkrachtiger en gerichter kunnen 
optreden tegen het onrechtmatig verkrij-
gen, gebruiken en openbaar maken van 
bedrijfsgeheimen. 
Alle EU-lidstaten hadden tot 9 juni 2018 
de tijd om deze richtlijn om te zetten 
in nationaal recht. In Nederland is dat 
de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. 
De Tweede Kamer is op 17 april 2018 ak-
koord gegaan met het wetsvoorstel. De 
implementatiedatum heeft Nederland 
niet gehaald (de Eerste Kamer is nog aan 
zet), maar de verwachting is dat de wet 
op korte termijn in werking zal treden.
De Nederlandse wetgeving kende tot 
nu toe geen specifieke regeling voor de 
bescherming van bedrijfsgeheimen, 
maar beschikt wel over instrumenta-
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De bescherming van persoons gegevens 
is sinds 25 mei geregeld in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Ook HR heeft te maken met deze 
nieuwe Europese privacyregels. Een tien 
punten tellende checklist voor HR. 

Checklist AVG  
voor HR

TEKST
Astrid Zuidinga

1. Verwerkingenregister
In een speciaal register moet 
u vastleggen welke persoons-

gegevens van medewerkers, klanten en 
leveranciers HR verwerkt, voor welke 
doeleinden en op welke juridische 
gronden. Ook moet u noteren hoe u de 
gegevens beveiligt en hoe lang u deze 
bewaart. Bij controles verwacht de Au-
toriteit Persoonsgegevens (AP) dat u het 
verwerkingenregister kunt laten zien. 

2. Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet 
langer worden bewaard dan de 

wet voorschrijft. Heeft u deze termij-
nen scherp op het netvlies? En als u de 
gegevens langer wilt bewaren, op welke 
juridische grond doet u dat dan? 
Langer bewaren mag bijvoorbeeld als er 
een juridische procedure dreigt, zoals 
een loonvordering of letselschadeclaim. 
Ga hier echter wel terughoudend mee 
om: zie de AVG als een kans om op te 
schonen. Verwijder oude dossiers en 
stukken, zowel op papier als digitaal, en 
doe dit veilig. Ondeugdelijk verwijderde 
of vernietigde digitale gegevens kunnen 
zorgen voor een datalek. Denk ook aan 
oude gegevens van sollicitanten.

3. Beveiliging
Persoonsgegevens moeten ade-
quaat zijn beveiligd. Dit geldt 

zeker voor bijzondere persoons gegevens, 
bijvoorbeeld over godsdienst of ge-
zondheid. Bent u op de hoogte van de 
beveiligingsmaatregelen in uw organi-
satie? Het is goed om van tijd tot tijd bij 
uw IT-afdeling of -leverancier na te gaan 
of aanpassingen nodig zijn. Zorg voor 
regelmatige veiligheidsupdates. 
Denk bij het bewaren van persoons-
gegevens ook goed na over wie toegang 
heeft tot welke bestanden. Pas zo nodig 
autorisaties aan. Denk ook aan (niet-af-
gesloten) kasten met oude documenten. 
U bent niet de enige die gegevens heeft 
bewaard waarvan het nut omstreden is 
of de wettelijke bewaartermijn al (lang) 
verstreken.

4. Nieuwe rechten  
medewerkers
De AVG versterkt de rechten 

van de medewerkers van wie u per-
soonsgegevens verwerkt. Kent u deze 
rechten goed? Zij mogen bijvoorbeeld 
hun gegevens inzien, corrigeren en 
aanvullen. Medewerkers hebben ook 
het recht op vergetelheid (gegevens 
laten verwijderen) en dataportabiliteit 
(gegevens meenemen naar nieuwe 
werkgever). 

Naast de rechten van de medewerker 
staan plichten van de werkgever. Als 
een medewerker dat wil, moet u hem 
bijvoorbeeld inzage geven in zijn 
personeelsdossier (met uitzondering 
van persoonlijke aantekeningen van de 
leidinggevende). En weet u dat u niet zo-
maar het e-mail- en internetgedrag van 
medewerkers mag controleren? Volgens 
recente Europese rechtspraak moet u 
hen hierover vooraf informeren.
Daarnaast moet u de medewerkers, 
klanten en leveranciers van wie u de 
persoonsgegevens verwerkt, vertellen 
hoe u dat doet. U moet hen wijzen op 
hun rechten en vertellen bij wie zij 
terechtkunnen met vragen of proble-
men. Dit kunt u het beste doen met een 
privacyverklaring. AWVN heeft voor 
werkgevers een (gratis) model ontwik-
keld. U kunt dit model downloaden 
via de website van AWVN (zoekterm: 
‘model privacyverklaring’), en aanpas-
sen aan de specifieke situatie van uw 
onderneming.

Voldoet uw HR- 
systeem en de  
verzuimregistratie 
al aan de eisen?

5. Medewerkersbewustzijn
Kennen uw medewerkers hun 
privacyrechten voldoende? 

Weten ze wat ze moeten doen bij een 
(vermoeden van een) datalek? Het is aan 
te raden om uw medewerkers te betrek-
ken bij de AVG. Zij zijn een belangrijke 
schakel – vergeet hen niet. Praat met 
hen over privacy, stimuleer goed gedrag 
en zorg dat de invoering van de AVG 
niet slechts een papieren exercitie 
is. Privacy bewustzijn en een cultuur 
waarin medewerkers zich vrij voelen om 
privacykwesties te bespreken, dragen 
bij aan een goede bescherming van de 
persoonsgegevens in uw organisatie.

6. Geheimhoudings
verklaringen
Het is verstandig om medewer-

kers die veel met persoonsgegevens 
werken, nadrukkelijk te wijzen op hun 
verantwoordelijkheden. Maak met hen 
(aanvullende) geheimhoudingsafspra-
ken. Dit kunt u doen in de arbeidsover-
eenkomst zelf, maar ook in een bijlage 
bij de arbeidsovereenkomst.

7. Datalekken
Bij een datalek moet u snel 
handelen. U bent verplicht om 

(vermoedens van) ernstige datalakken 
binnen 72 uur na ontdekking ervan 
te melden bij de AP. Soms moet u ook 
de betrokkene(n) informeren van wie 
de gegevens zijn ‘gelekt’. Wie is in uw 
organisatie verantwoordelijk om te 
beslissen of melding nodig is? Hoe zit 
de interne procedure precies in elkaar? 
Denk hierover na en informeer ook de 
medewerkers.
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Zie de AVG als kans 
om uw bestanden  
en kasten op 
schonen 
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Vorige week kwam dan eindelijk het verlossen-
de woord van dé autoriteit, De Nederlandsche 
Bank (DNB): de lonen gaan omhoog, werkenden 
gaan sterker profiteren van de economische 
groei. Voor de komende jaren voorziet DNB 
loonstijgingen van 3 procent en meer. De 
arbeidsinkomensquote (AIQ; grofweg: het aan-
deel van de lonen in de economie) gaat terug 
naar het langjarige gemiddelde.
Dat is goed nieuws, voor de werkenden én voor 
de werkgevers. Ja, ook voor werkgevers, want 
zij zijn gebaat bij tevreden en koopkrachtige 
werknemers. Henry Ford wist al dat zijn werk-
nemers namelijk ook klanten zijn.
Het afgelopen jaar is onder economen, politici, 
werkgevers en vakbonden volop gediscussieerd 
over loonstijging en aanverwante zaken zoals 
genoemde AIQ. Die discussie was aangezwen-
geld door DNB zelf en een andere autoriteit, het 
Centraal Planbureau. Politici reageerden met 
oproepen tot hogere loonafspraken. De Tweede 
Kamer organiseerde een rondetafelgesprek met 
economen en vertegenwoordigers van vakbon-
den en werkgevers over de AIQ en de loonont-
wikkeling. Maar de nieuwste prognose van DNB 
zet die hele loondiscussie in een ander licht. 
Het kouwe-druktegehalte blijkt groot te zijn ge-
weest. Politici en wetenschappers krijgen – als 
DNB gelijk krijgt – precies wat ze wilden, maar 
zonder dat ze er zelf iets aan hebben gedaan.
 

Hoe dat kan? Omdat de lonen tot stand komen 
in gesprekken tussen werkgevers en werk-
nemers – soms op individuele basis en soms 
collectief, bijvoorbeeld via werkgeversvereni-
gingen en vakbonden. Op dat niveau spelen 
begrippen als ‘loonontwikkeling’ en ‘AIQ’ hele-
maal niet. Cao-onderhandelaars kijken naar de 
toestand van het bedrijf of de bedrijfstak, naar 
de economische verwachtingen. Op basis daar-
van bepalen ze wat wenselijk en mogelijk is 
– waarbij bijvoorbeeld ook arbeidsmarktkrapte 
een rol speelt. Zij hebben zich dan ook weinig 

aangetrokken van genoemde loondiscussie, zo 
blijkt uit de cijfers die AWVN regelmatig publi-
ceert. Die vertonen eigenlijk een heel normaal 
trendbeeld: als de economie aantrekt, duurt het 
enige tijd voordat de loonafspraken omhoog 
gaan en het duurt nog iets langer voordat de 
lonen daadwerkelijk stijgen (loonafspraken 
gaan immers over de toekomst). Als de econo-
mie inzakt, duurt het ook enige tijd voordat 
de loonafspraken een dalende trend vertonen. 
Lonen en loonafspraken hebben altijd iets 
meer tijd nodig. Toen Nederland na jaren van 
uitbundige groei in 2008 in een economische 
crisis geraakte, kwam er ook niet in één klap 
een einde aan de loonstijgingen. Zelfs tijdens 
de economische krimp vanaf eind 2008 bleven 
de loonafspraken gemiddeld nog lang boven 
de 2 procent en duurde het tot 2010 voordat 1 
procent normaal werd. Let wel: 1 procent loon-
stijging – nog steeds omhoog, dus.
Mij zijn geen gevallen bekend van een nega-
tieve loonafspraak: een afspraak om de lonen 
te laten dalen vanwege de slechte economische 
vooruitzichten. Liever kiezen we er in Neder-
land voor om via reorganisaties de loonkosten 
in de hand te houden, dan alle werknemers een 
stapje terug te laten doen. Loondaling is taboe.

Ik voorzie dat over enige tijd de economisch 
groei zal terugvallen. Ik voorzie daarnaast – en 
ook voor deze voorspelling is geen magische 
kracht nodig – dat de lonen dan nog zullen 
doorstijgen. Ik voorzie óók dat we dan géén 
parlementair rondetafelgesprek zullen hebben 
over de vraag waarom de lonen blijven stijgen 
terwijl de economie verslechtert.
Tenslotte nog een andere kanttekening bij de 
nu hopelijk beëindigde loondiscussie. Arbeids-
voorwaarden gaan over veel meer dan loon. 
Terwijl we ons druk maakten over mogelijk te 
lage loonstijgingen, zijn in het cao-overleg de 
afgelopen jaren ook afspraken gemaakt over 
werktijden, vrije dagen, keuzebudgetten en 
tal van andere zaken. Vooral de vele afspraken 
over duurzame inzetbaarheid zijn buitenge-
woon interessant. Via duurzame inzetbaar-
heid houden of krijgen werkenden perspectief 
op goede banen en promotie, en vergroten 
ze hun verdienvermogen. Mag het daar iets 
vaker over gaan? 
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Harry van de Kraats  
is algemeen directeur van 
werkgeversvereniging 
AWVN en directeur Sociale 
Zaken van VNO-NCW

Kouwe drukte
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Politici krijgen 
precies wat ze wilden 
zonder er zelf iets aan  
te hebben gedaan

Verder is het van belang om in de 
verwerkingsovereenkomsten met uw 
dataverwerkers afspraken op te nemen 
over de manier waarop zij omgaan 
met (vermoedens van) datalekken. Leg 
bijvoorbeeld vast dat zij u binnen 24 uur 
na de ontdekking op de hoogte brengen. 
Er moet immers tijd overblijven om de 
risico’s in te schatten (hoe ernstig is dit 
lek eigenlijk?), maatregelen te nemen, 
de schade te beperken en het lek tijdig 
te melden bij de AP en/of de betrokke-
nen. Op de website van de AP staat veel 
praktische informatie over (vermoedens 
van) datalekken. 

