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directeur mee om?
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Marjan van Loon
Haar hele carrière al werkt Marjan van Loon bij 
dezelfde werkgever. De huidige president-directeur van 
Shell Nederland, een van de sprekers op het AWVN-
jaarcongres 2018, verwacht niet dat komende generaties 
werkenden haar dat zullen nadoen. Hoe ziet zij de 
arbeidsmarkt van de toekomst voor zich?
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23 Loopt best goed 
In het cao-jaar 2018 lopen zo’n vierhonderd cao’s af. 
Hoe gaat het met het vernieuwen van die cao’s?  
Anders dan de berichten in de media doen vermoe-
den, is het antwoord: best goed. Het is allemaal een 
stuk kalmer dan het wellicht lijkt. Een overzicht.

30 Voortdurende aandacht
De AWVN-trofee voor de vernieuwende 
organisatie gaat naar Royal Schiphol Group. Voor 
de brede blik op inclusief werkgeven binnen 
de eigen organisatie én voor de regierol in het 
programma Luchtvaart Inclusief.

8 AWVN-jaarcongres 2018
Tijdens het jaarcongres 2018 presenteerde AWVN een 
toekomstagenda voor de arbeidsmarkt. Tien concrete 
ideeen voor vernieuwing, verdeeld over drie thema's 
waarop snel actie geboden is: meedoen, presteren en 
organiseren. Een samenvatting daarvan. Daarnaast een 
beeldverslag van de bijeenkomst die op 1 oktober in 
Carré in Amsterdam plaatsvond.
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Net afgestudeerd aan de Technische 
Universiteit Eindhoven heeft Marjan van 
Loon de banen voor het uitkiezen. Het is 
1989. De arbeidsmarkt ligt aan haar voe-
ten en aan die van haar studiegenoten: 
er is grote behoefte aan technici. ‘Het 
was in die tijd helemaal hip om als tech-
neut aan de slag te gaan bij de Unilevers 
en Heinekens van deze wereld, maar dan 
meer in bedrijfskundige hoek. Dat was 
niks voor mij, dan moet je – bij wijze 
van spreken – een potje jam aanpassen 
omwille van de marketingstrategie.’ Ze 
kiest voor Shell, waar ze begint als tech-
noloog in gasbehandeling. Via Pernis, 
Den Haag, Maleisië en Australië komt ze 
in 2016 weer terug naar Den Haag, nu 
om de koninklijke oliemaatschappij in 
Nederland te leiden. 

U werkt al u hele leven bij dezelfde 
werkgever. Wat motiveert u om elke 
ochtend weer voor Shell uit uw bed te 
komen? 
‘Ik vind het heel leuk om te leren. Dat 
deel ik, denk ik, met vele anderen bij 
Shell. Je kunt hier werken aan interes-
sante problemen. Dat doe je nooit alleen, 
maar altijd in een team, waarin je op 
een creatieve manier naar oplossingen 
zoekt. Zo krijg je niet alleen inzicht in 
wat – technisch – kan, maar ook in wat 
je zelf kunt. Als je hier toe bent aan iets 
anders, betekent dat in veel gevallen dat 
je langzamerhand bent uitgeleerd. Wij 
willen altijd aan interessante uitdagin-
gen werken. Dat ik zelf nog steeds blijf 
leren, geeft me energie.’

Marjan van Loon, president-directeur
Shell Nederland:

‘Numerus fixus voor 
technische studies is te 
gek voor woorden’

TEKST
Heleen Boex

BEELD
Martin Waalboer 
en Shell Nederland

Haar hele carrière al werkt Marjan van Loon 
(52) bij dezelfde werkgever. Ze verwacht niet 
dat komende generaties werkenden haar dat 
zullen nadoen. Hoe ziet ze de arbeidsmarkt van 
de toekomst dan voor zich? Een gesprek met de 
president-directeur van Shell Nederland over 
de wereld van werk. 

4 vraaggesprek #3 2018

U bent begonnen in een tijd dat er 
een tekort was aan technici. Dat is 
anno 2018 niet anders. Wat zijn de 
verschillen met de arbeidsmarkt 
waarop u instroomde?
‘Studenten zijn tegenwoordig niet zozeer 
bezig met het bedrijf waar ze na hun 
studie gaan werken, maar met de vraag 
hoe ze voor zichzelf kunnen beginnen. 
Universiteiten wakkeren het onderne-
merschap bij hun studenten aan. In 
mijn tijd gaven grote bedrijven toegang 
tot de grote wereld. Ik was 21 jaar toen 
ik voor het eerst in een vliegtuig zat. 
Die jongeren kom je nu niet vaak meer 
tegen; ze hebben al veel van de wereld 
gezien als ze gaan werken. Misschien 
zijn ze daardoor iets minder happig op 
een internationale baan.’

Welke invloed hebben die ontwikkelin-
gen op uw bedrijf? 
‘We rekruteren wereldwijd, dus we zien 
vooral de verschillen tussen landen. 
Nederlandse studenten zijn wereldwijs, 
ze hebben al veel gedaan en gezien naast 
hun studie, ze weten vrij goed wat ze 
willen. Je merkt duidelijk dat ze op zoek 
zijn naar zinvol werk dat past bij hun 
persoonlijke doelen. Werken is voor hen 
nog veel leren, maar het moet ook steeds 
meer bijdragen aan een wereld zoals zij 
zich die wensen. Daarmee komen veel 
afgestudeerden hier binnen.’

Die zoektocht van de nieuwe generatie 
naar zinvol werk, heeft Shell daar geen 
last van? In de krant lezen we dat Shell 

niet langer de lijstjes aanvoert van de 
favoriete werkgevers voor technische 
studenten. Jonge technici zouden 
minder interesse hebben in een bedrijf 
dat inzet op fossiele brandstoffen. 
‘Daar merken we wel wat van. Ik krijg 
bijvoorbeeld andere vragen als ik spreek 
in de collegezalen, studenten zijn kriti-
scher op wat wij doen. Bij de borrel na 
afloop horen ze dan wat Shell te bieden 
heeft: je werkt bij het grootste bedrijf 
van Europa, waar je veel kunt leren en 
veel van de wereld en andere culturen 
kunt zien. Dat verhaal verkoopt nog 
steeds heel goed. Van een tekort aan 
personeel hebben we geen last; in veel 
lijstjes staan we nog steeds hoog.’
‘Iets vergelijkbaars zie ik ook in de 
discussie over duurzaamheid. Tien jaar 
geleden bestond die nog niet, nu vindt 
iedereen er wat van – vaak met gebrek 
aan kennis, naar mijn mening. Hoe laat 
ik een betere wereld achter? Dat is een 
vraag die veel jonge mensen bezighoudt. 
In mijn tijd vormden olie en gas een vast 
gegeven, daar stelde je geen vragen over. 
Het was een business die er al heel lang 
was en die er nog heel lang zou zijn.’ 
‘Het beeld van jongeren verandert als 
ze met ons in gesprek raken. Shell is 
volop bezig met het verduurzamen van 
de wereld, bijvoorbeeld met de omslag 
naar meer elektriciteit en met groen gas. 
Maar onze basis blijft olie en gas, net 
zoals dat in huishoudens nog het geval 
is. Olie en gas zijn nog altijd groot, maar 
dat is aan het veranderen, en daar gaat 
Shell in mee.’
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Welke ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt baren u zorgen? 
‘Het tekort aan technici in Nederland is 
zorgwekkend. Kijk naar de energietran-
sitie: we moeten steeds meer van het gas 
af, en steeds meer aan de stroom. Nu 
al zijn te weinig mensen opgeleid om 
daaraan mee te werken. Straks is dat 
helemaal het geval. Maar kijk ook naar 
ontwikkelingen als robotisering en 
kunstmatige intelligentie: daar hebben 
we echt techneuten voor nodig.’
‘Nederland moet hierin slimmere keu-
zes maken. Ik vind het te gek voor woor-
den dat nu een numerus fixus geldt 
voor studies waaraan het bedrijfsleven 
grote behoefte heeft. Je zou ook een nu-
merus fixus kunnen invoeren voor stu-
dies die minder baankansen bieden. Wij 
hebben echt technici nodig, niet alleen 
hoogopgeleid, maar ook middelbaar en 
laagopgeleid. Steeds minder mbo’s en 
zelfs vmbo’s bieden technische oplei-
dingen aan, omdat die nu eenmaal veel 
duurder zijn. Terwijl die mensen niet al-
leen nodig zijn in onze fabrieken, maar 
ook bij onze toeleveranciers; die komen 
bijvoorbeeld een pomp opbouwen of 
nieuw instrumentarium aansluiten.’ 

Wat doet Shell zelf om dat tekort aan 
technici tegen te gaan?
‘Wij zijn erg actief in het aanzwenge-
len van het debat. We staan in nauw 
contact met diverse studies. Shell is 
een van de oprichters van Jet-Net, een 
netwerk van bedrijven en scholen. 
Daarin helpen we middelbare scholen 
stageplaatsen te vinden en docenten om 
het technische lespakket vorm te geven. 
Je ziet nu wel dat meer kinderen een 
technisch pakket kiezen, maar in die 
richting gaan ze lang niet altijd door. Ze 
hebben een verkeerd beeld van wat wer-
ken in de techniek betekent. Onlangs 
zei Wiebe Draijer (ceo Rabobank, red.) 
nog tegen me dat je eigenlijk al met 
techniek moet beginnen op de kleuter-
school. Kinderen komen nu te weinig 
met techniek in aanraking.’

naar wat onze mensen energie geeft. 
Vroeger had je een midlifecrisis. Dan 
vroeg je je af hoe je de tijd tot je pen-
sionering moest doorkomen. Dat is 
geen tijdelijk fenomeen meer, dat moet 
je je in de veranderende arbeidsmarkt 
continu afvragen. Kom ik nog elke dag 
vol energie uit mijn bed?’