8. Verwerkersovereen
komsten
Als uw organisatie werkt met 

partijen die in uw opdracht gegevens 
verwerken, dan moet u met hen ver-
werkersovereenkomsten sluiten. Denk 
bijvoorbeeld aan uw salarisverwerker. 
Pensioenverzekeraars en arbodiensten 
verwerken ook gegevens, maar hebben 
dusdanige eigen (wettelijke) verantwoor-
delijkheden dat deze waarschijnlijk 
als verwerkings verantwoordelijke worden 
gezien. Daarom is het waarschijnlijk 
niet nodig om met hen een verwerkings-
overeenkomst aan te gaan. Wel is het 
verstandig om de samenwerkingsover-
eenkomsten met deze partijen na te 
lopen op privacyaspecten.

9. Ziekteverzuim
Met de gezondheidsgegevens 
van uw medewerkers moet u 

extra zorgvuldig omgaan. Voldoet uw 
HR-systeem en de verzuimregistratie 
al aan de eisen van de AVG? Zo mag u 
bijvoorbeeld niet meer registreren welke 
ziekte en klachten een medewerker 
heeft en welke behandeling hij onder-
gaat. Dit mag ook niet als uw medewer-
ker u vertelt wat hij mankeert! Alleen de 
bedrijfsarts mag gezondheidsgegevens 
registreren. Hij mag u hierover niet in-
formeren. Check of uw verzuimbeleid en 
de afspraken met de arbodienst voldoen 
aan deze nieuwe regels. Op de website 
van de AP staan handige beleidsregels 
over de omgang met gegevens van zieke 
werknemers. 

10. Alcohol, drugs en  
medicijnen
Bij beleid op het gebied van 
alcohol-, drugs- en medicijn-

gebruik gaat het om bijzondere per-
soonsgegevens. Dergelijk beleid moet 
gericht zijn op preventie en begeleiding; 
de bijbehorende procedure mag geen 
sancties bevatten. Check uw beleid en 
pas het zo nodig aan (of laat dit doen). 
Het is ook verstandig om de afspraken 
met uw arbodienst op dit punt nog eens 
na te lopen. 

AWVN werkt samen met Privacy Compa-
ny, een bedrijf dat producten en diensten 
levert op het gebied van privacy en de 
AVG. De ‘privacy kit’ is een doe-het-zelf-
pakket voor organisaties die persoons-
gegevens verwerken, met meer dan 25 
Excel-, Word- en Powerpoint-templates. 
Het bedrijf biedt ook een e-learningmodu-
le om het privacybewustzijn van mede-
werkers te vergroten. AWVN-leden krijgen 
korting bij Privacy Company. Zie ‘AVG-

proof met tooling van Privacy Company’ 
op de website van AWVN.
Meer weten? Met vragen op het snijvlak 
van HR, werkgeverschap en privacy kunt 
u terecht bij AWVN-advocaten. Neem bij 
andere privacyvragen contact op met de 
AWVN-werkgeverslijn:  
werkgeverslijn@awvn.nl, 070 850 86 05. 
De medewerkers van de AWVN-helpdesk 
voor werkgevers kunnen u dan in contact 
brengen met Privacy Company.

Praktische ondersteuning

Meer informatie over privacy in 
de arbeidsrelatie, het bescher-
men van de persoonsgegevens 
van werknemers en de AVG, 
vindt u op de website van AWVN 
onder ‘Actuele HR-issues’.

Zorg dat de 
invoering van de 
AVG niet slechts 
een papieren 
exercitie is

Astrid Zuidinga 
werkt als advocaat 
bij AWVN-advocaten
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‘We willen een aantrekkelijke werkge-
ver zijn. Een bedrijf waar mensen graag 
en lang willen werken’, zegt senior 
HR-manager Rik van Starrenburg van 
Corbion. De afgelopen jaren werkte hij 
met zijn HR-collega’s aan een opleidings-
programma dat daaraan moet bijdragen. 
In mei ontving het bedrijf voor deze 
inspanningen de AWVN-trofee voor de 
lerende organisatie. ‘De award kwam op 
een dankbaar moment: het programma 
staat en we zijn er trots op.’
Corbion is een wereldwijd opererend con-
cern, voortgekomen uit de Centrale Sui-
ker Maatschappij, beter bekend als CSM. 
Het produceert melkzuur uit suiker. Een 
van de producten die het daarvan maakt, 
is biologisch afbreekbaar plastic. Met 80 
procent is de voedingsmiddelenindustrie 
de grootste afzetmarkt.

Corbion ziet mensen als zijn voornaam-
ste kapitaal. Van Starrenburg: ‘Een groot 
deel van ons personeel is hoogopgeleid: 
40 procent academisch, 30 procent hbo. 
Aan een product als bio-afbreekbaar 
plastic gaat wel tien jaar r&d vooraf. 
Zo’n technologie wordt door mensen 
gebouwd. Deze r&d-specialisten, en ook 
onze andere professionals, zijn dus goud 
waard. Zonder onze medewerkers staan 
we stil of gaan we zelfs achteruit.’

Corbion University
Met het loskoppelen van het grote CSM, 
‘waar alles op HR-gebied goed geregeld 
was’, vielen er volgens Van Starrenburg 
gaatjes in de HR-strategie. ‘We betalen 
goed, zijn een aantrekkelijke werkge-
ver, maar zagen mensen vertrekken 
omdat ze het gevoel hadden dat ze zich 

bij Corbion niet verder konden ontwik-
kelen. Sommige kandidaten die we 
wilden aannemen, gaven de voorkeur 
aan bedrijven die een eigen university 
hebben. Dat was voor ons een trigger 
om daarmee aan de slag te gaan. Met 
het opleidingsprogramma als resultaat, 
inclusief Corbion University. Daarmee 
spelen we eredivisie in onze branche.’
Van Starrenburg noemt het programma 
een opleidingspalet, omdat het alle 

lagen in de organisatie bestrijkt – van 
operationeel niveau tot staf en manage-
ment – en inzet op relevante vaardig-
heden voor huidige en toekomstige 
functies. ‘We hebben een standaardba-
sisopleidingspakket, onder andere via 
e-learning, bijvoorbeeld over veiligheid 
en IT-systemen. Er zijn individuele 
opleidingen mogelijk, maar ook voor 
een afdeling als geheel, zoals ‘effectieve 
sales’ voor salesmanagers. Sinds dit 
jaar bieden we diverse management-
trainingen aan via The Mind Gym. In 
deze sessies leren managers bijvoorbeeld 
over feedback en richting geven aan 
medewerkers. Want je moet er niet van 
uitgaan dat een leidinggevende wel 
weet hoe dat moet omdat hij zelf als me-
dewerker ook jarenlang is beoordeeld.’
Een belangrijk onderdeel in het oplei-

‘ Door opleidings-
programma spelen 
we nu eredivisie in 
onze branche’

Corbion wint AWVN-trofee voor de lerende organisatie

AWVN beloont dit jaar vier organisaties die werk 
maken van vernieuwend werkgeverschap. De 
tweede trofee, die voor de ‘lerende organisatie’, 
is onlangs uitgereikt aan biochemieconcern 
Corbion. Omdat dit bedrijf zijn medewerkers als 
voornaamste kapitaal ziet, speelt opleiden in alle 
onderdelen van de HR-strategie een rol. 

TEKST
Marloes Hooimeijer
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Medewerkers vinden 
ontwikkeling zeker 
zo belangrijk als 
salaris

HR-manager Rik van Starrenburg van Corbion ontvangt de AWVN-trofee uit handen van Gerard Groten, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid AWVN
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dingspakket is het Corbion Leadership 
Program (CLP), zoals de Corbion Univer-
sity ook wel wordt genoemd. Het CLP is 
ontwikkeld door de Ashridge/Hult Uni-
versity in Engeland; die partij voert het 
ook uit. ‘Onze (high) potentials worden 
hiervoor geselecteerd op basis van hun 
beoordeling en toekomstpotentieel. Ze 
volgen het internationale programma 
van elf maanden deels virtueel en deels 
face to face, op een van onze vestigings-
locaties wereldwijd. De eerste lichting 
van de circa 80 CLP-deelnemers is 
inmiddels klaar. De university scoort 
nu al een 8,5.’

Opvolgingsplanning
Het programma sluit naadloos aan bij 
het belang dat het bedrijf hecht aan 
talentmanagement en de zogeheten 
opvolgingsplanning. Wie zit over een 

aantal jaar op welke plek? Wie zijn de 
opvolgers van de huidige managers? 
En van de directeuren? Wat hebben ze 
nodig om daar te komen? 
Uitgangspunt is dat Corbion eigen 
mensen wil klaarstomen voor ver-
volgfuncties en idealiter alleen voor 
startersfuncties mensen van buiten 
binnenhaalt. Van Starrenburg: ‘Met 
de 9-box-matrix en opvolgingsplanning, 
brengen we in kaart welke medewer-
kers het potentieel hebben of al klaar 
zijn om door te groeien naar een 

vervolgfunctie. Want als ik morgen 
opzeg, moet mijn baas al lang hebben 
nagedacht over wie mijn opvolger is. 
Voor alle kritische posities heb ik een 
opvolgingslijst van wie er over hoeveel 
jaar klaar is voor welke vervolgfunctie.’ 
Een verplicht onderwerp in het be-
oordelingsgesprek is dan ook hoe de 
medewerker zichzelf over vijf jaar ziet 
en welke potentie zijn leidinggevende 
in hem ziet. ‘Zodat ze het gesprek 
daarover aangaan en kijken wat ervoor 
nodig is om daar te komen’, aldus de 
HR-manager. ‘Je wilt voorkomen dat ze 
op enig moment uit dienst gaan omdat 
ze denken dat hier geen toekomst 
voor ze is, aangezien daar nooit over 
is gesproken. Dat is funest voor een 
organisatie.’
Het lijkt zo logisch om ook over ambi-
ties te spreken, maar toch kan dat er in 

de waan van de dag bij inschieten, weet 
hij. ‘Toen we van CSM naar Corbion gin-
gen, is dat eventjes te snel gegaan. We 
hadden bedacht welke poppetjes op wel-
ke plek moesten en wilden vanaf toen 
vooral aan de wereld laten zien dat we 
een goed bedrijf waren, bestaansrecht 
hadden. Onze aandelenkoers ging sky 
high. Om daarna door te ontwikkelen 
als organisatie, moesten we ook onze 
mensen doorontwikkelen, maar daar-
voor hadden we nog niets geregeld.’

Arbeidsvoorwaarde
Inmiddels bewijst het opleidingspro-
gramma zijn waarde binnen alle on-
derdelen van de People Strategy 2018-2021 
van Corbion. Ook op het gebied van 
beloning en arbeidsvoorwaarden. ‘We 
willen bij de 25 procent best betalende 
werkgevers in onze branche horen. 
Dan heb je het over euro’s, pensioen-
regeling en bonussen. Maar ook ons 
opleidingsbeleid, de mogelijkheid voor 
medewerkers om zich te ontwikkelen, 
beschouwen we als een belangrijke 
arbeidsvoorwaarde. Medewerkers hech-
ten hier net zo veel waarde aan als aan 
salaris. We scoren goed op engagement, 
onze variant op medewerkerstevreden-
heid. Dat medewerkers de kans ervaren 
om te leren en te groeien, is hierbij van 
essentieel belang.’ 
In de markt is het inmiddels bekend 
dat Corbion zich richt op jong talent 
en de ontwikkeling van medewerkers. 
‘Mensen willen graag werken bij een 
bedrijf waar de beste mensen zitten 
en waar zij kans krijgen zich verder te 
ontwikkelen. We zijn gestopt met dure 
externe wervingsbureaus en van 2,5 
miljoen wervingskosten teruggegaan 
naar een half miljoen. Daarvan hebben 

we alleen in het buitenland gebruik 
hoeven maken; in Nederland staan we 
nog op nul. Onze vacatures – en dat zijn 
er dus niet zoveel omdat medewerkers 
lang blijven – hebben we doorgaans bin-
nen acht weken vervuld. Het is hooguit 
wat lastiger om een ict’er te vinden; die 
komen niet uit onze branche, dus ken-
nen ons nog niet.’ 

Gastdocenten en stagiairs
Het helpt dat Corbion bij studenten van 
de relevante opleidingen op hogescho-
len en universiteiten alom bekend is. 
Het bedrijf werkt nauw samen met het 
onderwijs. De nodige medewerkers van 
Corbion zijn als (gast)docent parttime 
actief en afgelopen jaar bood Corbion 
in Nederland (500 medewerkers) ruim 
zestig stageplaatsen voor hbo’ers en 
wo’ers. ‘De nieuwe generatie kiest graag 
voor een duurzaam, groen bedrijf, waar 
ze met producten en diensten aan de 
slag kunnen die maatschappelijk een 
waardevolle aanvulling zijn. We krijgen 
meer aanvragen voor stageplaatsen dan 
we er hebben.’ 
Van Starrenburg ziet de stagiairs als 
een belangrijke schakel voor de toe-
komst. ‘Tijdens de stages maken ze deel 
uit van onze organisatie en laten we 
hen zien hoe waardevol we ze vinden. 
Als ik een vacature voor een starters-
functie heb, weet ik precies wie van de 
oud-stagiairs ik daarvoor moet hebben. 
Iets wat ik recent op de eigen afdeling 
nog in praktijk heb gebracht. Je werft 
aan de onderkant en je zorgt dat ze 
doorgroeien: hire for talent and train for 
skills. Met ons opleidingsprogramma 
hebben we de negatieve spiraal die een 
paar jaar geleden nog dreigde, met suc-
ces voorkomen.’ 

We zijn gestopt 
met dure externe 
wervingsbureaus 

AWVN reikt dit jaar vier keer de 
AWVN-trofee voor de vernieuwende 
organisatie uit. Onder dit overkoepe-
lende thema vallen vier subthema’s, 
die zijn gebaseerd op het AWVN-jaar-
congres 2017, ‘Aan zet’. Samen met de 
deelnemers werden toen vier beelden 
van organisatievernieuwing verkend: 
de wendbare, de lerende, de inclu-
sieve en de verbonden organisatie. De 
trofee gaat uit naar AWVN-leden die 
in een van deze werelden daadwerke-
lijk ‘aan zet’ zijn (geweest). De eerste 
trofee, voor de wendbare organisatie, 
ging naar onderwijsadviesbureau Het 
ABC. Meer weten? Kijk op de website 
van AWVN (zoekterm: ‘AWVN-trofee’).

AWVN-trofee voor vernieuwend 
werkgeven

Als ik morgen opzeg, moet 
mijn baas meteen weten 
wie mijn opvolger is

Volgens Rik van Starrenburg komt de award op een dankbaar moment: ‘Het programma staat als een huis en we zijn er trots op’
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Wat maakt uw werkplek bijzonder? 
Ik vind het mooi dat al onze producten 
hier worden bedacht en ontworpen, 
zelfs het bekertje waar jij thee uit 
drinkt. Wij noemen dit overigens geen 
hoofdkantoor, maar supportoffice: wij 
ondersteunen de winkels, webshop en 
de klanten van Hema. Dat we in Amster-
dam-Noord zitten en niet op de Zuidas, 
past bij Hema. Deze buurt is hip en 
vrolijk, dat sluit aan bij onze stijl: simpel 
design, vaak met een knipoog.

Wat is het mooiste aan uw vak? In 
welke tak van sport je ook werkt, van 
dienstverlening tot innovatieve techno-
logie, mensen maken het verschil. Men-
sen bedenken, leveren of maken – tot nu 
toe nog – je product of dienst. En daar 
houd ik me mee bezig.

Wat neemt u mee als u deze werkplek 
verlaat? Mijn watersetje, dat heb ik 
gekocht in de Hema-winkel beneden 
omdat ik te weinig water dronk. En ik 
heb ’m ook al eens cadeau gegeven, aan 
Sybilla Dekker (oud-directeur AWVN, 
red.). Want ja, wat geef je zo iemand? 
Dit watersetje dus, en ze vond het 
superleuk. Iedereen wordt blij van die 
stippen.

Met welk HR-thema worstelt u? Tja, dat 
is een taaie. Hema is nu 92 jaar oud. We 
hebben een rijke historie, maar in 2015 
waren we ook bijna failliet. Het gaat 
nu een stuk beter, maar we zijn er nog 

niet. Het is een uitdaging om te trans-
formeren tot een modern, snel en agile 
bedrijf dat goed kan concurreren met 
alle nieuwkomers, start-ups en andere 
spelers in de retailmarkt. Zonder het 
goede uit het verleden weg te gooien. 
Dat vraagt om modernisering van de ar-
beidsvoorwaarden. En dat vraagt om een 
cultuur die scherper is aangezet: waar 
staan we precies voor? En dat vraagt 
weer om vaardigheden die we nu niet in 
huis hebben, bijvoorbeeld op het gebied 
van kunstmatige intelligentie.

Hoe balanceert u tussen werk en privé? 
Dat doe ik heel bewust. Je kunt wachten 
tot het kan, een keertje eerder naar huis 
of een dagje vrij, maar dan gebeurt het 
niet. Dus die flexibiliteit zoek ik zelf op. 
Komende vrijdagmiddag heb ik bijvoor-
beeld echt vrij genomen, dan kan ik ook 
niet gebeld worden. Die momenten voor 
mezelf heb ik nodig, anders krijgen men-
sen niet het beste van Mariëlle te zien en 
dat zou ook niet goed zijn.

Wat is uw advies voor beginners in het 
HR-vak? Snap zo snel mogelijk de busi-
ness waar je in zit. Je moet de specifieke 
kenmerken van jouw bedrijf en jouw 
sector heel goed kennen, pas dan kun 
je als HR-manager geloofwaardig advies 
geven. Mensen moeten naar je willen 
luisteren, dat krijg je voor elkaar als je 
verstand van zaken hebt. Anders blijf je 
een HR-figuur die blijft hangen in regel-
tjes en procedures.  

FOTO
Martin Waalboer

TEKST
Heleen Boex

De werkplek van…
Mariëlle de Macker

Mariëlle de Macker is sinds september 2016 HR-directeur bij Hema. Ze heeft een kamer 
op de zevende verdieping van het supportoffice aan de NDSM-straat in Amsterdam.
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De kantonrechter in Noord-Holland heeft 
onlangs de hoogste billijke vergoeding 
toegekend sinds de invoering van de Wet 
werk en zekerheid (Wwz). Een werknemer 
wiens functie na een dienstverband van 
34 jaar kwam te vervallen, werd door zijn 
werkgever ‘aan zijn lot overgelaten’.  
De rechtbank achtte een vergoeding van 
628.000 euro op z’n plaats.

Flinke vergoeding 
voor ‘aan lot 
overgelaten’ 
werknemer

TEKST
Esther van den Bergh

Werknemers die vinden dat hun werkgever ver-
wijtbaar heeft gehandeld, kunnen de rechter in 
een ontslagprocedure verzoeken om een billijke 
vergoeding. De hoogte van de billijke vergoeding 
was na de invoering van de Wwz in 2015 een black 
box: lange tijd bleef onduidelijk hoe deze te bepalen 
en te berekenen.
De Hoge Raad schiep in juni 2017 meer duidelijk-
heid met het zogenoemde New Hairstyle-arrest. 
Het hoogste rechtscollege oordeelde in deze zaak 
dat de wijze waarop een rechter de billijke vergoe-
ding bepaalt, moet aansluiten bij de uitzonderlijke 
omstandigheden van het geval. Niet alleen het 
gederfde loon is van belang, maar ook het eventuele 
nieuwe werk van de werknemer, de inkomsten die 
daaruit voortvloeien en de (andere) inkomsten die 
een werknemer in redelijkheid in de toekomst kan 
verwerven.
Sinds het New Hairstyle-arrest hebben een aantal 
zaken de revue gepasseerd waarin de leer van de 
Hoge Raad in de praktijk is toegepast. Deze uitspra-
ken illustreren dat het lastig is om de mate van 
verwijtbaarheid te vertalen in de hoogte van de 
billijke vergoeding. Enige tijd werd gedacht dat de 
rekentool hoelangwerkloos.nl behulpzaam kon zijn 
om de verwachte duur van de werkloosheid te bepa-
len. De Rotterdamse rechtbank stak daar echter een 
stokje voor. In de betreffende zaak kwam de reken-
tool uit op een verwachte werkloosheidsduur van 
vier jaar, terwijl het volgens de rechtbank toch echt 
wel mogelijk was dat de werknemer binnen zo’n 
zes tot negen maanden weer elders aan het werk 
was. De rekentool was niet langer betrouwbaar als 
gevolg van de gewijzigde economische situatie en 
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, aldus de 
rechtbank.

Vervallen
In de recente zaak bij de rechtbank Noord-Holland 
ging het om een 58-jarige werknemer die al sinds 
15 juni 1983 in dienst was bij de werkgever. De 
laatste functie die de man vervulde, was die van 
senior projectmanager ict. In maart 2017 kreeg hij 
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te horen dat zijn functie c.q. arbeidsplaats kwam 
te vervallen. Zijn werkgever diende daarom in 
september 2017 een ontslagaanvraag in bij het 
UWV. Die was gebaseerd op bedrijfseconomische 
redenen: werkvermindering en organisatorische 
veranderingen. Het UWV gaf de werkgever echter 
geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op 
te zeggen. De werkgever had het UWV er niet van 
weten te overtuigen dat de gestelde werkverminde-
ring noodzakelijkerwijs leidde tot het verval van 
de functie van de werknemer. De werkgever ging 
vervolgens naar de kantonrechter met het verzoek 
de arbeidsovereenkomst te ontbinden, primair op 
grond van bedrijfseconomische omstandigheden, 
subsidiair op grond van een verstoorde arbeidsver-
houding.

Inkomens en pensioenschade
De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst 
op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. 
Volgens de rechter was er sprake van ernstig ver-
wijtbaar handelen of nalaten van de werkgever: de 
verstoring van de arbeidsverhouding was uitslui-
tend te wijten aan de werkgever, niet aan het ge-
drag van werknemer. De kantonrechter oordeelde 
dat de werkgever de werknemer beter had moeten 
informeren over de (beoogde) reorganisatie, hoor- 
en wederhoor had kunnen toepassen en ervoor 
had kunnen zorgen dat hij (bedongen of passende) 
werkzaamheden had kunnen blijven verrichten. 
Uit niets was gebleken dat de werkgever concrete 
inspanningen had verricht om de werknemer voor 
zijn organisatie te behouden, aldus de kantonrech-
ter, terwijl dat wel mocht worden verwacht. Zeker 
omdat de man bijna 34 jaar in dienst was en altijd 
goed had gefunctioneerd (iets wat de werkgever 
overigens niet weersprak). In plaats daarvan had de 
werknemer geen werk meer gekregen, was hij ‘aan 
zijn lot overgelaten’ en was er, na het besluit eind 
maart 2017, enkel en alleen nog aangestuurd op 
beëindiging van zijn dienstverband. De werkgever 
verschool zich steeds achter de beslissingen van de 
board in het Verenigd Koninkrijk.

De kantonrechter zag dan ook alle aanleiding 
om de werknemer een billijke vergoeding toe te 
kennen. Bij het bepalen van de hoogte van de ver-
goeding zocht de rechter aansluiting bij de inko-
mens- en pensioenschade die de werknemer tot zijn 
pensioengerechtigde leeftijd zou lijden. Gezien z’n 
leeftijd en de tamelijk eenzijdige ervaring van de 
werknemer, achtte de rechter het onwaarschijnlijk 
dat hij snel elders (goed) betaald werk zou kunnen 
vinden. De rechter bepaalde de schade op 671.000 
euro, maar vond het wel redelijk om de helft van de 
verschuldigde transitievergoeding in mindering te 
brengen op dat bedrag. Dit resulteerde uiteindelijk 
in een billijke vergoeding van 628.000 euro.

Goed werkgeverschap
De uitspraak van de kantonrechter is klip en 
klaar. Een goed werkgever gaat zorgvuldig met 
een werknemer om, zeker als sprake is van een 
lang dienstverband en goed functioneren. Interne 
herplaatsingsmogelijkheden moeten nauwkeurig 
worden onderzocht. Daarnaast kan de werkgever 
met ontslag bedreigde werknemers ondersteunen 
bij het vinden van ander werk door bijvoorbeeld 
een outplacementtraject aan te bieden. Had de 
werkgever in deze kwestie dergelijke stappen wel 
gezet, dan hadden de uitkomst van de ontbindings-
procedure en de hoogte van de billijke vergoeding 
heel anders kunnen uitpakken. 