Wat wordt uw laatste baan? 
‘Pfoe, dat weet ik niet. Ik kijk steeds: 
kom ik hiervoor mijn bed nog uit? 
Bij Shell heb ik altijd de mogelijkheid 
gekregen om binnen mijn baan mijn 
eigen agenda te kiezen. Ik heb mooie 
dingen kunnen doen, waarvan ik me 
afvroeg ‘durf ik dit?’, maar die ik toch 
aangreep, met plezier. In deze baan 

Vroeger was er nog veel minder 
aandacht voor techniek op scholen. 
Toch koos u voor een technische 
opleiding. Hoe gaat het anno 
2018 eigenlijk met vrouwen in de 
technische sector?
‘Nou, dat wordt steeds beter! Op tech-
nische universiteiten stromen meer 
vrouwen in. Maar op het mbo, bij de 
meer praktische opleidingen, zie je ze 
nog te weinig. Bij Shell zijn we erg bezig 
met het overbruggen van de kloof tus-
sen mannen en vrouwen in technische 
beroepen. Dat zit ‘m bijvoorbeeld in de 
manier waarop je over het vak praat: 
hoe verleid je meisjes om voor de tech-
niek te kiezen? Als ze in de techniek 
gaan werken, zien we dat vrouwen toch 
gedurende hun carrière uitstromen, 
terwijl je ze ook wilt vasthouden. Het is 
jammer dat dat niet altijd lukt.’

Hoe ziet de wereld van werk er over 
twintig jaar uit? 
‘De flexibilisering van het individu 
wordt steeds belangrijker. Vroeger ging 
je bij Shell werken en daarmee had je 
een baan voor het leven. Het pad naar je 
pensioen was al uitgestippeld. Mensen 
volgen tegenwoordig steeds meer hun 
eigen carrièrepad. Die weg zal steeds 
minder één rechte lijn vormen naar de 
meest senior positie die je kunt bereiken. 
Je hebt je ontwikkeld tot expert op een 

bepaald gebied en dan ga je weer een 
ander gebied verkennen. De vraag komt 
centraler te staan hoe een werknemer 
zich wil ontwikkelen.’
‘Ik denk ook dat ontwikkelingen als 
globalisering en voortschrijdende 
digitalisering andere vaardigheden van 
ons vragen. Ik ben er niet bang voor dat 
robots onze banen gaan overnemen. 
Mensen blijf je nodig hebben. Maar je 
moet je voortdurend aanpassen en je 
afvragen: heb ik nog de juiste vaardig-
heden? Het is niet zo dat je na je studie 
kunt stoppen met leren; continu bijle-
ren wordt een must.’ 

Wat gaan deze veranderingen voor 
Shell betekenen? 
‘Als bedrijf moet je meebewegen. Zo 
hebben medewerkers van Shell ieder 
halfjaar een gesprek met hun baas 
over hun leercurve: hoe ontwikkel jij 
je? Waar liggen je interesses? Is dit nog 
echt wat je wil? We hebben bijvoorbeeld 
een medewerker gehad die het werk 
hier geweldig vond, maar er ook altijd 
van had gedroomd om leraar te worden. 
Die hebben we geholpen om zijn weg 
naar het onderwijs te vinden. Buiten 
onze onderneming, ja, we willen geen 
medewerkers tegen hun zin vasthou-
den. Bij Shell werken is een vrije keuze, 
dat moet je elke dag zo voelen.’ 
‘Verder doen we pilots waarin we kijken 

vind ik het leuk dat ik dicht bij de sa-
menleving sta. Ik moet de Nederlandse 
maatschappij Shell binnentrekken en 
ik moet Shell uitleggen aan Nederland. 
Dat vind ik heel mooi, soms ook moei-
lijk, leerzaam en relevant.’

Maar gaat u hier uw pensioen halen? 
‘Ik weet het echt niet. Dit werk vind ik 
heel mooi. Ik hoop dat er bij Shell weer 
een volgende baan in zit die mij weer 
die verbazing geeft. Maar ik sluit opties 
buiten dit bedrijf niet uit; ik ben niet 
getrouwd met Shell.’ 
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In mijn tijd stelde 
je geen vragen 
over olie en gas, 
die waren gewoon 
een vast gegeven

Marjan van Loon

Marjan van Loon (1965) studeerde 
chemische technologie aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. 
Na haar afstuderen ging ze bij Shell 
werken. In die beginjaren werkte ze ook 
al op het hoofdkantoor in Den Haag, 
waar ze in 2016 terugkeerde om Dick 
Benschop op te volgen als president-
directeur van Shell Nederland. 
Van Loon was daarvoor zeven jaar 
vicepresident vloeibaar gas binnen het 
olieconcern. Haar man werkt ook bij 
Shell. Ze hebben samen twee kinderen.

Het carrièrepad 
van mensen vormt 
steeds minder een 
rechte lijn
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Toekomstagenda voor 
de arbeidsmarkt: 
tien ideeën

AWVN-jaarcongres 2018

Een toekomstagenda voor de wereld van werk opstellen. 
Het moeizame debat erover naar een hoger plan tillen. 
Nieuwe, eenvoudige spelregels ontwikkelen die beter 
aansluiten op de veranderingen om ons heen. Over 
deze kwesties heeft een breed samengestelde denktank, 
onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan, zich 
op initiatief van AWVN gebogen in de aanloop naar het 
jaarcongres 2018. Dat heeft bij AWVN geleid tot tien 
concrete ideeën voor vernieuwing, verdeeld over drie 
thema’s: meedoen, presteren en organiseren. 

Eén basis voor de basis 
In de toekomst hebben we alle mensen 
nodig, maar de regelingen aan de basis 
van de arbeidsmarkt nodigen daar niet 
toe uit. Vier vereenvoudigingen moeten 
daarin verandering brengen. 
• Eén uniform regime om mensen met een 
uitkering naar werk te begeleiden: de verze-
keringen en voorzieningen aan de basis 
van de arbeidsmarkt bestaan uit een 

TEKST
Hendrik Noten en Anne Wouters

BEELD
Liesbeth Dingemans (fotografie)
Studio Lakmoes (illustraties)

Op deze pagina’s vindt u een samenvat-
ting van de tien ideeën voor de wereld 
van werk die AWVN op het jaarcongres 
2018 presenteerde. De volledige versie 
van de voorstellen en de uitgangspunten 
en analyses die daaraan ten grondslag 
liggen, zijn te vinden in de jaarcon-
gresbundel Tien ideeën voor de wereld 
van werk. Maar al staat de richting 
wat AWVN betreft buiten kijf, van een 
vastgelegde route is nog geen sprake. 
Vandaar ook de ondertitel – Wegwerk-
zaamheden. 
Congresgangers hebben een gedrukt 
exemplaar van Wegwerkzaamheden. 
Tien ideeën voor de wereld van werk 
ontvangen. Wilt u ook een papieren 
versie? Zolang de voorraad strekt, kunt 
u deze aanvragen bij de AWVN-werk-
geverslijn, 070 850 86 05, werkgevers-
lijn@awvn.nl. Daaraan zijn geen kosten 
verbonden. Op de site van AWVN is de 
bundel als pdf beschikbaar.

uitkeringsdeel en een re-integratiedeel. Ons 
staat voor ogen om beide delen los te 
knippen: uitkeren vergt immers andere 
expertise dan re-integreren. Het re-in-
tegratiedeel willen we vervolgens sterk 
vereenvoudigen door de regimes voor 
de verschillende regelingen aan de basis 
van de arbeidsmarkt gelijk te trekken. 
Niet langer bepaalt de uitkering het soort 
ondersteuning, maar de daadwerkelijke 
afstand tot werk. 
• Eén platform voor alle werkzoekenden en 
werkgevers: als werktitel geven we dit 
platform de naam Jobshop, een one-
stop-shop. De Jobshop is de plek voor álle 
werkzoekenden, ongeacht de vraag of 
iemand een uitkering heeft en zo ja, 
welke. Het platform is digitaal bereik-
baar en wordt aangevuld met één-op-
één-dienstverlening vanuit regionale 
vestigingen, zodat ook minder digivaar-
dige mensen verzekerd zijn van goede 
dienstverlening. Voor werkgevers geldt: 
de Jobshop is er voor alle werkgevers die 
een kandidaat voor een vacature zoeken; 
het doet er niet toe naar welke doel-

groep zij op zoek zijn. Voor werkgevers 
die regionaal opereren zijn er regionale 
vestigingen, voor landelijk opererende 
werkgevers is er één landelijke vestiging. 
• Eén systeem waarin werkzoekenden 
geregistreerd staan: dit systeem is toe-
gankelijk voor alle partijen die kunnen 
bijdragen aan de re-integratie, waaron-
der de genoemde Jobshops, gemeenten 
en uitzendbureaus. Het systeem bevat 
niet alleen informatie over opleidingen 
en werkervaring om matches te maken, 
maar ook over competenties van de 
werkzoekenden (zie idee 3).
• Eén uniforme regeling om tot het minimum-
loon te komen: als blijkt dat werkzoeken-
den niet volledig in staat zijn om zelf-
standig het minimumloon te verdienen, 
dan is er één instrument om te zorgen 
dat zij toch minimaal het minimum 
verdienen zodra ze aan het werk gaan. 
De uitkering vult het loon ten minste 
aan tot het minimumniveau. Tegelijker-
tijd geldt dat werken altijd moet lonen. 
Wie meer werkt, moet ook méér worden 
beloond.

1

MEEDOEN

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangt van Harry van de Kraats 
het eerste exemplaar van Tien ideeën voor de wereld van werk



‘New deal’ voor menselijk 
kapitaal 
Nederland moet het vooral hebben van 
menselijk kapitaal, terwijl ons belas-
tingstelsel vooral de opbouw van fysiek 
kapitaal stimuleert. Het is tijd voor een 
nieuwe balans en sterkere prikkels om 
te investeren in de opbouw van mense-
lijk kapitaal. 
Op het gebied van scholing is er sprake 
van een klassiek collectief actieprobleem: 
het is alleen zinvol als iedereen tegelijk 
meedoet. Baten van investeringen slaan 
niet alleen neer bij de investeerder, maar 
ook bij anderen. Juist daarom moet het 
belastingstelsel meer fiscale voordelen 
bieden aan werkgevers die investeren in 
scholing en ontwikkeling van mensen. 
Op die manier zijn we in staat de kwa-
liteit van de Nederlandse beroepsbevol-
king over de hele linie te vergroten.

 
 
 
 
 
WerknaarwerkWet
Voorkomen is beter dan genezen. Dat 
is het motto van dit nieuwe onder-
deel van de Werkloosheidswet. De 
WerknaarwerkWet regelt – zonder te 
tornen aan hoogte, duur of opbouw 
van de WW – dat WW-middelen bij 
een (dreigende) recessie of ingrijpende 

schap. Werkenden die werken tegen te 
lage tarieven (bijvoorbeeld 125 procent 
van het minimumloon), worden hiervan 
uitgesloten. Dit minimaliseert het risico 
op schijnzelfstandigheid. 

Nieuw huis van zekerheid
De werkelijkheid van de arbeidsmarkt 
vraagt om een hervorming van de huidi-
ge sociale zekerheid. Het fundament van 
het nieuwe huis van zekerheid wordt 
gevormd door een aantal zekerheden 
voor álle werkenden.
Allereerst pleiten we voor minimum-
tarieven voor alle werkenden. Voor werk-
nemers kennen we al het minimumloon. 
Voor zelfstandigen moet er eveneens een 
algemeen tarief komen, dat het mogelijk 
maakt om een fatsoenlijk inkomen te 
verdienen, premie te betalen voor een 
basisarbeidsongeschiktheidsverzekering 
én om een minimaal deel van het inko-
men te sparen voor pensioen. 
Een tweede onderdeel van het fun-
dament is een verplichte arbeidson-
geschiktheidsverzekering voor alle 
werkenden. Verschillende vormen zijn 
hiervoor denkbaar, die verdere uitwer-
king behoeven. Om te stimuleren dat 
zelfstandigen zich verzekeren tegen ar-
beidsongeschiktheid, valt te denken aan 
een speciale fiscale aftrekmogelijkheid 
voor deze extra premiekosten.
Een derde onderdeel is dat pensioenop-
bouw in de tweede pijler makkelijker 
en vanzelfsprekender moet worden 

Schattingen op basis van de begroting 
van het ministerie van OCW tonen aan 
dat dit verschil kan oplopen van 10.000 
tot 35.000 euro. Mbo-studenten hebben 
na het behalen van het diploma dan ook 
meer vouchers over; een wo-opleiding is 
nu eenmaal een grotere investering dan 
een mbo-opleiding. 
Zo’n vouchersysteem maakt het mo-
gelijk om de keuze te stimuleren voor 
opleidingen voor kansrijke beroepen, 
bijvoorbeeld door ‘voucherkosten’ voor 
bepaalde programma’s (tijdelijk) te 
verlagen.

Doorstartbaan
Dit is een nieuw soort tijdelijke func-
tie met een duidelijke leercomponent, 
gericht op het doorstromen naar een 
andere functie op de arbeidsmarkt. Te 
denken valt aan een verdeling van 4/5de 
werk en 1/5de gericht op ontwikkeling, 
gedurende een periode van bijvoor-
beeld drie jaar. In die periode leiden 
we mensen op voor een ander vak of 
stimuleren we ze om andere competen-
ties te ontwikkelen. Daarna hebben de 
deelnemers perspectief op nieuw werk, 
onder andere dankzij intersectorale of 
regionale afspraken hierover. Andere 
varianten zijn natuurlijk ook denkbaar. 
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Pensioenopbouw 
moet makkelijker en 
vanzelfsprekender 
worden voor álle 
werkenden

Andere vormen van meedoen 
Werken is weliswaar het uiteindelijke 
doel van re-integratie, maar we moe-
ten andere vormen van meedoen meer 
waarderen. Wie (tijdelijk) écht niet aan 
het werk kan, mag daarom ook vrijwil-
ligerswerk of mantelzorg verrichten 
of een stage of opleiding volgen. Ook 
willen we de markt voor persoonlijke 
dienstverlening stimuleren, zodat daar 
werk ontstaat voor mensen die nu aan 
de zijlijn staan. 
Voor wie werk structureel onbereikbaar is 
of voor wie werken zonder begeleiding 
tijdelijk irreëel is, stellen we voor een 
beschutte voorziening terug te halen. 
Die is dan alleen toegankelijk voor deze 
doelgroep en niet voor andere moeilijk 
bemiddelbare groepen.

Competentiepaspoort
De arbeidsmarkt vraagt voortdurend 
om andere competenties. Onze manier 
van matchen tussen mens en werk moet 
daarin beter meebewegen. Dat kan door 
middel van een competentiepaspoort, 
dat alle kennis, kunde én ervaring van 

werkzoekenden zichtbaar maakt. Het 
is een online tool voor elke Nederlan-
der waarin competenties en talenten 
worden bijgehouden vanaf het afronden 
van de lagere school. Het gaat om com-
petenties in de brede zin van het woord: 
van de kennis en kunde die je hebt 
opgedaan op school en in je werk, tot 
bijvoorbeeld in mantelzorg en vrijwil-
ligers- en verenigingswerk. 
Deze competenties komen in het 
paspoort na te zijn bevestigd (endorsed) 
door leidinggevenden, collega’s en/of 
docenten. Net als bij online platformen 
als Trip advisor of LinkedIn werkt het sys-
teem zo dat hoe meer mensen competen-
ties onderschrijven, hoe betrouwbaarder 
en meer valide de waardering is. 

Gelijke leerkansen
Iedere Nederlander krijgt dezelfde leer-
kansen via vouchers, in te wisselen voor 
opleidingen, leerwerktrajecten en andere 
ontwikkelingsvormen, via het te ontwik-
kelen platform www.jouwkansen.nl.
Dat biedt een heldere digitale omgeving, 
waarop een overzicht van álle moge-
lijkheden te vinden is voor het gebruik 
van de vouchers. Het gaat daarbij niet 
alleen om opleidingen, maar ook om de-
tacheringsmogelijkheden, beschikbare 
leerwerktrajecten en andere vormen 
van ontwikkeling. 
Van de toegekende leerkansen wordt 
een deel automatisch gebruikt om ver-
volgonderwijs te volgen, waarbij univer-
sitaire studenten een groter deel zullen 
‘opmaken’ dan mbo-studenten. 

sectortransformatie eerder kunnen 
worden ingezet. Het is dus de bedoe-
ling om een gedeelte ervan ‘naar voren 
te halen’. Het wordt dan bijvoorbeeld 
mogelijk om doorstartbanen of andere 
effectieve mobiliteitstrajecten te finan-
cieren die een duidelijk perspectief 
geven op werk, zodat mensen über-
haupt niet werkloos raken. Ook re-inte-
gratiedienstverlening die via de eerder 
genoemde Jobshops tot stand komt, kan 
deels vanuit deze wet worden geregeld. 
Dit zou bijvoorbeeld mogelijk zijn bij 
een (dreigende) recessie of bij een grote 
transformatie van een sector door bij-
voorbeeld digitalisering.

Grens tussen werknemers en 
zelfstandigen 
We bewegen weg van het huidige, 
onwerkbare afbakeningscriterium 
tussen werknemers en zelfstandigen, 
door voor zelfstandigen een contract 
te introduceren dat gelijkwaardig is 
aan de arbeidsovereenkomst: de onder-
nemersovereenkomst. Daarin staat 
basisinformatie over de opdracht die 
de zelfstandige voor de opdrachtgever 
uitvoert. Ook geven beide partijen in de 
overeenkomst aan bewust voor het op-
drachtnemer- en opdracht geverschap te 
kiezen en daarmee afstand te doen van 
arbeidsrechtelijke verplichtingen die 
horen bij het werkgever- en werknemer-
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De minister van SZW, Wouter Koolmees, 
liet weten het initiatief van AWVN van 
harte toe te juichen, want ook de minister 
voelt het ongeduld om het arbeidsrecht 
en sociaal stelsel te moderniseren. Het 
competentiepaspoort noemde hij een 
bijzonder interessant idee dat past in de 
visie van het kabinet op een leven lang 
ontwikkelen. Hij bestempelde de agenda 
als een pleidooi voor nieuw denken en 
nieuw doen. ‘Nu is het een kwestie van 
doen,’ besloot de minister.
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De ondernemersovereenkomst 
voor zelfstandigen is een 
contract dat gelijkwaardig is 
aan de arbeidsovereenkomst 

Anne Wouters 
is beleidsadviseur 
bij AWVN

Hendrik Noten 
is beleidsadviseur 
bij AWVN

fotoreportage

Betrokkenheid
bij vakbond

RegiodealsSectorcodes

voor álle werkenden. Over de toekomst 
van het pensioenstelsel bestaat op dit 
moment volop discussie. Het is dus lastig 
te zeggen hoe dit onderdeel van het toe-
komstige stelsel er precies moet uitzien. 
Uitgangspunt is wat ons betreft dat het 
voor werkenden – ongeacht hun positie 
op de arbeidsmarkt – mogelijk moet zijn 
om tegen de tijd van het pensioen over 
voldoende middelen te beschikken om 
een fatsoenlijke oude dag te hebben, als 
aanvulling op de AOW. Pensioenfondsen 
en -regelingen moeten toegankelijker 
worden voor groepen die nu niet auto-
matisch aangesloten zijn bij een van de 
pensioenfondsen. Ook voor zelfstandi-
gen die pensioen opbouwen, moet er een 
geoormerkte fiscale aftrekmogelijkheid 
zijn. Met de introductie van deze af-
trekposten kan de bestaande generieke 
zelfstandigenaftrek beperkt worden.

Drie impulsen voor collectieve 
afspraken
• Sectorcode voor alle werkenden: bovenop 
de reguliere cao maken we extra col-
lectieve afspraken mogelijk die voor 

álle werkenden in een sector van belang 
zijn, bijvoorbeeld over ontwikkeling en 
veilig werken. Omdat cao-afspraken voor 
zzp’ers in strijd kunnen zijn met mede-
dingingswetgeving, stellen we voor deze 
afspraken niet op te nemen in de cao, 
maar in een aparte sectorcode. 
• Meer regiodeals: om de mobiliteit op de 
regionale arbeidsmarkt te vergroten, 
is het wenselijk dat lokale overheden, 
werkgevers en onderwijsinstellingen 
meer regiodeals afsluiten. Bijvoorbeeld 
over een betere in- en doorstroom op 
regionaal niveau. Werkenden zoeken im-
mers vaker werk in een regio dan in een 
sector. Andersom werken werkgevers 
makkelijker samen met bedrijven uit de 
regio dan met (concurrerende) sectorge-
noten. Bovendien spelen onderwijsinstel-
lingen en gemeenten een belangrijke rol 
in de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt. 
• Meer betrokkenheid bij collectieve afspraken: 
we onderzoeken twee varianten van di-
rectere werknemersvertegenwoordiging 
bij cao-onderhandelingen, om zo de be-
trokkenheid van werknemers bij collec-
tieve afspraken over arbeidsvoorwaarden 
te vergroten en het draagvlak ervoor te 
verbeteren. De eerste variant is dat elke 
werknemer in een onderneming of sector 
via voorverkiezingen, voorafgaand aan 
de arbeidsvoorwaardenonderhandelin-
gen, kan stemmen op de partij waardoor 
hij of zij vertegenwoordigd wil worden. 
De tweede variant behelst verbreding 
van het vakbondslidmaatschap. Het is 
bijvoorbeeld denkbaar om werknemers 
bij het ondertekenen van hun arbeids-
contract een proeflidmaatschap aan te 
bieden voor een jaar.  