Esther van den 
Bergh   
is als advocaat 
werkzaam voor 
AWVN-advocaten

Uit niets was gebleken 
dat de werkgever concrete 
inspanningen had 
verricht om de werknemer 
voor zijn organisatie te 
behouden

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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Alternatieven voor 
generatiepact-
regelingen

Liever vooraf investeren dan achteraf repareren

Ouderen gaan minder werken om gezond hun 
pensioen te halen én om plaats te maken voor 
jongeren. Dat is het idee achter het generatiepact, 
waarover in één op de zeven nieuwe cao-akkoorden 
afspraken staan. AWVN is geen uitgesproken voor- 
of tegenstander van een generatiepact. Maar er 
zijn alternatieven: regelingen waarmee werkenden 
vooraf investeren in hun vitaliteit. 

TEKST
Laurens Harteveld

Al enkele jaren roept AWVN werkgevers 
op om bestaande ontzie- maatregelen voor 
oudere werknemers, waar mogelijk, om 
te bouwen tot individuele voorzie-maatre-
gelen. Maar de praktijk van het om-
bouwen is weerbarstig en wordt in een 
krapper wordende arbeidsmarkt steeds 
lastiger. Vakbonden willen bovendien 
meer vrije tijd voor oudere werknemers: 
meer ontzie- maatregelen dus. 
Onder de noemer ‘generatiepact’ zetten 
vakbonden aan de cao-tafel in op afspra-
ken die ouderen de gelegenheid geven 
om gezond hun pensioen te halen. De 
veronderstelling is dat oudere werk-
nemers die één of meerdere dagdelen 
per week minder werken, makkelijker 
kunnen doorwerken tot de verhoogde 
pensioenleeftijd. Tegelijkertijd vergroot 
dit de kans voor jongeren op een vaste 
baan. Vaak zetten de bonden in op een 
80-90-100-regeling: 80 procent werken, 
tegen 90 procent loondoorbetaling en 
100 procent pensioenopbouw. En als dan 
vijf oudere werknemers één dag minder 
werken, kan dat in theorie één jongere 
werknemer een vast contract opleveren. 
In het 2018-seizoen staat in 15 procent 
van de cao-akkoorden een (studie-)
afspraak over een generatiepact.

achtergrond

Kanttekeningen 
Een uitgesproken voor- of tegenstander 
van een generatiepact is AWVN niet. 
Voor sommige bedrijven kan het goede 
optie zijn, voor andere juist niet. AWVN 
plaatst wel kanttekeningen bij generatie-
pactregelingen. Ten eerste is het feitelijk 
een vorm van leeftijdsdiscriminatie 
om ouderen minder te laten werken 
door hun extra verlof op basis van hun 
leeftijd te geven. Ten tweede gaat er een 
perverse prikkel van uit: ook werkne-
mers die geen extra verlofrechten nodig 
hebben om gezond de pensioenleeftijd 
te halen, komen ervoor in aanmerking. 
En oudere werknemers die toch voltijd 
willen blijven doorwerken, voelen zich 
minder serieus genomen omdat ze in 
aanmerking komen voor meer verlof – 
‘en dus oud zijn’ (stigmatisering). Ten 
derde: een generatiepactregeling is 
tijdelijk. Het gevaar daarvan is dat werk-
nemers die net buiten de regeling vallen, 
in de toekomst ook op extra verlofmo-
gelijkheden rekenen, waardoor het tij-
delijke karakter van de regeling al snel 
structureel dreigt te worden. Om die 
reden hebben we anno 2018 nog steeds 
te maken met veel ooit tijdelijk bedoelde 
ontzie-maatregelen uit de vorige eeuw.

Ook bij het idee van ‘meer vaste contrac-
ten voor jongeren’, hoe sympathiek op 
zichzelf ook, zijn de nodige opmerkin-
gen en vraagtekens te plaatsen:
•  Nu de economie aantrekt en de laatste 

babyboomers met pensioen gaan, 
ontstaan er de komende tijd al veel 
openingen.

•  Zijn het wel jongeren die de meeste 
moeite hebben om een vast contract 
binnen te slepen? Geldt dat juist niet 
voor ouderen?

•  Een directe match tussen minder 
werkende ouderen en aantredende 
jongeren is vaak niet goed te maken 
(werkervaring en andere softskills ont-
breken bij startende jongeren).

•  In tijden van voortschrijdende auto-
matisering en robotisering verdwij-
nen de banen van oudere werknemers 
vaak en ontstaan er vooral nieuwe 
banen in tot nu toe nog niet-bestaande 
functies.

Alternatieven
In de onderhandelingspraktijk van 
werkgevers en vakbonden is vaak geen 
overeenstemming over het genera-
tiepact als middel, maar wel over het 
doel. Werkgevers én vakbonden willen 

immers allebei een productieve beroeps-
bevolking die gezond de pensioenleef-
tijd bereikt. Daarbij zijn werknemers 
verantwoordelijk voor het vergroten, 
of ten minste op peil houden, van hun 
eigen arbeidsmarktwaarde. Werkgevers 
zijn verantwoordelijk voor adequaat HR-
beleid dat werknemers hierbij faciliteert 
en stimuleert.
Een persoonlijk keuzebudget past hier 
goed bij. Laat werknemers zelf kiezen 
hoe zij willen investeren in de eigen 
arbeidsmarktwaarde. Belangrijk is 
het besef dat duurzame inzetbaarheid 
zoveel meer is dan alleen scholing en 
opleiding. Veel werknemers willen 
helemaal niet terug naar de school-
banken. Hun arbeidsmarktwaarde kan 
ook op peil blijven met bijvoorbeeld een 
arbeidsmarktscan, een loopbaanadvies, 
een EVC-traject, een tijdelijk kortere 
werkweek of een sabbatical. Daarnaast 
zijn er – als er overeenstemming is over 
het doel – goede alternatieven voor een 
generatiepact. Enkele voorbeelden.  
1. Maatwerk
Het beste alternatief is het individuele 
gesprek aangaan met de (oudere) werk-
nemers. Achterhaal welke belemmerin-
gen zij ervaren om langer te kunnen 

De introductie van een 
generatiepact maakt 
ouderen collectief 
duurder
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doorwerken. Denk aan fysiek te belas-
tende werkzaamheden, de motivatie 
(sleur of problemen in het team), 
tekortschietende kennis of vaardig-
heden om bepaalde taken uit te voeren 
of problemen in de thuissituatie, zoals 
mantelzorg. Medewerkers zijn soms 
meer gebaat met persoonlijke aandacht 
en oplossingen, dan met (collectieve 
afspraken over) minder werken.
2. Deeltijdpensioen en voorlichting
Vaak zijn er al heel wat cao-afspraken 
die het mogelijk maken om minder te 
werken, zoals bijvoorbeeld deeltijdpen-
sioen. Duidelijke voorlichting over de 
mogelijkheden is ook een manier om 
tegemoet te komen aan de wensen van 
oudere medewerkers om minder te gaan 
werken. Het is verstandig om de werk-
nemers inzicht te geven in de eventuele 
financiële gevolgen van zulke keuzes. 
Dat kan door hen eens in de zoveel jaar 
vanuit een persoonlijk budget een finan-
ciële scan te laten doen. 
3. Aangepast rooster en/of functie
Minder belastende en minder zware 
functies (demotie) kunnen een goed 
alternatief zijn voor werktijdverkorting 
voor ouderen. 
4. Een 80-80-80-plus-regeling
De introductie van een generatiepact 
maakt ouderen collectief duurder. Een 
goed alternatief voor de 80-90-100-rege-
ling is een 80-80-80-regeling. Feitelijk 
komt dit erop neer dat de werknemer 

parttime gaat werken om z’n belasting 
te verminderen. Als de werknemer, om 
het even of die jong of oud is, minder 
wil werken, kan dat, maar dan ont-
vangt die ook evenredig minder loon en 
minder pensioenopbouw. Maar komt er 
bovenop deze regeling een persoonlijk 
potje (‘plus’), dan kan de ene werkne-
mer ervoor kiezen om daarmee z’n 
arbeidsmarktwaarde te vergroten door 
een opleiding te volgen, de andere door 
minder te werken. Met het persoon-
lijke potje kunnen zij het bijbehorende 
verlies in inkomen en pensioenopbouw 
(gedeeltelijk) compenseren. 
5. Objectieve toegang 80-90-100- 
regeling 
Bij veel 80-90-100-regelingen kan de 
oudere medewerker beslissen om er 
wel of geen gebruik van te maken. Dit 
kan leiden tot het collectief wegzet-
ten van oudere medewerkers en/of tot 
strategische deelname (‘Ik heb er recht 
op, dus ik maak er gebruik van, ook al 
heb het eigenlijk nog niet nodig’). Door 
de toegang tot de 80-90-100-regeling te 
objectiveren, kunnen deze bezwaren 
worden weggenomen. Dit is bijvoorbeeld 
mogelijk door de regeling pas open te 
stellen na een advies in het kader van 
een loopbaantraject of een periodiek 
arbeidsgezondheidsonderzoek (PAGO). 
Bij een 80-90-100-regeling is het zaak om 
het principe van ‘dubbele vrijwilligheid’ 
vast te leggen: de oudere werknemer kan 

ervoor kiezen om korter te werken tegen 
behoud van een bepaald percentage 
loon en met volledige pensioenopbouw, 
en het staat de werkgever vrij om deze 
keuze wel of niet in te willigen. 

Doel centraal
AWVN adviseert om per geval de voor- 
en de nadelen van deze alternatieven 
tegen elkaar af te wegen. Bovenal is het 
belangrijk om te kijken of een genera-
tiepactregeling in welke vorm dan ook 
past in de bedrijfsdoelstellingen en het 
HR-beleid. Niet het middel moet cen-
traal staan, maar het doel: voldoende 
werkenden die productief en met plezier 
doorwerken tot aan de pensioenleef-
tijd. Als een generatiepact daaraan een 
bijdrage kan leveren, dan zijn afspra-
ken met vakbonden mogelijk. Maar als 
andere oplossingen betere resultaten 
opleveren, dan maken we liever afspra-
ken over die alternatieven. 

Laurens Harteveld 
is als beleidsadviseur 
werkzaam bij AWVN

Vakbonden en werkgevers hebben 
vaak geen overeenstemming over 
het generatiepact als middel, maar 
wel over het doel: een productieve 
beroepsbevolking die gezond de 
pensioenleeftijd bereikt

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



Ouderschapsverlof
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Vraag ’t de AWVN-
werkgeverslijn
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Wie heeft recht op 
ouderschapsverlof? 

Een werknemer die vader of moeder 
is van een kind jonger dan acht jaar, 
heeft wettelijk recht op onbetaald 
ouderschapsverlof. Dat kan een eigen 
kind zijn, maar ook een adoptiekind of 
een door de werknemer erkend kind. 
Ook een werknemer die duurzaam de 
verzorging en opvoeding op zich heeft 
genomen van een kind dat op hetzelfde 
adres woont (denk bijvoorbeeld aan 
een stiefkind), komt in aanmerking 
voor ouderschapsverlof. Hetzelfde geldt 
voor een gescheiden ouder die niet op 
hetzelfde adres woont als zijn of haar 
kind. Als beide ouders werknemer zijn, 
kunnen zij ieder één keer ouderschaps-
verlof opnemen, voor elk kind.  

TEKST
Milou Meijdam   

De AWVN-werkgeverslijn is 
de helpdesk voor leden van 
AWVN. Dagelijks komen 
er uiteenlopende vragen 
binnen. Voor deze editie 
van Werkgeven hebben 
de medewerkers van de 
AWVN-werkgeverslijn 
een aantal belangrijke 
vragen op een rij gezet over 
ouderschapsverlof.
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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.

Hoe lang duurt het? 

Het ouderschapsverlof bedraagt, per 
kind, 26 maal de arbeidsduur per week. 
Een werknemer met een overeenge-
komen arbeidsduur van bijvoorbeeld 
32 uur heeft dus recht op 26 x 32 uur 
verlof. De wijze van opname (spreiding 
van de verlofuren) is niet wettelijk 
voorgeschreven. In sommige cao’s en 
arbeidsvoorwaardenregelingen is iets 
anders afgesproken over de duur van 
het ouderschapsverlof – en soms ook 
over (gedeeltelijke) doorbetaling – maar 
het is niet toegestaan om afwijkende 
afspraken te maken in het nadeel van de 
werknemer. 
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Mag ik een verzoek weigeren? 