Harry van de Kraats lanceert tijdens het 
congres de tien ideeën voor vernieu-
wing. Die hadden eerder op de dag al 
de nodige aandacht van pers en publiek 
getrokken. Trouw opende de krant met 
‘een uniek pleidooi van een werkgevers-
organisatie’. In het interview stelt Harry 
van de Kraats dat ‘kansen, rechten en 
plichten steeds schever verdeeld raken’ 
en dat ‘de huidige conjunctuur dwingt 
tot actie’. Het Financieele Dagblad 
wijdde eveneens de voorpagina aan 
de AWVN-publicatie. Onder een ietwat 
schreeuwerige chocolade-letter-kop is 
te lezen hoe AWVN om betrokkenheid 
van werknemers bij de cao wil vergro-
ten. Belangrijk, volgens Van de Kraats, 
‘want bedrijven hebben countervailing 
power nodig’. 
Van de Kraats moest al vroeg aan de 
bak om de AWVN-ideeën live toe te 
lichten. Om half zeven in de ochtend was 
hij te gast in BNR Ochtendspits, en even 
later was het tijd voor een interview bij 
NPO Radio 1. Daar ging Van de Kraats 
in op het competentiepaspoort. Ook 

het AD ging daar nader op in. ‘Zo willen 
werkgevers de baankansen van werk-
zoekenden vergroten’, kopte de website 
van de krant. Competenties inzichtelijk 
maken is nodig, zegt beleidsadviseur 
Hendrik Noten in het artikel, want ‘wat 
iemand kan, is steeds minder af te lezen 
aan een diploma’. Daarnaast had het ra-
dioprogramma Stand.nl (NPO 1) als stel-
ling van de dag: ‘Zzp’ers en ondernemers 
moeten zich verplicht verzekeren tegen 
arbeidsongeschiktheid’. De luisteraars 
schaarden zich met een meerderheid 
(64 procent) aan de kant van AWVN en 
stemden dus vóór de stelling. 
Op Twitter noemde Dennis Wiersma 
(Tweede-Kamerlid VVD) de Werknaar-
werkWet een mooi idee. Aan de andere 
kant van het spectrum deed Bart van 
Kent (Tweede-Kamerlid SP) de oproep 
om snel werk te maken van de plannen 
voor meer zekerheid bij ziekte. Zelfbe-
noemd omdenker Roger van der Kraan 
sloot af met misschien wel de mooiste 
tweet van de dag: ‘Nederland heeft 
meer Harry nodig. Diepe buiging.’

JAARCONGRES 
IN BEELD
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‘Als u de volgende keer in een bus zit, moet 
u eens goed opletten wat een chauffeur 
nog meer doet dan besturen. Daar kan 
geen robot tegenop.’ En dat is ook een 
belangrijke reden dat de ‘gevreesde robot-
apocalyps’, in elk geval vooralsnog, achter-
wege is gebleven, aldus econoom Robert 
Went, verbonden aan de Wetenschappe-
lijke Raad voor het Regeringsbeleid. Wel 
vindt hij dat mens en robot snel beter met 
elkaar moeten leren samenwerken. 
Verder is het van groot belang dat de 
arbeidsmarkt pluriform is, maar dat kan 
alleen als vast, flex en andere vormen 
van werkrelaties niet met elkaar concur-
reren. Went pleitte voor ‘nieuwe soorten 
zekerheden voor alle soorten werk’. En in 
‘de nieuwe wereld van werk’ dient werk 
simpelweg ook ‘goed werk’ te zijn. Dat 
betekent vanuit het perspectief van de 
werkende: ‘Controle en zeggenschap, 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, en de 
mogelijkheid om de juiste balans te vinden 
tussen werk enerzijds en zorg- en privéta-
ken anderzijds.’

Volksfilosoof Bas Haring ging op zoek 
naar de definitie van werk en kwam uit-
eindelijk uit op ‘activiteiten, werkzaam-
heden uitvoeren ten behoeve van een 
ander; tijd en inzet beschikbaar stellen 
aan een ander’. Hij was daarom, ondanks 
de voortschrijdende digitalisering en 
robotisering, niet pessimistisch over de 
arbeidsmarkt van de toekomst. ‘Ik zou 
tien jaar geleden echt niet bedacht kun-
nen hebben dat make-upinstructiefilm-
pjes maken of mensen coachen bij het 
opruimen van hun huis of bureaulades, 
volwaardig werk zou zijn.’ 

Linksboven De affiches bij de entree van Carré worden 
verhangen: vandaag geen musical, cabaret of theater op het 
programma, maar het AWVN-jaarcongres Plankenkoorts. 
Rechtsboven De grote zaal van Carré. Links Alexander 
Rinnooy Kan, voorzitter van de denktank waarmee 
de beleidsmedewerkers van AWVN sparden over de 
toekomstagenda voor de arbeidsmarkt, ontmoet de president-
directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon.

Linksboven Jan Willem Menkveld (Royal FrieslandCampina) 
in gesprek met Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen. 
Rechtsboven Koninklijk Theater Carré in Amsterdam loopt 
langzaam vol; het jaarcongres trok zo’n 850 bezoekers. Rechts 
Guido van Woerkom, voorzitter van de RvT van AWVN, met 
SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Op de achtergrond Tof Thissen 
(algemeen directeur van het UWV) en Marjolein ten Hoonte 
(directeur arbeidsmarkt Randstad). Het achterhoofd behoort 
Han Noten, burgemeester van Dalfsen, toe.
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Albert Heijn experimenteert met een super-
markt zonder caissières en ProRail met een 
machinistloze trein voor goederenvervoer. In 
een vorig leven werkte ik bij TomTom. Pro-
grammeurs, hoogopgeleide mensen, werkten 
daar met de programmeertaal C++. Drie jaar 
later was hun kennis ervan waardeloos gewor-
den, want Java was de nieuwe standaard.

De drijvende kracht achter deze veranderin-
gen is technologie. Dat lijkt bedreigend en 
kan een verdedigende reflex oproepen. Ik 
begrijp dat: heb je een prachtige baan, gaat 
een apparaat het overnemen. Toch is dit niet 
de goede reactie. Technologische ontwikke-
lingen hebben door de hele geschiedenis heen 
dit soort situaties veroorzaakt. En uiteindelijk 
zijn we er allemaal beter van geworden. Be-
wijs: de welvaart in dit land. Mijn stelling is: 
ja, de veranderingen op de arbeidsmarkt zijn 
ingrijpend, maar ze zijn niet bedreigend.
Laat ik opnieuw de machinist als voorbeeld 
nemen, een functie die ik goed ken uit mijn 
NS-tijd. Machinist is een prachtberoep, ma-
chinisten zijn terecht trots op hun werk. Zij 
kunnen heel veel. En gelukkig veel meer dan 
machinist zijn. Ze hebben kennis op het vlak 
van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en 
ze zijn stressbestendig. Nederland ondergaat 
de komende jaren een energietransitie. Moet 
gek lopen als de machinisten-competenties 
daar niet zeer bruikbaar blijken.
 
Door globalisering en digitalisering verandert 
de organisatie van werk. Zo hoorde ik onlangs 
over een internetplatform dat het plaatsen 
van thermostaten als opdracht aanbiedt. Hier 
is een grotere opdracht opgesplitst in kleinere 
eenheden. Met andere woorden: er zijn steeds 
meer verschillende ‘vormen’ van werk: vast 
werk, ondernemerschap, flexwerk, zelfstan-
dig werk (de ‘zzp’er’) en als nieuwste vorm 
‘opdrachtwerk’ via ‘platformen’.
Ook hier is het weer de technologie – internet 
– die dergelijke kansen biedt. Maar dit roept 
ook vragen op, bijvoorbeeld over tarieven 
en verzekeringen. Willen we dat dergelijke 

opdrachtnemers een solide inkomen kunnen 
genereren? Willen we dat zij verzekerd zijn? 
Ik vind van wel. Maar de huidige sociale zeker-
heidswetten kennen deze moderne werkvor-
men niet. We hebben dus werk te doen op dat 
vlak: een nieuw huis van zekerheid bouwen 
voor alle werkenden.
 
De inhoud van werk verandert ook. Functie-
titels worden minder belangrijk, terwijl com-
petenties aan belang winnen: wat kan iemand 
écht? AWVN wil competenties vastleggen 
in een persoonlijk competentiepaspoort dat 
gedurende het hele werkzame leven wordt bij-
gewerkt. De bedoeling is om de loopbaan van 
mensen veel vaker en systematisch tegen het 
licht te houden. Bestaat hun functie over drie 
jaar nog? Kunnen zij die straks nog aan? Hoe 
is hun financiële, lichamelijke en geestelijke 
gezondheid? Door daar kritisch naar te kijken 
– overigens vooral door de werkende zelf – en 
de persoon in kwestie deskundig bij te staan, 
kunnen we werkloosheid voorkomen. Dan 
wordt het veel gemakkelijker om over te stap-
pen van werk naar werk.
Is van werk naar werk in praktijk te brengen? 
Ja, de door ons voorgestelde Werknaarwerk-
Wet moet het juridische kader scheppen en 
het benodigde geld beschikbaar maken (detail: 
we willen re-integratiegeld van de WW gebrui-
ken, juist om werkloosheid te voorkomen). 
Data-analyse gaat het mogelijk maken om te 
bepalen voor welke functies iemand geschikt 
is of kan worden. Welke rol de machinist kan 
spelen in de energietransitie en welke oplei-
ding hij daarvoor nog moet doen, bijvoor-
beeld. Dat is geen luchtfietserij. Samen met 
UWV (persoonsgegevens) en Deloitte (data-
analyse) heeft AWVN (kennis van functies) al 
een proef gedraaid. Dat leverde fantastische 
matchings-resultaten op en krijgt een vervolg. 
Als het ons lukt om die arbeidsmarkt te 
verbouwen, hoeven we niet bang te zijn voor 
de ontwikkelingen. Sterker nog, dan gaan we 
die ontwikkelingen maximaal vóór ons laten 
werken – voor werkenden, voor werkgevers, 
voor iedereen. 
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Harry van de Kraats  
is algemeen directeur van 
werkgeversvereniging 
AWVN en directeur Sociale 
Zaken van VNO-NCWDuurzame arbeidsmarkt
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Niet allemaal waren ze lijfelijk op het 
AWVN-jaarcongres aanwezig, maar 
in videopresentaties gaven ze kort 
hun visie op de arbeidsmarkt van 
de toekomst: Kim Putters, directeur 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 
Marlies van Wijhe, algemeen directeur 
van het familiebedrijf Van Wijhe Verf 
B.V., Anneke Westerlaken, voorzitter 
CNV Zorg & Welzijn, Laurens Waling, 
oprichter van Part-up (‘een soort 
marktplaats voor het snel formeren 
van teams’) en Heleen Kuijten, 
directeur Human Resources bij Royal 
Schiphol Group. 