Nee. Uitgangspunt is dat u een verzoek 
om ouderschapsverlof niet mag weige-
ren als aan alle voorwaarden is voldaan. 
De werknemer moet het verzoek uiter-
lijk twee maanden voor de gewenste 
ingangsdatum schriftelijk doen bij de 
werkgever. De eis dat een werknemer 
pas recht op ouderschapsverlof heeft 
als die één jaar in dienst is, is op 1 
januari 2015 vervallen. U kunt wel de 
door de werknemer gewenste invulling 
van het ouderschapsverlof wijzigen, 
als er sprake is van een zwaarwegend 
bedrijfs- of dienstbelang. Dit kan alleen 
in overleg met de werknemer, en u moet 
het zwaarwegende belang aantonen. 
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Milou Meijdam 
is medewerker 
van de AWVN-
werkgeverslijn

1 2 3 4 5

Wat als de werknemer het verlof 
wil uitstellen?  

Na uitstel van het verlof houdt de 
werknemer recht op het restant aan 
ouderschapsverlof. Uitgangspunt is dat 
de werknemer gebonden is aan de ge-
maakte afspraken. Maar er kunnen zich  
omstandigheden voordoen die aanlei-
ding geven om daarop terug te komen. 
De werkgever is in beginsel verplicht 
om op een verzoek tot opschorting in 
te gaan als de werknemer tijdens het  
ouderschapsverlof met zwangerschaps-, 
bevallings- of adoptieverlof gaat. Als de 
werknemer een beroep doet op onvoor-
ziene omstandigheden, kunt u uitstel 
weigeren als er daarvoor zwaarwegende 
bedrijfs- of dienstbelangen zijn.          

Gaat een restant mee naar een 
nieuwe werkgever? 

Als een werknemer bij een vorige werk-
gever niet alle ouderschapsverlofuren 
heeft opgenomen, dan mag hij of zij het 
restant opnemen bij de nieuwe werk-
gever. De werknemer kan dan aan de 
oude werkgever een verklaring vragen 
waaruit blijkt hoeveel ouderschaps-
verlof er nog over is. De oude werkgever 
is verplicht zo’n verklaring af te geven.
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Uw medewerkers hebben een 
individueel budget voor duurzame 
inzetbaarheid (DI), maar maken hier 
nog onvoldoende gebruik van. Of u 
heeft een cao-afspraak gemaakt over 
een DI-budget, en wilt dat zonder al 
te veel administratieve rompslomp 
beschikbaar stellen aan uw 
medewerkers. Tiptrack, de online 
AWVN-tool die medewerkers meer 
grip geeft op hun eigen loopbaan, 
biedt uitkomst. 
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Werkgevers willen hun organisatie wendbaar maken en de 
duurzame inzetbaarheid en het ‘eigenaarschap’ van hun me-
dewerkers stimuleren. In de praktijk gebruiken de medewer-
kers de beschikbare faciliteiten en budgetten echter vaak on-
voldoende. Uit onderzoek blijkt dat zij zich vaak niet bewust 
zijn van hun eigen kansen en risico’s, nu én in de toekomst. 
De gewenste flexibiliteit en wendbaarheid komen hierdoor 
nauwelijks van de grond. Om medewerkers in beweging te 
krijgen, is het de uitdaging om medewerkers zélf na te laten 
denken over hun loopbaan.
Tiptrack helpt daarbij. Dit online platform geeft medewer-
kers meer grip op de eigen loopbaan. Tiptrack is gebouwd 
op de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ont-
wikkeling, financiën en gezondheid. Gebruikers krijgen op 
intuïtieve wijze inzicht in hun eigen huidige en toekomstige 
situatie. Daarna(ast) kunnen zij zelf eenvoudig doelen stellen 
om hun inzetbaarheid te vergroten. Snelle actie is mogelijk 
door in de webshop producten en diensten te bestellen, zoals 
opleidingen, coaching en testen.
Werkgevers nemen een licentie op Tiptrack, zodat de eigen 
medewerkers er gratis gebruik van kunnen maken. Het 
beschikbare DI-budget kunt u onderbrengen in de webshop. 
Veel testen en tools zijn onderdeel van de licentie en gratis 
door de medewerker te gebruiken. Er zijn ook diverse moge-
lijkheden voor maatwerk. 

TEKST
Teun Knip

Doe mee(r) met Tiptrack

#2 2018 achtergrond 35

AWVN biedt met Tiptrack een totaalconcept met een 
app, online platform en offline dienstverlening. Denk aan 
trainingen voor leidinggevenden, kick-offbijeenkomsten voor 
medewerkers en onderzoeken naar duurzame inzetbaarheid. 
AWVN weet uit ervaring dat een gecombineerde aanpak 
het beste werkt om de eigen regie van medewerkers te 
stimuleren. Ook de pilots met Tiptrack hebben dit laten zien.
U kunt in vrijwel alle gevallen op korte termijn beginnen met 
Tiptrack. Voor u start met Tiptrack, is aan de hand van een 
scan bepaald hoe uw duurzame inzetbaarheidsbeleid ervoor 
staat en welke interventies nodig zijn om Tiptrack optimaal 
te implementeren.

Hoe werkt Tiptrack? Grip op eigen loopbaan in drie stappen

Dé oplossing voor uw 
medewerkersbudget 
duurzame inzetbaarheid 

Benieuwd naar de mogelijkheden van 
Tiptrack voor uw organisatie?
  
Neem contact op met het Tiptrackteam, via  
info@tiptrack.nl of 070 850 86 50. En bekijk 
de nieuwe informatiebrochure van Tiptrack 
op www.awvn.nl. Die gaat uitgebreid in op 
de voordelen van Tiptrack, zowel voor uw 
medewerkers als voor u als werkgever.

1. Inzicht
Tiptrack geeft de gebruiker inzicht in vier 
thema’s: werk, ontwikkeling, gezondheid 
en financiën. De app maakt duidelijk wat 
er goed gaat en wat er beter kan. Persoon-
lijke tips helpen de gebruikers verder. In 
het trendoverzicht kunnen zij hun eigen, 
persoonlijke ontwikkeling volgen.

2. Doelen stellen
Wie goed inzicht in z’n situatie heeft, kan 
doelen stellen door tips te plaatsen op de 
actielijst. Je plant ze in en wordt regelmatig 
herinnerd aan de acties op de to-do-lijst. 
Tiptrack geeft slimme suggesties om  
doelen te stellen én te bereiken.

3. Tiptrackhop
De Tiptrackshop geeft direct toegang tot 
tools, testen en trainingen. Veel testen zijn 
gratis; iedereen kan er direct mee beginnen.

Aantal organisaties met licentie

Aantal gebruikers

Aantal tips in database

Aantal testen en tools

Aantal vacatures

(peildatum mei 2018)

Enkele cijfers over Tiptrack 

23

9.521

1.495

105

85.000

De beveiliging van gegevens staat 
hoog in het vaandel. Tiptrack is als 
verwerker van persoonsgegevens 
aangemeld bij de AP. Tiptrack stelt 
hoge eisen aan de beveiliging van de 
gegevens en de applicatiedata. De 
applicatie draait via hostingpartijen in 
een private cloud in Nederland.  
 

De organisatie van Tiptrack is sinds 
1 april 2018 ISO27001-gecertificeerd; 
de hostingpartijen voldoen aan de 
internationaal erkende standaarden 
voor informatiebeveiliging (ISO27001, 
NEN7510). Er is een uitgebreid infor-
matiedocument beschikbaar over 
privacy en beveiliging.

Privacy en beveiliging
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Traditionele beloningssystemen zorgen steeds vaker voor 
onvrede. Bij het management én bij de medewerkers.  
Dit voorjaar heeft AWVN zich samen met een aantal leden 
gebogen over nieuwe vormen van belonen: wendbaar belonen. 
Straks gaat het niet meer enkel om geld, maar om aandacht, 
persoonlijke ontwikkeling, maatwerk en flexibiliteit.

Maatwerk, flexibiliteit en 
meer dan euro’s alleen

Wendbaar belonen 

TEKST
Dorine van Kesteren 
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Een knellende jas. Statisch. Bureaucratisch. Uniform. 
Zomaar wat kwalificaties van de bestaande loongebou-
wen. Niet gek dus dat AWVN met vier leden – Bovag, 
KPN, NN Group en ProRail – rond de tafel is gaan zitten 
om te bespreken hoe het anders en beter kan. ‘Veel 
organisaties ervaren het huidige beloningsbeleid als een 
belemmering. Tijdens de sessies met de leden hebben we 
de contouren bepaald van het zogeheten wendbaar be-
lonen. Eigenlijk komt het neer op een verschuiving van 
geld naar bredere vormen van waarderen, waarbij oog is 
voor maatwerk en de nodige flexibiliteit. Onze veronder-
stelling is dat dit de prestaties van de medewerkers ten 
goede komt. En daarmee de prestaties van de organisatie 
als geheel’, zegt Rebecca Ramakers, adviseur belonen bij 
AWVN en een van de initiatiefnemers van het project.  

Flexibiliteit
Veel beloningssystemen stammen uit de tijd dat me-
dewerkers als mens minder belangrijk waren dan hun 
functie. Zij moesten zich precies aan hun taakomschrij-
ving houden en vooral niks nieuws uitproberen. Maar 
dat werkt niet meer in een tijd dat werkprocessen dwars 
door verschillende afdelingen heen lopen en het succes 
van organisaties voor een belangrijk deel afhankelijk is 
van samenwerking, creativiteit en initiatief. Ramakers: 
‘Functies en functiewaardering als basis voor beloning 
staan onder druk. Iets anders is dat er in onze digitali-

serende wereld steeds weer nieuwe functies ontstaan. 
Hoe pas je bijvoorbeeld data-analisten en cybersecurity-
medewerkers in in bestaande loon- en functiegebouwen? 
Moderne beloningssystemen kijken daarom ook naar rol-
len, op basis van competenties en expertise, en bewegen 
mee met de organisatie en inzet van de medewerkers.’

Intrinsieke motivatie
Een eigentijds beloningssysteem stuurt niet alleen op 
financiële prikkels, maar ook op intrinsieke motivatie en 
inspiratie. ‘Het ideaal is dat medewerkers niet primair ge-
prikkeld worden door de arbeidsvoorwaarden, maar door 
hun werk. Dan komen zij vanuit zichzelf in beweging.’ 
Hoe krijgen werkgevers dat nu voor elkaar? Door een 
klimaat van aandacht en erkenning te scheppen. Ofwel: 
niet belonen, maar waarderen. ‘Het spreekwoordelijke 
schouderklopje van de manager, onderscheidingen voor 
(project)teams of individuele medewerkers, een wall of 
fame met mooie voorbeeldprojecten, gezondheidsadvies, 
hobby’s of een sabbatical meefinancieren, medewerkers 
stage laten lopen in een andere organisatie of zich laten 
inzetten voor een maatschappelijk doel’, somt Ramakers 
een aantal voorbeelden op. 
Ook individuele ontwikkeling is een belangrijk instru-
ment om de intrinsieke motivatie te vergroten. Dat kan 
bijvoorbeeld via persoonlijke budgetten voor training en 
opleiding. De deelnemers van ProRail zeiden tijdens de 

AWVN organiseert op dinsdagochtend 11 september in 
Bunnik voor leden een inspiratiesessie over wendbaar 
belonen. In een interactieve presentatie informeren 
AWVN-beloningsexperts u over de ontwikkelingen 
op het vlak van belonen en waarderen. Ook laten ze 
mooie praktijkvoorbeelden zien. Vervolgens gaan de 
deelnemers in gesprek met elkaar over de meerwaarde 
van wendbaar belonen in hun organisatie en hoe dit 
vorm te geven. Omdat er geen staandaardaanpak lijkt 
te zijn voor wendbaar belonen, hoopt AWVN op een zo 
divers mogelijk samengestelde groep leden. Dit maakt 
het mogelijk om ervaringen en zienswijzen met elkaar 
te delen en van elkaar te leren. Meer informatie over de 
bijeenkomst: kijk op www.awvn.nl onder ‘Agenda’.