Linksboven Geamuseerd publiek. Rechtsboven Ook 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Wouter Koolmees, vermaakt zich. Links Gerard Groten 
van AWVN, Albron-topman Teun Verheij en Yolanda 
Verdonk, HR-directeur Nederlandse Spoorwegen.
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Steeds meer bedrijven hebben een 
buitenlandse moeder. Wat betekent 
dat voor de arbeidsverhoudingen, 
het personeelsbeleid en het werk-
geverschap? En hoe ga je daar als 
HR-directeur mee om?

Help!  
Een buitenlandse 
moeder!

TEKST
Peter Boorsma
ILLUSTRATIES
Studio Vonq

Op Franse hoofdkantoren 
haalt men de schouders op 
als een Nederlandse vakbond 
dreigt met staken

18

HR-functie in buitenlandse multinationals staat onder druk

Het Nederlandse bedrijfsleven interna-
tionaliseert in hoog tempo. Steeds meer 
bedrijven hebben een buitenlandse 
moeder. Volgens het CBS telt Nederland 
ongeveer 15.000 bedrijven waarover 
de zeggenschap in het buitenland ligt. 
In 2014 zorgden deze multinationals 
voor ruim 700.000 voltijdbanen: zo’n 
10 procent van alle voltijdbanen. In de 
industrie is zelfs één op de drie banen te 
vinden bij een bedrijf met het hoofdkan-
toor buiten Nederland.
De aansturing van de bedrijven vanuit 
het buitenland leidt soms tot strub-
belingen in de Nederlandse vestiging, 
bijvoorbeeld als het gaat om het perso-
neelsbeleid en de arbeidsverhoudingen. 
Dat heeft ook consequenties voor de rol 
van de HR-directeur.
Een veelvoorkomend probleem is dat 
Amerikaanse hoofdkantoren onbekend 
zijn met vakbond en werknemersver-
tegenwoordigingen. ‘In Frankrijk weet 
men heel goed wat een vakbond is, 
maar Amerikanen hebben vaak geen 
idee wat een cao behelst of wat de Wet 
op de ondernemingsraden is’, zegt 
AWVN-adviseur Geke Klinkhamer. ‘Ze 
begrijpen ook niet dat vakbonden – uit-
eindelijk toch externen – invloed op het 
bedrijf uitoefenen. Bij bedrijven die al 
lang in Nederland werken, gaat dat ove-
rigens beter. Die weten wel dat als je het 
loongebouw ombouwt, je akkoord moet 
hebben van de OR. Hooguit moet je het 
nog eens uitleggen als er een nieuwe 
HR-directeur aantreedt.’

Uitleggen, uitleggen
Nederland is een land van overleg. Ik wil 
A, jij wilt Z, dan komen we ergens uit op 
K,L of M. Voor buitenlandse bedrijven 
is dat niet zo duidelijk, stelt AWVN-
adviseur Tammo Delhaas. Ten tijde van 
de overname van Organon door het 
Amerikaanse bedrijf Schering Plough, 
is hij op verzoek van het Nederlandse 
bedrijf naar New Jersey gegaan om de 
top-vijftig van Schering Plough uit te 
leggen hoe we in Nederlanders met 
werknemers overleggen. ‘In Angelsak-
sische bedrijven zit de motivatie vooral 
in geld. Het Rijnlandse model richt zich 
meer op het voeren van gesprekken, op 
continuïteit.’
Delhaas organiseert regelmatig de 
cursus Dutch Labour Relations, waarin 
buitenlandse ceo’s op Schiphol worden 
bijgepraat over de Nederlandse arbeids-
verhoudingen. ‘Daar vroeg een Texaan 
me ooit: ‘Als dat in Nederland wet is, 
wat gebeurt er dan als ik die overtreed? 
En hoe hoog is die boete dan? Kunnen 
we de wet niet veranderen?’ Er spreekt 
een zekere arrogantie uit. Het Angelsak-
sische organisatiemodel heeft weinig 
met stakeholders. Dat merk je ook aan 
de manier van aansturen. Dat gaat met 
commando’s – ‘dit zijn de regels’. Wij 
zijn meer van de dialoog.’
Een ander ongemak waarmee sommige 
bedrijven met een buitenlandse moe-
der te maken hebben, is ‘één pot voor 
loonsverhogingen’. Dochterbedrijven 
krijgen van hun Amerikaanse of Zwit-

Dutch Labour Relations 

Speciaal voor – uit het buitenland  
afkomstige – HR-managers die (tijde-
lijk) werkzaam zijn voor een Neder-
landse vestiging van een buitenlands 
bedrijf, organiseert AWVN ‘Dutch 
Labour Relations’. Deze eendaagse 
workshop, die op dinsdag 27 november 
op het programma staat, verschaft de 
deelnemers inzicht in de Nederlandse 
arbeidsverhoudingen, de rol van on-
dernemingsraden en vakbonden en de 
wijze waarop in Nederland arbeidsvoor-
waardenonderhandelingen plaatsvin-
den. Daarnaast komt het  
Nederlandse arbeidsrecht, in het bij-
zonder het ontslagrecht, en belasting-
systeem uitgebreid ter sprake.
De workshop op 27 november staat 
onder leiding van Reinout Scholte  
(adviseur arbeidsverhoudingen),  
Armand Lahaije (adviseur fiscale zaken 
en internationale arbeidsmobiliteit) en 
Eva de Graaff (advocaat arbeidsrecht). 
De voertaal is Engels. Maximumaantal 
deelnemers: 15. Kosten: € 1.495 voor 
leden; niet-leden betalen € 1.795 (exclu-
sief btw). 
Kijk voor meer informatie en de Engels-
talige beschrijving van de workshop 
op de site van AWVN onder ‘Agenda’ 
(zoekterm: Dutch Labour Relations). 
Daar vindt u ook het inschrijff ormulier.

serse hoofdkantoor één geldbedrag van 
zeg 4 procent van de loonsom. Daaruit 
moeten ze alles betalen: de loonstijging 
van de cao, maar ook de salarisverhogin-
gen die voortvloeien uit de functione-
ringsgesprekken. Voor een HR-directeur 
is dat lastig, want zo blijft er weinig 
ruimte over voor individueel maatwerk.

Amerika of Japan 
Het maakt overigens nogal verschil uit 
welk land de multinational afkomstig 
is. Een Japans bedrijf is heel anders dan 
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een Amerikaans of Frans bedrijf. In Ne-
derland wordt relatief weinig gestaakt. 
En in Noorwegen zitten de vakbonden 
zelfs in het bedrijf. Maar in Frankrijk 
lijkt het motto van de vakbonden ‘eerst 
staken, dan praten’. Gevolg is dat ze op 
het Franse hoofdkantoor hun schouders 
ophalen als in Nederland de vakbond 
dreigt met staken. Toch geven Franse 
bedrijven vaak wel redelijk veel vrijheid: 
houd vooral je eigen broek op, regel het 
maar, als er maar geld uit komt. 
Japanse bedrijven kenmerken zich 
veelal door goede omgangsvormen en 
een methodische manier van werken 
met veel protocollen. Delhaas: ‘Een 
Japans bedrijf is een black box. De top 
zit in Japan en het blijft altijd onduide-
lijk hoe de lijntjes nu precies lopen. Je 
kunt ook niet zomaar de hoogste baas 
aanspreken.’
Toch moet je de verschillen tussen 
landen niet overdrijven, vindt zowel 
Delhaas als Klinkhamer. Verschillen 

tussen bedrijven uit één en hetzelfde 
land kunnen nog veel groter zijn. Het 
ene bedrijf stuurt op kpi’s, het andere 
bedrijf hecht aan de HR-functie of een 
strak opgezet loongebouw. ‘Ook tussen 
Nederlandse bedrijven zonder buiten-
landse moeder zie je die verschillen. Al 
hoef je daar niemand uit te leggen wat 
een vakbond of OR is.’

Strak geregisseerd 
Klinkhamer heeft niet de indruk dat het 
aantal bedrijven dat strak wordt geregis-
seerd, toeneemt. ‘Het blijft zo’n beetje 
fifty-fifty. Amerikaanse bedrijven worden 
in de regel strak aangestuurd. Op som-
mige vlakken kunnen ze niet anders. Zo 
zijn er in de VS boekhoudregels voor de 
pensioenen die zeggen dat een bedrijf 
moet weten wat de kosten nu zijn. Dat is 
anders dan in Nederland. Dan kunnen 
de vakbonden hoog en laag springen, 
maar de Amerikaanse wet schrijft dat 
gewoon voor.’

‘Ook Amerikanen krijgen geleidelijk 
meer oog voor verschillen’ 

Lourens Eppink is HR-manager bij een 
industrieel bedrijf dat onderdeel is van 
een groot Amerikaans concern. Dat 
is toch anders dan werken voor een 
puur Nederlands bedrijf, ervaart hij. 
‘Je merkt dat het hoofdkantoor aan de 
andere kant van de plas staat: daar ligt 
de ‘waarheid’. De VS is één groot land 
dat één richting uitgaat. In Europa heeft 
ieder land zijn geschiedenis en kiest 
zijn eigen route. Europeanen zijn dat 
gewend, Amerikanen begrijpen dat niet.’
Het gebeurt dan ook regelmatig dat de 
Europese vestigingen plotseling worden 
geconfronteerd met wijzigingen. Daar 
is dan in de Verenigde Staten wel een 
proces aan voorafgegaan, maar de Euro-
pese vestigingen zijn hierin niet volledig 
meegenomen. Als ze dan hun nieuwe 
beleid uitrollen, stuitten ze in Nederland 
op de OR en de vakbonden, die zich 
overvallen voelen. ‘Ik leg het wel uit en 
meestal komt het dan toch nog goed. 
Maar soms gaat de OR niet akkoord en 

moet ik in de VS gaan uitleggen dat het 
nee is. Nederland is een consensus-
land en de vakbonden zetten niet alles 
meteen op scherp. Maar je moet je hand 
niet overspelen. Ik kan niet steeds weer 
zeggen: ‘Sorry dat we zo laat zijn’.’
Overigens zit er volgens Eppink wel 
ontwikkeling in. Ook Amerikanen krijgen 
geleidelijk meer oog voor verschillen, 
zeker de managers die een tijd in Europa 
of Azië hebben gewoond. ‘Maar het kost 
gewoon tijd.’ Anders dan collega’s bij 
veel andere bedrijven heeft Eppink de 
vrijheid om binnen de gestelde kaders 
voor Nederland te opereren. Wel is 
er Amerikaanse druk om dingen voor 
elkaar te krijgen en meer uniformiteit 
te realiseren. ‘Dat is ook wel goed. Het 
is nu wel zeer complex. En als we een 
wereldwijd bedrijf willen zijn, moeten 
medewerkers ook makkelijk kunnen 
switchen tussen vestigingen in verschil-
lende landen. Met nationale regelingen 
rond pensioenen en AOW is het al moei-
lijk genoeg.’
In verband met de privacy is de naam 
Lourens Eppink gefingeerd.

De grote invloed van het moederbedrijf 
leidt er soms toen dat de HR-directeur in 
een squeeze terechtkomt tussen de eisen 
van het hoofdkantoor en de Nederlandse 
praktijk. Sommige HR-directeuren in 
Nederland voeren de wetgeving en vak-
bonden aan om duidelijk te maken dat 
iets hier echt niet kan. ‘Amerikanen zijn 
heel gevoelig voor de wet, die willen ze 
zeker niet overtreden. Maar het balance-
ren tussen beide belangen vergt veel van 
de HR-directeur.’
De internationalisering leidt er sowieso 
toe dat de positie van de HR-directeur in 
Nederland onder druk komt te staan: de 
HR-man of -vrouw dreigt uit de directie-
raden te verdwijnen. Want veel multi-
nationals hebben een sterke HR-functie 
op het hoofdkantoor. Dan komt er een 
global reward-programme met global job des-
criptions en global performance indicators.  
De HR-directeur in Nederland krijgt een 
pakket aangereikt en is dan niet langer 
beleidsmaker, maar uitvoerder. AWVN 

Amerikanen 
hebben vaak geen 
idee wat een cao 
behelst

De HR-directeur 
komt soms in een 
‘squeeze’ terecht 
tussen de eisen van 
het hoofdkantoor 
en de Nederlandse 
praktijk
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Geke Klinkhamer 
is als adviseur ar-
beidsvoorwaarden en 
arbeidsverhoudingen 
werkzaam bij AWVN

Tammo Delhaas  
is als adviseur ar-
beidsvoorwaarden en 
arbeids verhoudingen 
werkzaam bij AWVN

RecruiterPlus
by

Een eigen recruiter met de 
kracht van een heel team?
Kies voor RecruiterPlus. Een recruiter met een 
volledige recruitment toolkit: alles wat nodig is 
voor succesvol recruitment.

Wij zijn u graag van dienst!  
Hetty Moll, 079-3631680, hettymoll@compagnon.com.  

Arbeidsmarktonderzoek

Employer Branding

Jobmarketing

Internet search

Jobsite

Recruitment systeem

E-assessments

Dashboards

vindt dit een ongewenste ontwikke-
ling en is daarom samen met Nyenrode 
Universiteit een leergang gestart om de 
HR-manager te upgraden en weer terug 
te krijgen in het managementteam.
Delhaas: ‘Het is ook een beetje een golf-
beweging, waarbij er een tijd is dat alles 
wordt opgedeeld in business units en 
dan weer wordt gecentraliseerd. Momen-
teel bevinden we ons in een fase waarin 
de teugels worden aangetrokken.’

Dynamiek 
Maar het is niet allemaal kommer en 
kwel, haast Klinkhamer zich te zeggen. 
Want internationale bedrijven ken-
nen wel een bijzondere dynamiek. ‘Er 
gebeurt veel aan talentontwikkeling – 
zoals traineeships over de hele wereld. Je 
direct leidinggevende zit misschien wel 
in het buitenland en je bent in contact 
met andere culturen. Je kunt ervan 
leren. Zo blijken buitenlandse bedrijven 
veel verder als het gaat om de inclusieve 
arbeidsmarkt. Amerikaanse bedrijven 
doen daar veel aan. En de baas bij het 
Spaanse Inditex, van onder andere Zara 
en Massimo Dutti, snapte niet waarom 
Nederlandse bedrijven zo weinig doen 
met inclusief ondernemen. Dat is in 
Spanje al heel gewoon.’ 

Internationale arbeidsmobiliteit 

De procedures rond internationale 
arbeidsmobiliteit zijn ingewikkeld en 
omslachtig. Om werkgevers die werkne-
mers uitzenden of buitenlandse werkne-
mers inhuren behulpzaam te zijn, heeft 
AWVN de workshopcyclus Internationale 
arbeidsmobiliteit (IAM) ontwikkeld. Deze 
vindt ieder voor- en najaar plaats. De 
cyclus bestaat uit vijf delen: arbeids-
migratierecht, sociale verzekeringen, 
arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, 
belastingrecht en pensioen. De eerst-
volgende gehele workshopcyclus IAM 
waarvoor u zich kunt inschrijven, is die 
van voorjaar 2019. Deze start op  

7 februari 2019 (data overige workshops: 
7 maart, 11 april, 16 mei en 6 juni). Het is 
ook mogelijk om niet de gehele cyclus, 
maar afzonderlijke workshops te volgen. 
De workshopcyclus IAM is geaccredi-
teerd door de NIRPA, het Nederlands 
Instituut van Register Payroll Accoun-
ting, en door het RB (Register Belas-
tingadviseurs). Kosten deelname hele 
cyclus € 2.750 (leden AWVN), € 3.450 
(niet-leden AWVN); kosten per work-
shop € 750 (leden AWVN), € 975 (niet-
leden AWVN). Kijk voor meer informatie 
over IAM op de site van AWVN onder 
‘Agenda’ (zoekterm: Internationale 
arbeidsmobiliteit). Daar vindt u ook het 
inschrijfformulier.

Cao-seizoen?  
Loopt best goed…

Kalmer dan het lijkt

De dagelijkse mediaberichten over vakbondsacties 
en stakingen doen anders vermoeden, maar uit 
de cijfers over het cao-jaar 2018 blijkt dat het 
tot dusver redelijk gesmeerd loopt. Het aantal 
nieuwe cao’s ontwikkelt zich in een normaal 
tempo en ook het aantal loonafspraken loopt 
ondanks een kleine hapering in de zomer gestaag 
op. Arbeidsonrust concentreert zich vooral bij 
de overheid en gesubsidieerde sectoren. In de 
‘markt’ lijkt alleen de metaalsector vooralsnog 
echt problemen te kunnen ondervinden van de 
actiestrategie van de vakbond(en).

TEKST
Laurens Harteveld

GRAFIEKEN
BW H ontwerpers

In het cao-jaar 2018 lopen zo’n 400 cao’s 
af. Hoe gaat het met het vernieuwen 
van die cao’s? Best goed, zo blijkt uit de 
cijfers van AWVN. Een overzicht. 
Tot eind september zijn ongeveer 220 
nieuwe contracten uitonderhandeld. Dat 
is procentueel (55 procent) gelijk aan de 
score van andere jaren. In het voorjaar 
en de vroege zomer en laat in het najaar 
worden de meeste nieuwe akkoorden 
gesloten – de zomer is ook cao-vakantie. 
Onder alle dit jaar afgelopen of aflopen-
de cao’s vallen 2,7 miljoen werknemers. 
Het merendeel van hen heeft inmiddels 

een nieuwe cao (2,1 miljoen). De nadruk 
in de onderhandelingen ligt op loonaf-
spraken. Gemiddeld komen onderhande-
laars tot dusver uit op een verhoging van 
2,3 procent. In het resterende deel van 
2018 lijkt dat gemiddelde iets verder op 
te lopen. 
In de openbare discussie beoordelen 
vakbonden en economen de loon afspra-
ken als ‘te laag’. AWVN wijst er echter 
voortdurend op dat trends in loonaf-
spraken altijd volgen lang nadat nieuwe 
berichten over de staat van de economie 
zijn binnengekomen. Zo bleven de lonen 

in veel sectoren nog stijgen tot in 2010, 
terwijl de economie al kromp. Ook beïn-
vloeden onzekerheden in de internatio-
nale politiek (Brexit, handelsconflicten) 
het onderhandelingsklimaat, evenals de 
invloed van loonafspraken op de loon-
kosten (loonkosten stijgen veel sneller 
dan nettolonen) en de achterblijvende 
groei van de arbeidsproductiviteit. 
Verder verschijnt het woord ‘werk-
druk’ opvallend vaak in berichten over 
arbeidsvoorwaarden, vooral in relatie 
tot arbeidsconflicten (zie het kader op 
pagina 25).

Meer weten over cao-cijfers?

Voor wie het cao-seizoen op de voet 
wil volgen, heeft AWVN een speciale 
website ontwikkeld: de cao-kijker  
(cao-kijker.awvn.nl). De cao-kijker biedt 
een schat aan cijfers en informatie 
over cao’s en de economische 
context waarin de onderhandelingen 
plaatsvinden. 
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AWVN- en CBS-cijfers

Om cao-loonafspraken met elkaar te 
kunnen vergelijken, heeft AWVN een 
eigen rekeneenheid ontwikkeld: de 
cao-loonstijging op twaalfmaandsbasis. 
Het komt erop neer dat iedere cao-
loonafspraak wordt teruggebracht tot 
een percentage dat geldt voor de 12 
maanden die volgen op het moment dat 
de afspraak is gemaakt. 
Voorbeeld: voor een bepaalde cao 
is een loonafspraak gemaakt van 3 
procent met een looptijd van anderhalf 
jaar. De stijging op twaalfmaandsbasis 
is dan 3 procent � 18 � 12 = 2 procent. 
De komende 12 maanden krijgen de be-
treffende werknemers 2 procent meer 
loon dan voorheen. Het AWVN-cijfer 
verschilt wezenlijk van het looncijfer 
dat het CBS gebruikt: AWVN kijkt voor-
uit, het CBS kijkt terug. Het AWVN- 
cijfer wordt daardoor in feite 12 maan-
den later door het CBS getoetst. Ove-
rigens valt die toetsing in de praktijk 
goed uit. Het terugkijkende CBS-cijfer 
blijkt vrijwel altijd overeen te komen 
met het voorspellende cijfer dat AWVN 
een jaar eerder publiceerde.