Kom naar de 
inspiratiesessie! 
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denksessies bijvoorbeeld: ‘Bij ons ga je rijker de organi-
satie uit dan je erin komt. Niet in financiële zin, maar 
wij investeren in de ontwikkeling van medewerkers.’ 
Deelnemer Marjolein Knegt van de spoorbeheerder zei 
zelfs: ‘Deelname aan deze AWVN-sessies is voor mij ook 
een blijk van waardering van mijn werkgever.’ 
Ramakers: ‘De nieuwe uitruil is geen arbeid voor geld, 
maar kennis voor ontwikkeling. Dit past in de huidige 
tijd. De snel veranderende technologie vraagt permanent 
om nieuwe vaardigheden en kennis. Als werkgever doe 
je er wel verstandig aan om te monitoren in hoeverre de 
medewerkers de geboden ontwikkelmogelijkheden ook 
daadwerkelijk benutten. Dan neem je ook het ontwik-
kelpotentieel in de toekomst mee in de beoordeling en 
waardering.’ Zo kijkt NN Group bij het bepalen van de 
salarisverhoging niet alleen naar de prestaties van de 
medewerker, maar ook naar de gemaakte afspraken over 
zijn of haar ontwikkelingsdoelen. 

Maatwerk
De afgelopen jaren was het de trend om over te gaan van 
vaste periodieken naar een beoordelingsafhankelijke 

doorgroei in de schaal. Ramakers: ‘Talloze organisaties 
zijn die stap nu aan het nemen of denken erover na. 
Maar organisaties die al zover zijn, zeggen dat het hen 
niet heeft gebracht wat ze ervan hadden verwacht. Zij 
overwegen dus om de koppeling tussen beoordelen en 
belonen weer los te laten. Dit werpt een aantal interes-
sante vragen op. Gaan we dan weer terug naar vaste 
periodieken? Maar hoe komt de waardering voor een 
medewerker dan tot uitdrukking?’ 
De oplossing is: meer maatwerk. ‘De beloning wordt 
afhankelijk van de rollen of de projecten van een mede-
werker – en niet van de jaarlijkse beoordeling. Extraatjes 
kunnen het hele jaar door worden verstrekt. ‘Boter bij 
de vis’ heeft meer waarde voor medewerkers. Verstrijkt 
er meer tijd, dan leggen zij de link tussen de beloning 
en de prestatie niet meer.’ Daarnaast wordt het mogelijk 
om de waarden van de eigen organisatie te vertalen in 
de beloning. Medewerkers die deze waarden – denk aan 
samenwerken, klantgerichtheid of veiligheid – zichtbaar 
naleven, worden beloond. Materieel, of immaterieel. ‘Zo 
zorg je dat de arbeidsvoorwaarden passen bij jouw eigen, 
unieke organisatie.’ 

Doordenken
Valse start      

Het is een weerkerend thema in mijn 
columns voor Werkgeven: niemand kan tot 
ondernemerschap worden gedwongen, 
geen ondernemer kan tot werkgeverschap 
worden gedwongen en geen werkgever 
kan worden gedwongen andere mensen 
in dienst te nemen dan de mensen die hij 
of zij zelf verkiest. En dat zijn in de regel 
mensen aan wie de werkgever het minste 
risico toedicht. 
Het is een feit dat (potentiële) werkgevers 
zich daarbij veelal laten leiden door ‘van 
horen zeggen’, eerdere eigen ervaringen 
(ook van lang geleden), gebrekkig overge-
leverde ervaringen van anderen en slecht 
geïnterpreteerde statistieken. Werkge-
vers zijn net zomin exemplaren van de 
rationele homo economicus die aan menig 
economische theorie ten grondslag ligt 
als werknemers en consumenten. 
Gevolg is dat groepen werkzoekenden die 
volgens het ‘Volksempfinden’ een vlekje 
hebben, buitenspel blijven staan, zelfs bij 
grote schaarste op de arbeidsmarkt: ou-
dere werkzoekenden, werkzoekenden met 
een beperking, een gezondheidsverleden 
(ex-verslaafd, ex-burn-out, ex-depressie, ex-
hernia), een op basis van criminaliteitssta-
tistieken verdachte herkomst, enzovoort. 
De maatschappij én alle genoemde en 
ongenoemde werkzoekenden die de pech 
hebben te behoren tot een groep waar-
aan de verdenking van een verhoogd 
werkgeversrisico kleeft, hebben een 
onmiskenbaar groot belang om de aan die 
verdenking ten grondslag liggende (voor)
oordelen uit de weg te ruimen. Helaas 

worden zij daarbij herhaaldelijk in de wie-
len gereden door activiteiten die ongewild 
juist het tegendeel bewerkstelligen. 

Elke ‘taskforce’ die de koe weleens bij de 
horens zal vatten en elk krantenartikel 
dat het probleem nog eens even onder de 
aandacht brengt, bevestigen dat er van een 
probleem sprake is en doen menig werk-
gever (die vanuit zijn ondernemerschap 
juist op risicomijding uit is) denken dat 
waar rook is, ook wel vuur zal zijn. Het 
stomste wat we vervolgens kunnen doen, 
is het werkgevers kwalijk nemen dat zij zo 

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 

Het zou helpen wanneer we onze begrips-
drang met betrekking tot maatschap-
pelijke verschijnselen niet meer inleiden 
met het aanmaken van ‘groepen’ (naar ge-
slacht, leeftijd, huidskleur, herkomst en-
zovoort). Dit suggereert al te gemakkelijk 
dat een gevonden verschil tussen groep 
A en groep B veroorzaakt wordt door het 
onderscheid tussen A en B. Samenhang 
is niet hetzelfde als causaliteit. En zelden 
komen we verder dan samenhang.
Vrouwen hebben (vooralsnog) een langere 
levensverwachting dan mannen. Is dat 
omdat zij vrouw zijn? Oudere werkne-
mers zijn veelal duurder dan jongere 
werknemers. Is dat omdat zij ouder zijn? 
De criminaliteit onder jonge Marokkanen 
is hoger dan onder jonge Nederlanders. 
Is dat omdat zij Marokkaan zijn? En veel 
belangrijker nog: wat zegt het over déze 
vrouw, over déze oudere werknemer, over 
déze jonge Marokkaan? Want niet de 
groep is werkzoekend, maar het individu. 

Er is geen eenvoudige actie of maatregel 
die werkgevers ertoe zal brengen een sol-
licitant niet te zien als exponent van een 
statistische groep, maar als een individu 
dat door zijn eigen en unieke motivatie, 
opleiding, ervaring en levenshistorie 
wordt gekenmerkt. Maar wat beslist niet 
helpt, is wanneer die sollicitant hem 
juist vanwege diens behoren tot een 
statistische groep wordt aangereikt of 
opgedrongen. En laat dat nu juist het 
valse startpunt van menig, weerkerend 
actieplan zijn. 

Niet de groep is 
werkzoekend, maar 
het individu met 
zijn eigen, unieke 
levenshistorie 

denken – de politiek breed omarmde ideo-
logie van de vrije markt werkt dit immers 
krachtig in de hand. Steeds weer wordt 
er bij het bedenken van actieplannen en 
maatregelen gedacht en gehandeld vanuit 
de maatschappelijke en individuele be-
hoefte aan inschakeling, zelden vanuit de 
behoefte én de logica van vrije onderne-
mers en werkgevers. En als dat laatste al 
gebeurt, dan vanuit de vergissing dat die 
ondernemers en werkgevers economisch 
hyperrationele ‘homini’ zijn. 

Een groot deel van de medewerkers van 
ProRail heeft de maximale salarisschaal 
bereikt in hun functie. Alleen met een grati-
ficatie kunnen zij hun salaris nog verhogen. 
Maar dan moeten ze wel iets bijzonders 
doen, iets ‘buiten de normale werkzaam-
heden’, dus die kans is niet zo heel groot. 
‘In deze situatie is er weinig stimulans of 
prikkel om een stapje harder te lopen. Het 
salaris ligt vast, groei is niet meer mogelijk, 
en dat is het dan’, zegt Henrike Jongman, 
beleidsadviseur arbeidszaken.
Vandaar dat de spoorbeheerder op zoek 
gaat naar andere manieren van belonen. 
Niet alleen in geld, maar bijvoorbeeld ook 
in waardering, vrije tijd of opleiding. ‘Bij 
waardering gaat het om een compliment op 
zijn tijd. Of een bericht op intranet waarin 
een medewerker vertelt welk mooi project 
hij onlangs heeft afgerond. Op die manier 
krijgen mensen het gevoel dat ze worden 
gezien, ertoe doen. Uit onderzoek blijkt dat 
mensen zich daardoor meer gewaardeerd 
voelen dan door de euro’s aan het einde van 
de maand’, zegt Marjolein Knegt, beleids-

adviseur leren en ontwikkeling. Jongman: 
‘Waardering in de vorm van tijd en opleiding 
heeft natuurlijk wel een financiële compo-
nent. Daarom gaan we met de vakbonden 
en medezeggenschapsraad in gesprek over 
de hoogte van jaarlijkse periodieke verho-
ging in de functieschalen. We moeten ons 
immers wel aan het budget houden.’

Scooter
ProRail wil het wendbaar belonen op de 
agenda zetten van de komende cao-onder-
handelingen, die binnenkort van start gaan. 
Uiteindelijk streeft het bedrijf naar een meer 
individuele beloningsstructuur. Als voor-
beeld noemt Jongman een medewerker die 
niet meer met het openbaar vervoer naar 
het werk kan komen, omdat een bepaalde 
buslijn is opgeheven. ‘In dat specifieke geval 
kan een scooter een heel goede beloning 
zijn.’ De vaste beoordelingscyclus – één 
keer per jaar een beoordelingsgesprek, 
daarna al dan niet een loonsverhoging – 
heeft ProRail al eerder losgelaten. ‘Manager 
en medewerkers kunnen op ieder gewenst 

moment praten over het functioneren en de 
beloning. ‘In gesprek’, noemen wij deze ver-
andering. Dit is geen van bovenaf opgelegd 
systeem; de vrijheid is groot en de regie ligt 
bij de medewerker.’

ProRail: van complimentje tot scooter

Marjolein Knegt Henrike Jongman
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Naar de randen van 
de Europese Unie

Inspiratiereis AWVN naar Estland en Finland

AWVN organiseerde van 13 tot en met 15 juni 
een inspiratiereis naar Estland en Finland voor 
vertegenwoordigers van de polder en HR-managers 
van grote bedrijven. Een kort verslag.

TEKST
Hendrik Noten

BEELD
Bianca Verdegaal e.a.

Op het Vrijheidsplein in Tallinn wiegen 
duizenden lichtblauwe ballonnen op de 
Estse voorjaarswind. Het aangename zon-
netje doet bijna vergeten dat deze blauwe 
zee van helium staat voor de tranen van 
de zogeheten juni-deportatie. In 1941 
stuurden Sovjettroepen tienduizend 
Esten, grotendeels kinderen, naar Siberië 
om in kampen te werken.
Het herinnert het AWVN-gezelschap 
eraan dat ze zich aan de randen van 
de Europese Unie bevinden, waar de 
aanwezigheid van de Russische beer op 
slechts tweehonderd kilometer van de 
hoofdstad een dagelijkse, onuitgespro-
ken realiteit is. Maar in tegenstelling 
tot wat je zou verwachten, is het geen 
realiteit die verlamt. Waar je ook kijkt: 
Tallinn beweegt. 
In de met kasseien bezaaide straten 
van de oude burchtstad klinken overal 
geluiden die je associeert met vlijt. Esten 
zijn boven alles makers. Houten beeldjes. 
Muurschilderingen. Kleding en tapij-
ten, die thuis worden geproduceerd en 
verkocht op gonzende kleurrijke markt-
jes. Even lijkt Tallinn op de Hanzestad 
van weleer; bijna lijkt het geschreeuw 
hoorbaar vanaf de schepen die aanme-
ren in de haven alvorens met volgepakte 
ruimen te vertrekken richting Danzig, 
Hamburg of Zwolle. Maar de Baltische 
geschiedenis kent geen plek voor nostal-
gie, leren we al snel. Want Estland heeft 
tegenwoordig meer met de toekomst dan 
met het verleden. Zevenentwintig jaar 

na het uitroepen van de onafhankelijk-
heid sprint de noordelijke Baltische natie 
het digitale tijdperk tegemoet. Dat gaat, 
zoals het hoort, met vallen en opstaan. 