Acties

De afgelopen 25 jaar gingen volgens het CBS jaarlijks 
gemiddeld in Nederland 90.000 arbeidsdagen verloren door 
stakingen. Met ruim 300.000 verloren dagen lag 2017 duidelijk 
boven het gemiddelde. De verwachting is gerechtvaardigd 
dat de stakingsorganisatoren ook dit jaar fors boven het 
gemiddelde zullen scoren. De vakbonden, met name de FNV, 
voeren een actiestrategie. In sectoren en bedrijven waar 
veel werkenden vakbondslid zijn, proberen ze stakingen en 
andersoortige acties te organiseren om de cao-eisen kracht  
bij te zetten. 
Maar betekent dat ook dat er veel wordt gestaakt? AWVN 
telde in 2018 tot dusver 25 arbeidsconflicten. Het leeuwendeel 
ervan speelde zich af in overheidssectoren (bijvoorbeeld 
rijksambtenaren en politie) of direct van de overheid 
afhankelijke sectoren (onderwijs, streekvervoer en zorg). 
Daar vonden ook de meest grootschalige acties plaats, 
zoals de stakingen in het streekvervoer en onderwijs en 
werkonderbrekingen bij de rijksambtenaren en politie. In de 
marktsector concentreren de vakbonden zich op bedrijven 
rond Schiphol. De metaalsector (metalektro) lijkt het grootste 
probleem te hebben met een (op het moment van schrijven; 
eind september) nog lopend conflict met estafettestakingen. 
Overigens is het de laatste weken opvallend rustig als het gaat 
om nieuwe cao-akkoorden. Veel cao-partijen lijken het resultaat 
van het cao-overleg in de metalektro af te wachten. De FNV 
probeert de losse conflicten op één grote hoop te gooien, 
waarschijnlijk in een poging om zo sterk mogelijk over te komen 
in de media. Op 2 oktober organiseerde FNV Publieke Sector 
een protest in Den Haag, op 7 oktober vond een mars voor 
zekerheid plaats in Rotterdam en op 17 oktober presenteert de 
FNV haar eisen richting politiek en werkgevers. 

Opvallend in 2018 is het aantal cao’s 
dat afspraken bevat over de aanpak van 
toenemende of toegenomen werkdruk – 
overigens nadat de grote sprong op dit 
gebied al in 2017 was gemaakt. Bij een 
deel van de arbeidsconflicten speelt het 
begrip werkdruk een rol, bijvoorbeeld in 
het onderwijs en het streekvervoer.
Werkdruk wordt in voorkomende geval-
len door de vakbonden geagendeerd 
voor het arbeidsvoorwaardenoverleg. 
Werkgevers kunnen een dergelijk onder-
werp redelijkerwijs niet wegwuiven. Toch 
vindt AWVN dat het thema eigenlijk niet 
op de onderhandelingstafel thuishoort. 
Werkdruk en werkverdeling zijn vraag-
stukken voor de werkvloer, voor het ge-
sprek tussen medewerker en leidingge-
vende en het gesprek tussen collega’s. 
En als dat onvoldoende oplevert, kan de 
medezeggenschap in veel gevallen de 
problemen helpen oplossen. 
Dat de cao niet zo’n geschikte plek is 
voor dit vraagstuk, blijkt ook uit de af-
spraken die worden gemaakt. Die bieden 
namelijk vaak pas op lange termijn een 
oplossing (‘meer personeel aantrekken’), 

terwijl de problematiek vaak acuut is. 
En dan zijn er nog de oorzaken van de 
hogere ervaren werkdruk. De vakbonden 
zeggen: het komt door de hoeveelheid 
werk. Onder meer door de sterke eco-
nomie stapelt het werk zich op. Dat is 
ongetwijfeld in veel gevallen waar, maar 
AWVN voegt er een andere verklaring 
aan toe: bovenmatig gebruik van media, 
in het bijzonder de ‘smartphone’, zorgt 
ervoor dat iedereen de hele dag – ook 
in z’n vrije tijd – bezig is. Er verschijnen 
steeds meer berichten over de nadelige 
‘bijwerkingen’ van technologische ver-
nieuwingen. Niet voldoende uitgerust op 
het werk verschijnen, is misschien wel 
zo’n bijwerking.

Loonafspraken en aantal cao’s sinds 2014

% cao's

2016 11,6

2017 19,0

2018 19,3

De loonontwikkeling per sector weerspiegelt in grote lijnen de 
economische positie van de sectoren op dit ogenblik, gecombineerd 
met de situatie op de arbeidsmarkt. In sectoren waar herstructurering 
plaatsvindt, blijft de loonontwikkeling achter. Voorbeelden zijn de 
detailhandel en de bankensector, waar technologische ontwikkeling 
dwingt tot aanpassing. Denk ook aan de zakelijke dienstverlening, 
waar nog steeds sprake lijkt van overaanbod. In sectoren waar de 
arbeidsmarktkrapte het sterkst voelbaar is, gaan de lonen het meest 
omhoog. Dat is bijvoorbeeld het geval in de bouw en de verschillende 
industrieën. Bij de overheid lijkt daarentegen eerder sprake van een 
‘inhaalslag’ na een aantal nuljaren.

Loonontwikkeling per maand in 2018

De gemiddelde loonstijging afgesproken in 2018 is op het moment 
van schrijven (eind september) 2,3 procent op twaalfmaandsbasis.

Loonontwikkeling per sector in 2018

Laurens Harteveld 
is als beleidsadviseur 
werkzaam bij AWVN

Werkdruk

Afspraken over werkdruk
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Onder de AVG zijn de privacyrechten 
uitgebreid – ook die van werknemers. 
Moet u nu als werkgever een verzoek 
om inzage van de persoonsgegevens 
altijd honoreren? 

Inzagerecht onder 
de AVG

TEKST
Esther van den Bergh

De Europese privacyverordening AVG die op 25 mei 
2018 in werking is getreden, heeft gevolgen voor 
elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt. 
Iedereen mag de organisatie vragen óf er persoons-
gegevens van hem zijn vastgelegd en zo ja, welke. 
Het recht op inzage is nadrukkelijk beperkt tot 
iemands eigen gegevens; betrokkenen hebben geen 
recht op informatie over anderen.
Een reden voor zo’n inzageverzoek is niet nodig; 
overigens mag de organisatie daar wel naar vragen. 
Alleen als de organisatie kan aantonen dat het ver-
zoek ongegrond is of excessief – bijvoorbeeld als het 
gaat om heel veel verzoeken van dezelfde persoon 
– is het mogelijk te weigeren of er kosten voor in 
rekening te brengen. Maar het zal niet vaak voor-
komen dat een organisatie zich op het standpunt 
kan stellen dat een verzoek buitenproportionele 
last oplevert – zeker niet als zij persoonsgegevens 
automatisch verwerkt. Daarnaast mogen de totale 
hoeveelheid verzoeken die een organisatie krijgt en 
de totale kosten die zij maakt om deze te beant-
woorden, niet meewegen bij het beantwoorden van 
de vraag of een verzoek excessief is. 

Fishing expedition
Ook werkgevers mogen een verzoek om inzage van 
een werknemer weigeren of een redelijke vergoe-
ding in rekening brengen als zo’n verzoek ken-
nelijk ongegrond of buitensporig is. De bewijslast 
daarvoor rust evenwel bij de werkgever. En dat kan 
lastig zijn, omdat ook de werknemer geen reden 
hoeft op te geven voor het inzageverzoek. Toch zal 
de werkgever vaak wel een vermoeden hebben. Als 
er bijvoorbeeld sprake is van een conflict over dis-
functioneren, is het niet ondenkbaar dat de werk-
nemer zijn complete personeelsdossier opvraagt 
om ‘munitie’ te verzamelen. In de rechtspraak 
is weliswaar uitgemaakt dat de werknemer het 
inzagerecht niet mag misbruiken voor een fishing 
expedition – een zoektocht naar zoveel mogelijk 
stukken waarin zijn persoonsgegevens voorkomen 
– maar het is aan de werkgever om aan te tonen dat 
de werknemer daarmee bezig is. 

&RECH
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Papieren personeelsdossier
Recentelijk oordeelde de rechtbank Midden-Neder-
land dat een werknemer recht op inzage heeft in 
zijn papieren personeelsdossier. In deze zaak was 
de leaseauto van de werknemer ingenomen tijdens 
zijn arbeidsongeschiktheidsperiode. De werknemer 
vroeg in de gerechtelijke procedure om onder meer 
inzage in zijn personeelsdossier en om een kopie 
van z’n personeelsdossier. 

De hamvraag in deze zaak was of de privacywet-
geving ook van toepassing is op het verzoek tot 
inzage in het papieren personeelsdossier. De rechter 
onderzocht daartoe of een papieren personeelsdos-
sier een bestand is in de zin van de privacywet-
geving. Daarvoor is vereist, aldus de rechter, dat 
de persoonsgegevens een gestructureerd geheel vor-
men dat toegankelijk is volgens bepaalde criteria. 
Ook voor zover het personeelsdossier niet geauto-
matiseerd wordt verwerkt, zoals in dit geval, kan 

een papieren personeelsdossier meerdere kenmer-
ken vertonen die dusdanig met elkaar samenhan-
gen dat al die gegevens naar de werknemer zijn te 
herleiden. Het personeelsdossier is daarmee aan te 
merken als ‘bestand’ in de zin van de privacywetge-
ving, oordeelde de rechter. En dat betekent dat de 
werknemer alle bescherming en rechten geniet die 
de AVG biedt.

Niet per definitie
De uitspraak bevestigt dat een werknemer onder 
de AVG een verzoek tot inzage in zowel zijn digi-
tale als papieren personeelsdossier kan indienen 
bij de werkgever. Dit maakt echter nog niet dat de 
werkgever het personeelsdossier per definitie ter 
beschikking moet stellen. 
Bij een inzageverzoek van een werknemer is het 
daarom goed om de vraag te beantwoorden of het 
verzoek buitensporig of ongegrond is – bijvoorbeeld 
omdat de werknemer duidelijk een ander doel 
heeft dan zijn persoonsgegevens te controleren 
en eventueel aan te vullen, te wijzigen of te laten 
verwijderen. Verder is van belang wélke gegevens 
precies worden opgevraagd. Want interne notities 
hoeft u niet ter inzage te geven, en in stukken die 
de rechten of vrijheden van anderen (inclusief de 
werkgever zelf) kunnen beperken, moet u eerst 
checken of ‘wegstrepen’ mogelijk is. Zo niet, dan 
hoeft u die evenmin ter inzage te geven. 