Digitale republiek 
Het is een indrukwekkende bijnaam: 
Silicon Valley of the Baltics. Estland heeft 
een reputatie opgebouwd als vooruit-
strevende digitale republiek, en is daar 
trots op. Vlak naast het vliegveld bevindt 
zich de digitale showroom e-Estonia – de 
eerste halte na aankomst. Na de onaf-
hankelijkheid begin jaren negentig, had 
het land nauwelijks tot geen digitale 
infrastructuur omdat het communistisch 
bewind járen achterliep op de ontwikke-
lingen in het Westen. Maar juist dankzij 
die achterstand hebben de Esten een 
enorme sprong kunnen maken door 
ontwikkel fases over te slaan. Ze imple-
menteerden steeds de nieuwste technie-
ken en besloten hun gehele nationale 
overheids systeem te digitaliseren. Op de 

golf van technologische ontwikkeling 
zagen nieuwe bedrijven het levenslicht, 
waarvan Skype de meest succesvolle en 
bekendste is. 
De aanleg van deze moderne infrastruc-
tuur komt grotendeels voor rekening van 
een lokale onderneming, Nortal: Nordic 
Talent. Volgens de ceo is slechts 20 procent 
van zo’n monsteroperatie techniek en 
80 procent verandervermogen, politiek 
en wetgeving. De dynamiek is bij bin-
nenkomst voelbaar, een echt techbedrijf. 
Bezoekers worden opgewacht door de 
kwispelende bedrijfshond en bij het 
doorkruisen van de lichte gangen valt het 
kinderdagverblijf op dat de organisatie 
in eigen beheer heeft. De reden wordt 
al snel duidelijk: voor Nortal is alles een 
strijd om het beschikbare talent. Ieder 
jaar organiseert het bedrijf een zomer-
academie waar studenten een week les 
krijgen en vervolgens drie maanden een 
betaalde opdracht uitvoeren. Hiermee 
maken ze kans op een arbeidscontract. 

Arbeidsparticipatie
Het gebrek aan arbeidskrachten is niet 
alleen voor techbedrijven een probleem, 
blijkt de volgende dag uit gesprekken 
met de Estse werkgeversvereniging. 
Arbeidsparticipatie is de absolute uitda-
ging nummer één voor het kleine land. 
Elk jaar krimpt de beroepsbevolking met 
zesduizend mensen door vergrijzing en 
emigratie. Dat is veel voor een land van 
1,3 miljoen inwoners. De oplossing van de 
Esten is investeren in werkenden met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt, de 
pensioenleeftijd – nu nog 64 – verhogen 
en fulltime werken stimuleren.
We wandelen die namiddag naar de ha-
ven. De veerboot verplaatst het gezelschap 
naar Helsinki. Terwijl het schip zich 
brommend in beweging zet en de groepen 
meeuwen de boot achtervolgen, blijft ons 
vooral de can-do-mentaliteit van de Esten 
bij. In Nederland was vroeger alles beter, 
in Estland kan de toekomst alleen maar 
mooier worden. Die manier van kijken is 

Linksboven: ontvangst in de digitale showroom 
e-Estonia. Rechtsboven: professor Juhani 
Ilmarinen liet weten dat de ontmoeting met 
het AWVN-gezelschap z’n laatste publieke 
optreden is; het afscheid na afloop was 
emotioneel. Linksonder: zicht op de hoofdstad 
van Estland, Tallinn. De reis naar Tallinn/Helsinki 
was de derde van het AWVN-inspiratienetwerk 
op rij. In 2016 deed de groep Oslo aan, in 2017 
Stockholm.
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hard nodig, want ondanks de grote voor-
uitgang is de arbeidsmarktsituatie een 
ontnuchterend feit. 

Pittige onderhandelingen
Na een kleine twee uur doemt Helsinki op 
aan de horizon. De lucht is strakblauw en 
terwijl het schip de kleine eilandjes voor 
de kust rondt, stralen de witte gevels van 
de karakteristieke domkerk ons tegemoet. 
De resterende vierentwintig uur staan in 
het teken van dat andere Russische buur-
land: Finland. 
De volgende ochtend vroeg schijnt de zon 
weer fel als de ambassadeur het gezel-
schap verwelkomt op de residentie van 
de Nederlandse ambassade. Finland heeft 
een rumoerige economische periode 
achter de rug. De crisis van 2008 heeft 
de Finnen hard geraakt, in de vorm van 
achterblijvende economische groei en een 
hardnekkig hoge werkloosheid. In het 
land spelen sociale partners een belang-
rijke rol – vakbonden kennen zelfs een 
organisatiegraad van 75 procent – en na 
pittige onderhandelingen tekenden zij 
voor hervormingen die de verzorgings-
staat verkleinen. Pijnlijke ingrepen voor 
een land met een groot sociaal hart. Maar 
de aandacht voor welzijn blijft onvermin-
derd groot. Dat bevestigt professor Juhani 

Ilmarinen in zijn bevlogen presentatie 
over zijn ‘huis van werkvermogen’. De 
goeroe laat zien hoe werkomstandighe-
den het werkvermogen van mensen beïn-
vloeden en welke interventies succesvol 
zijn. Specifiek gaat hij in op het gat tussen 
het ‘weten’ en ‘doen’ van mensen. Later 
leren we over de Finse experimenten met 
het basis inkomen, waarvan in januari de 
resultaten verschijnen. Het doel is de soci-
ale zekerheid te simplificeren en herintre-
den op de arbeidsmarkt te stimuleren. 
Focus op welzijn is diep verankerd in de 
cultuur. Op een steenworp afstand van de 
eindstreep van de reis vertelt Eija Hakaka-
ri, senior vice president people & culture 
van Finnair, over de cultuur verandering 
die zij bewerkstelligde om de vliegmaat-
schappij uit de rode cijfers te krijgen. 
Centraal hierbij stonden het ontwikkelen 
van leiderschapsvaardigheden en het 
terugwinnen van het vertrouwen in het 
management. 

Luottamus en usaldust
Dan is het moment aangebroken waarop 
vijfentwintig koffertjes door de vertrek-
hal rollen op weg naar vlucht KLM-1170, 
bestemming Amsterdam. Eenmaal op 
hoogte zoeken de deelnemers tussen alle 
opgedane inspiratie naar de geleerde 

lessen. Wat nemen we mee terug? De 
passie van de digitale Esten en het lef van 
een doortastende overheid, hebben diepe 
indruk gemaakt. Hetzelfde geldt voor 
het verlangen naar de toekomst, zonder 
angst dat het vroeger allemaal beter was. 
De Finse aandacht voor investeringen in 
mensen toont ons dat we met duurzame 
inzetbaarheid op de goede weg zijn, maar 
nog een flinke weg hebben af te leggen. 
Maar boven alles voert één universele 
les de boventoon. Luottamus voor de Fin-
nen, usaldust voor de Esten, en voor ons: 
vertrouwen. 
Vertrouwen. In elkaar, de vooruitgang, de 
toekomst. Soms moet je ver reizen om te 
leren wat al die tijd nabij was.  

Hendrik Noten 
is beleidsadviseur 
bij AWVN en 
was samen met 
Bianca Verdegaal 
verantwoordelijk voor 
de organisatie van 
de inspiratiereis naar 
Tallinn en Helsinki

Van links naar rechts: Bianca Verdegaal 
(AWVN), Peter Niesink (BOVAG), Jan Jaap 
Krijtenburg (NN Group), Loek Ligthart (Essity), 
Reinier Rutjens (WENB), Désirée Leijten 
(Koninklijke KPN), Frank van den Brink (ABN 
AMRO), Marjolein ten Hoonte (Randstad 
Groep Nederland), Jan Willem Menkveld 
(FrieslandCampina Nederland), Jeroen Burger 
(Ahold Delhaize), Gerard Groten (AWVN), 
Patrick Bergman (Vereniging FME), Hans de 
Ruiter (Heineken Nederland), Heleen Kuijten 
(Schiphol Group), Wimar Bolhuis (SER), 
Martin Flier (Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid), Ria van ’t Klooster (NRTO), 
Patricia Gielis (Rabobank Nederland), Benno 
Siegert (VGZ), Joyce Schaeffer (AWVN), 
Alice Diels (Sodexo Nederland) en Aart Slagt 
(KLM). Harry van de Kraats (AWVN) en Hans 
Blom (Atos) ontbreken op de foto.

Update relevante trends voor HR

De nieuwe analyse signaleert opnieuw 
zes trends voor de komende jaren: digi-
taler, globaler, duurzamer, wendbaarder, 
ondernemender en vitaler.
•  Digitaler: digitalisering blijft dé trend-

setter. De impact is enorm, de snelheid 
waarmee de ontwikkelingen zich 
voltrekken duizelingwekkend – denk 
onder andere aan robotisering, big 
data en het internet of things. De vierde 
industriële revolutie is begonnen en 
daagt ondernemingen uit hun busi-
nessmodellen te herzien.

•  Globaler: de globalisering zet door, 
maar leidt tegelijkertijd tot meer sa-
menwerkingsverbanden op regionaal 
niveau.

•  Duurzamer: duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers wordt al jaren gezien 
als zeer relevant. Maar ook duurzaam-
heid in de zin van zorg voor de planeet 
wint aan belang.

•  Wendbaarder: technologische ontwik-
kelingen en mondiale concurrentie 
vragen om vergroting van het aanpas-
singsvermogen van zowel onderne-
mers als werkenden.

•  Ondernemender: van steeds meer 
groepen in de samenleving wordt ver-
wacht dat ze zelf de regie voeren over 
hun leven, loopbaan en gezondheid.

•  Vitaler: de aandacht voor gezondheid 
en vitaliteit stijgt, maar wel is twijfel 
over wat dit betekent voor werknemers 
die zware beroepen uitoefenen en 
mensen met een lage sociaaleconomi-
sche positie.

De trends zijn vastgesteld in de AWVN-
ledenenquête van vorig najaar, ledenses-
sies en een aparte verdiepingssessie met 
directieleden en HR- en lijnmanagers. De 
gesignaleerde trends konden rekenen op 
veel herkenning en de relevantie ervan 
werd alom onderkend. 
De bevindingen van de werkgroep, die 
onder leiding stond van beleidsadviseur 
Margreet Xavier van AWVN, zijn be-
schreven in het rapport De vierde indus-
triële revolutie en andere voor HR relevante 
trends. Tegelijkertijd is er een compacte 
samenvatting verschenen. In beide 
uitgaven vindt u per trend de consequen-
ties voor ondernemen, werkenden en 
HR; het afsluitende hoofdstuk gaat in op 

AWVN heeft het overzicht van de voor HR relevante trends 
geactualiseerd. Het gaat om een update van de analyse die vier 
jaar geleden verscheen. Het overzicht biedt leden de kans om 
als organisatie, en in het bijzonder als HR, beter te kunnen 
inspelen op actuele ontwikkelingen. Op de site van AWVN 
vindt u de volledige rapportage en een samenvatting. 

algemene speerpunten voor HR-beleid 
die volgens AWVN uit de trendmatige 
ontwikkelingen voortvloeien. 
U kunt het volledige rapport en/of de 
samenvatting downloaden op de site 
van AWVN, kijk onder ‘Publicaties’. Alle 
informatie vindt u op de site ook terug 
onder ‘Actuele HR-topics’.  

Interesse in het bespreken van de trends 
en/of de impact ervan op uw organisatie? 
Meld u aan bij verdegaal@awvn.nl onder 
vermelding van ‘trends’. Bij voldoende 
belangstelling organiseert AWVN een 
bijeenkomst.

De vierde industriële revolutie en andere voor HR relevante trends

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

De vierde   industriële revolutie 
en andere voor HR relevante trends
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Pensioen in vogelvlucht
Basiscursus pensioen: 
begrippen, het stelsel en 
de wet

Onderhandelen
Start van de 
meerdaagse cursus 
‘Onderhandelen over 
arbeidsvoorwaarden’,  
zie pagina 46

21 25
September September

Wendbaar belonen
Inspiratiesessie voor 
leden, zie pagina 36

11
September

Waarom AWVN? Harry van de Kraats zat te eten bij restau-
rant San Siro in Utrecht, waar ik nog steeds één dag per week 
werk. Hij vroeg wat ik deed naast de horeca, en ik vertelde 
dat ik internationaal publiekrecht studeerde en vrijwilliger 
was bij vluchtelingenwerk. AWVN was bezig met de inclusieve 
samenleving en de vraag hoe we statushouders beter kunnen 
bereiken. ‘Stuur me maar een mail’, zei Harry. Zo ben ik vorig 
jaar als stagiair binnengekomen en heb ik een verkenning 
onder werkgevers gedaan over werken met statushouders.
Wat was je eerste baan? Dit is mijn eerste serieuze baan.  
Hiervoor heb ik een horecazaak in Utrecht opgezet, Lewis 
Book Café.
Wat is voor jou vernieuwend werkgeven? Loskomen van vast-
geroeste functies en vacatures en kijken naar het individu. 
Dus niet afvinken of iemand aan alle eisen uit de functieom-
schrijving voldoet, maar eerst naar de persoon kijken en de 
capaciteiten die hij meeneemt. Past dat bij de organisatie?
Welke eigenschap komt je het beste van pas in je werk? Mijn 
openheid. Ik moet met veel verschillende mensen praten, van 
bedrijven en gemeentes tot cliëntenorganisaties. Dan moet je 
openingen zien te vinden waardoor mensen hun ervaringen 
met je willen delen en boven hun eigen belang uitstijgen. 
Van welke fout heb je het meest geleerd? Het heeft me vrij 
veel moeite gekost om een baan te vinden, vooral omdat ik 
het lastig vind om te benadrukken wat ik goed kan. Ik weet 
dat ik dat best meer mag doen.  
Patat of friet? Friet.
Wat wordt je laatste baan? Kinderombudsman, of iets anders 
met de bescherming van kinderrechten. 

Waarom AWVN? Ik wil graag meer inhoudelijke HR-expertise 
opbouwen bij een organisatie waar de focus op externe klan-
ten ligt. De korte lijnen en de open cultuur bij AWVN spreken 
me aan.  
Wat was je eerste baan? Managementtrainee bij uitzendorga-
nisatie Randstad.
Wat is voor jou vernieuwend werkgeven? Een klimaat 
creëren waarin medewerkers het beste uit zichzelf en de 
organisatie kunnen én willen halen. Een cultuur waarin 
medewerkers op allerlei fronten zelf meer de regie hebben en 
die verantwoordelijkheid ook echt voelen. Oude hiërarchische 
structuren helpen daar niet bij. Wat wel helpt: als organisa-
tie vernieuwen door jezelf opnieuw uit te vinden: waar sta 
je voor en welke waarde wil je toevoegen? En dat uitdragen, 
eerst intern en dan extern.
Welke eigenschap komt je het beste van pas in je werk? Ik ben 
sterk in het vertalen van een visie of strategie in de implementa-
tie ervan. Ik weeg heel bewust af welke stappen of interventies 
nodig zijn (en wie we daarbij nodig hebben) om bepaalde resul-
taten te behalen. Continu verbeteren zit ook in mijn DNA: hoe 
tillen we onze dienstverlening naar een hoger plan?
Van welke fout heb je het meest geleerd? Ik hou ervan om 
hard te werken, maar dat deed ik in het begin van mijn loop-
baan soms zonder afstemmen. Dan kom je er te laat achter 
wat precies de verwachtingen zijn. Nu check ik vaker: zitten 
we nog op één lijn? 
Patat of friet? Patat, met mayo en pindasaus. 
Wat wordt je laatste baan? Directeur van AWVI. Zeg maar: 
AWVN International – dat hebben we dan dus opgezet. 

Petrochemie
Bijeenkomst van 
het AWVN-netwerk 
‘Platform Strategische 
HR-vraagstukken 
Petrochemie’

25
September

Contactgroep informeel 
overleg
Netwerkbijeenkomst voor 
arbeidsvoorwaarden-
specialisten in middelgrote 
tot grote organisaties

27
September

Plankenkoorts
AWVN-jaarcongres 2018, 
zie pagina 9

1
Oktober

berichten

Even voorstellen….  

Lisa Molenaar (28)

Projectmedewerker AWVN 
Inclusief, in dienst sinds  
1 maart 2018  

Even voorstellen…. 

Manon Elshof (31)

Organisatieadviseur, in 
dienst sinds 1 mei 2018

NIEUWE GEZICHTEN BINNEN DE AWVN-ORGANISATIE
ORBA-BROCHURE 
GEACTUALISEERD 

Over het functiewaarde-
ringssysteem ORBA is begin 
mei een nieuwe informatie-
brochure verschenen. De 
brochure gaat onder andere in 
op het systeem zelf, de voor- 
en nadelen van specifieke en 
generieke functiewaardering 
en het waarderen van functies 
of rollen.
ORBA is een van de meest 
toegepaste functiewaarde-

ringssystemen in Nederland. De focus ligt op de output: de 
verwachte bijdrage aan het bedrijfsresultaat van elke func-
tie. Het functiewaarderingssysteem maakt de onderlinge 
rangorde tussen functies duidelijk, de hiërarchie. ORBA 
zorgt zo voor objectieve en transparante onderbouwing 
van beloningsverschillen. Daarnaast verschaft functie-
waardering een blauwdruk van de organisatie – van de be-
langrijkste processen en de daaraan gekoppelde functies. 
ORBA is eenvoudig in gebruik en sluit naadloos aan bij 
de maatschappelijke ontwikkelingen en managementbe-
hoeften in de 21ste eeuw. ORBA neemt een centrale plaats 
in binnen AWVN Performance Management (APM). Mede 
hierdoor hebben managers met ORBA een instrument 
in handen om actief te sturen op resultaat. Zij kunnen 
medewerkers duidelijker aanspreken op hun toegevoegde 
waarde voor de organisatie en de beloning daarop beter 
laten aansluiten.
U kunt ORBA. Het instrument voor het onderzoeken, omschrijven 
en waarderen van functies downloaden op de site van AWVN 
(kijk onder ‘Publicaties’). Leden kunnen een gedrukt exem-
plaar opvragen bij de AWVN-werkgeverslijn,  
070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. Daaraan zijn geen 
kosten verbonden. 

Voorbeeldenbank 
inclusief werkgeven 
informeert en 
inspireert
AWVN heeft onlangs de ‘Nationale voorbeeldenbank inclu-
sief werkgeven’ gelanceerd. Hierbij was ook staatssecretaris 
Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwezig. 
De voorbeeldenbank (www.awvninclusief.nl/voorbeelden) 
is bedoeld voor werkgevers die werkzoekenden met een af-
stand tot de arbeidsmarkt een kans willen bieden en inspi-
ratie zoeken van collega-werkgevers in hun regio of sector.
 
AWVN houdt al langere tijd bij welke organisaties ruimte 
maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De voorbeeldenbank, een online, gemakkelijk doorzoekbare 
database, bevat inmiddels tweehonderd inclusieve werkgevers. 
Deze zomer komen er daar nog eens ruim tweehonderd bij. 
Ook daarna laat AWVN de voorbeeldenbank verder groeien. 
De voorbeeldenbank is de eerste database die alle inclusieve 
organisaties in Nederland samenbrengt, zodat werkgevers 
die ruimte willen maken voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, op één plek kunnen zoeken naar relevante voor-
beeldbedrijven. U vindt er artikelen, filmpjes en webpagina’s 
van of over inclusieve bedrijven – ter inspiratie en informatie. 
Bent u op zoek naar voorbeelden in uw arbeidsmarktregio of 
sector? Er zijn verschillende filtermogelijkheden. Verder staan 
er op de site enkele tientallen, compleet uitgewerkte praktijk-
verhalen onder ‘good practices’.

Bent u zelf een inclusieve werkgever en wilt u ook op deze 
lijst? Mail dan uw gegevens, liefst voorzien van een artikel of 
video, naar werkgeverslijn@awvn.nl. 

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

ORBA
Het instrument voor het onderzoeken, 

omschrijven en waarderen van functies
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Arbeidsrecht en 
-voorwaarden
Derde workshop 
‘Internationale 
arbeidsmobiliteit’, 
najaar 2018

1
November

Zuidoost
Bijeenkomst van het 
AWVN-netwerk voor 
leden in Limburg en 
omgeving De Peel

1
November

Onderhandelen
Tweede blok van de 
cursus ‘Onderhandelen 
over arbeidsvoorwaarden’

7
November

Goed resultaat én oog 
voor de relatie
Staan er onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden op de  
agenda? De vierdaagse training ‘Onderhandelen over arbeids-
voorwaarden’ vergroot uw kansen op een succesvol resultaat,  
terwijl de duurzame relatie met de werknemersvertegenwoordi-
ging behouden blijft. Met deze training optimaliseert u uw 
kennis en vaardigheden op het gebied van onderhandelings-
methoden en -technieken.
 
‘Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden’ richt zich op iedereen 
die zich inhoudelijk en praktisch voorbereidt op de onderhandelin-
gen over arbeidsvoorwaarden met de vakbonden of de OR. Van een 
onderhandelaar wordt veel verwacht. Een open vizier, een doelge-
richte en eerlijke houding. Idealiter wekt hij vertrouwen, creëert 
een goede onderhandelingssfeer en win-winsituaties, staat open 
voor initiatieven van anderen en verenigt de sociaaleconomische 
belangen van de verschillende stakeholders – zonder de eigen doel-
stellingen uit het oog te verliezen.
De training ‘Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden’ gaat in op:
• wat is haalbaar en realistisch tijdens de onderhandelingen?
•  hoe kan ik het proces doelmatig, beheerst en gestructureerd 

laten verlopen?
• waarom is het belangrijk om andermans belangen te kennen?
• wat zijn de effecten van mijn gedrag op het proces?
• hoe houd ik de relatie duurzaam en constructief?

De vierdaagse najaarseditie van de training ‘Onderhandelen 
over arbeidsvoorwaarden’ vindt plaats op 25/26 september en 7/8 
november 2018. De training beslaat drie volledige dagen (25 en 
26 september en 8 november) en één avond (7 november). Toegan-
kelijk voor zowel leden als niet-leden. Leden betalen 3.595 euro; 
niet- leden 4.549 euro. Dit is inclusief cursusmateriaal en verblijfs-
kosten, exclusief btw. AWVN regelt uw hotelovernachtingen; u 
verblijft in hotel Residence Groot Heideborgh. Meer informatie  
en/of aanmelden: ga naar ‘Agenda’ op www.awvn.nl. 

VIERDAAGSE TRAINING ‘ONDERHANDELEN  
OVER ARBEIDSVOORWAARDEN’ 

Met de AWVN-beloningsmonitor 
maakt u salarisvergelijkingen op leeftijd, 

provincie, sector en bedrijfsomvang

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Beloningsmonitor

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

m e e r  d a n 

150.000 
werknemersgegevens
. . . . . . . . . . . . . .

 

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

400 typeringen; van magazijnmede-
werker tot commercieel manager  
en van receptiemedewerker tot  
HR-manager  

►  actuele salarissen uit de praktijk én 
minimum- en maximumsalarissen 

►  beloningselementen zoals variabel 
inkomen, arbeidsduur, leaseauto  
en pensioen 

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

►  de mogelijkheid om vergelijkingen  
te verfijnen naar uw eigen wens

►   onderbouwing met het gevalideerde 
functiewaarderingssysteem ORBA® 
(conversies andere systemen  
mogelijk).

Investering:
►  zeer aantrekkelijke prijsstelling
►  aantrekkelijke korting bij  

uploaden van gegevens.

 Meer informatie
beloningsmonitor.awvn.nl 

AWVN-werkgeverslijn
070 850 86 05 
werkgeverslijn@awvn.nl
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  zet werkenden 
aan het roer van hun loopbaan 

Meer weten? Kijk op www.tiptrack.nl of neem contact op met het tiptrackteam via info@tiptrack.nl of 070 - 850 86 50.

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Geeft handen en 

voeten aan duurzame  

inzetbaarheid

Stimuleert eigen regie  

op ontwikkeling,  

loopbaan, gezondheid  

en financiën

Ondersteunt 

talentontwikkeling en 

daarmee een soepele 

door- en uitstroom

Vergroot flexibele inzet 

en wendbaarheid 

Draagt bij aan 

modern werkgeverschap 

door innovatief digitaal 

instrument

Ondersteunt de dialoog tussen 

werkgever en werkende

Met webshop voor 

opleidingen, trainingen en

 interventies, inclusief 

uw eigen aanbod