Esther van den 
Bergh   
is als advocaat ar-
beidsrecht verbon-
den aan AWVN-
advocaten

Werknemers hebben 
recht op inzage in 
digitale én papieren 
personeelsdossier 

Sinds de AVG van kracht is, stijgt de 
vraag naar praktische ondersteuning 
bij het inventariseren en implemente-
ren van maatregelen. AWVN is daarom 
de samenwerking aangegaan met Pri-
vacy Company, dat tools, producten 
en diensten verleent op het gebied 
van privacy in het kader van de AVG. 
Kijk voor meer informatie op de web-
site van AWVN; zoekterm: AVG-proof.

AVG-proof  
met Privacy Company en AWVN

AVG-privacyrechten 

Onder de AVG zijn de privacyrechten uitgebreid 
met het recht op dataportabiliteit en het recht op 
vergetelheid.
De AVG-privacyrechten kort op een rij: 
•  recht op dataportabiliteit: het recht om persoons-

gegevens over te dragen;
•  recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te 

worden, om persoonsgegevens te laten wissen;
•  recht op inzage: het recht om de verwerkte per-

soonsgegevens in te zien;

•  recht op rectificatie en aanvulling: het recht om de 
persoonsgegevens die een organisatie verwerkt te 
wijzigen;

•  recht op beperking van de verwerking: het recht 
om minder gegevens te laten verwerken;

•  recht met betrekking tot geautomatiseerde be-
sluitvorming en profilering (oftewel: het recht op 
menselijke invloed bij besluiten);

•  recht om bezwaar te maken tegen de gegevens-
verwerking. 
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Wat maakt uw werkplek bijzonder? 
Kijkt om zich heen en lacht. ‘Deze ka-
mer is niet zo bijzonder. Ik ben blij dat ik 
mijn plantje nog steeds in leven weet te 
houden. Ik vind het prettig dat ik een ei-
gen kamer heb, dan lopen mensen toch 
makkelijker binnen voor een gesprek.’

Wat is het mooiste aan uw vak? 
‘De mogelijkheid om in alle keukens te 
kijken, van productie tot financiën en 
van logistiek tot commercie. Ik ben er 
altijd benieuwd naar wat mensen be-
weegt om hun vak uit te oefenen. En ik 
ben altijd op zoek naar hoe je mensen in 
beweging houdt om dat vak leuk te blij-
ven vinden. Als werkgever ben je, vind 
ik, verplicht om daaraan een bijdrage te 
leveren. Bijvoorbeeld door altijd te luiste-
ren naar wat je mensen bezighoudt.’  

Wie is uw grote voorbeeld?
‘Toen ik HR-manager voor Heineken in 
Afrika was, had ik een Franse directeur. 
Altijd een vlinderstrikje om, een heel 
gesoigneerde man. Hij kon met ieder-
een met hetzelfde gemak een gesprek 
voeren, van minister tot lopende band-
medewerker, en hij had het vermogen 
iedereen even belangrijk te maken. Dat 
zie ik als rijkdom.’

Met welk HR-thema worstelt u?
‘Efficiënt en effectief met tijd omgaan. 
Van Oers is sinds 2015 onderdeel van 
het internationaal opererende Agrial. 
Van oorsprong is het een familiebedrijf; 
medewerkers voelen zich zeer betrokken 

bij het bedrijf en zijn daardoor geneigd 
alles op te pakken. Dat is mooi, maar nu 
we groter zijn gegroeid, loop je het risico 
soms de richting kwijt te raken. Daar 
moeten we als directie goed op letten.’

Wat is de ideale werknemer?
‘Die neemt verantwoordelijkheid voor 
zijn taken. ‘Mijn werk is van mij’ – wie 
dat zo voelt, gaat ook een stapje harder 
lopen. Ik vind het ook belangrijk dat een 
medewerker ervoor zorgt dat hij inzet-
baar blijft. Niet alleen door trainingen 
te volgen en vaardigheden bij te houden, 
maar ook door letterlijk goed voor zich-
zelf te zorgen, gezond te blijven. Werk is 
(top)sport.’

Hoe ontspant u zich na een dag werken? 
‘Ik sport veel, twee tot drie keer in de 
week. Ik speel sinds mijn tiende water-
polo en in de zomer maak ik zwemtoch-
ten in open water. Afgelopen weekend 
heb ik nog een rondje Maarsseveense 
plassen gezwommen. Verder hebben wij 
een tweeling van bijna zestien jaar met 
wie ik veel tijd doorbreng.’

Wat is uw advies voor beginners in het 
HR-vak? 
‘Zorg dat je begrijpt wat er in jouw 
bedrijf gebeurt. Bij Van Oers moet je 
snappen hoe een zaadje de grond in gaat 
en groeit, hoe groenten moeten worden 
verpakt en vervoerd en wat dat betekent 
voor de kennis en vaardigheden van me-
dewerkers. Maak HR niet te technisch, 
blijf nadenken over het doel.’ 

FOTO
Martin Waalboer

TEKST
Heleen Boex

De werkplek van…
Stefan Boskamp

Stefan Boskamp is sinds maart 2018 HR-directeur bij groente- en fruitproducent Van 
Oers United. Hij heeft een kamer op het hoofdkantoor aan de Handelsweg in Ridderkerk.
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Een werkomgeving waarin verschillen 
tussen mensen worden gewaardeerd, 
met betere resultaten tot gevolg. Dat bete-
kent inclusief werkgeven voor de Royal 
Schiphol Group. ‘Het draait erom álle ta-
lenten te benutten en de luchthaven met 
een zo divers mogelijk personeelsbestand 
een afspiegeling van de samenleving te 
laten zijn’, aldus Francien David, sinds 
april directeur Luchtvaart Community 
Schiphol (LCS) en daarvoor senior mana-
ger HR Operations bij Schiphol Group. 
Inclusief werkgeven richt zich bij Schip-
hol Group dus op een brede doelgroep, 
zodat het personeelsbestand een goede 
mix is van man en vrouw, jong en oud, 
mensen met en zonder arbeidsbeper-
king of afstand tot de arbeidsmarkt en 
mensen met verschillende culturele 
achtergronden. Voor deze brede blik op 

inclusief werkgeven in het algemeen 
en voor de regierol van Schiphol Group 
in het programma Luchtvaart Inclusief 
in het bijzonder, krijgt het bedrijf de 
AWVN-trofee voor de inclusieve organi-
satie. David: ‘We zetten in op duurzame 
werkgelegenheid bij Royal Schiphol 
Group en ook bij onze business- en keten-
partners.’ 
Het programma Luchtvaart Inclusief is 
gericht op mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt vanwege een beper-
king. David licht toe: ‘Schiphol Group 
heeft zelf de ambitie om jaarlijks vijf 
mensen met een arbeidsbeperking op 
reguliere functies te benoemen en vijf 
werkervaringsplaatsen voor de doel-
groep te realiseren. Daarnaast nemen 
wij de verantwoordelijkheid om ook 
Schiphol-breed, bij zoveel mogelijk 

business- en ketenpartners, de beweging 
naar inclusiviteit op gang te brengen. 
Vanuit de gedachte dat je met elkaar 
echt iets kunt bereiken. De uitvoering 
van Luchtvaart Inclusief heeft Schiphol 
Group belegd bij LCS.’
Het initiatief voor zo’n collectieve aan-
pak kwam drie jaar geleden van Schip-
hol Group. ‘Tijdens een rondetafelbijeen-
komst met een aantal directeuren van 
grote bedrijven op Schiphol is de ambitie 
uitgesproken dat op de locatie Schiphol 
jaarlijks 100 mensen met een arbeidsbe-
perking een kans krijgen en dat zich 100 
bedrijven bij dit initiatief zouden aan-
sluiten. Daarvoor is toen het convenant 
Luchtvaart Inclusief getekend. De teller 
staat nu op 36 aangesloten bedrijven, die 
samen jaarlijks circa 75 plaatsen voor de 
doelgroep realiseren’, aldus David. 

Grote spin-off
Veel bedrijven op Schiphol waren al 
aangesloten bij LCS, omdat zij het belang 
inzien van duurzame werkgelegen-
heid in het algemeen en daarin willen 
samenwerken met elkaar, onderwijs en 
overheid. Een bedrijf dat zich wil aanslui-
ten bij de community, participeert ook 
in Luchtvaart Inclusief en is bereid werk 
te maken van inclusief werkgeven. Op 
die manier behaalt Schiphol Group de 
grootste mogelijke spin-off. 
David: ‘Inclusiviteit is een belangrijke 
pijler van LCS en onderwerp in alle 
gesprekken met communityleden. Som-
mige bedrijven zijn zelf al heel actief en 
andere bedrijven willen graag worden 
ondersteund. Allebei is prima, bedrijven 
kunnen hier ook kennis delen en van 
elkaar leren. Belangrijk is dat we de 

‘ Inclusiviteit heeft 
voortdurend 
aandacht nodig’

Royal Schiphol Group wint AWVN-trofee  
voor de inclusieve organisatie 

De derde AWVN-trofee voor vernieuwend 
werkgeven 2018, die voor de inclusieve 
organisatie, gaat naar Royal Schiphol Group. 
Voor de brede blik op inclusief werkgeven 
binnen de eigen organisatie én voor de 
regierol die de organisatie speelt in het 
programma Luchtvaart Inclusief.

TEKST
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Francien David – directeur Luchtvaart
Community Schiphol
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beweging maken en jaarlijks met elkaar 
resultaat boeken. Schiphol vraagt actief 
naar een paragraaf duurzame werk-
gelegenheid bij zijn contractpartijen. 
Deze partijen sluiten zich dan aan bij de 
community en zij bepalen samen met 
Schiphol, en ondersteund door LCS, hoe 
zij dit onderwerp invullen.’
Een mooi voorbeeld vindt zij het initia-
tief Facilitair Inclusief. In dit programma 
krijgen mensen uit de doelgroep van 
de Participatiewet de mogelijkheid om 
werkervaring op te doen op de luchtha-
ven en ondertussen hun diploma mbo 1 
Entree Luchthaven te behalen. Het be-
treft een samenwerkingsverband tussen 
Schiphol en vier grote facilitaire be-
drijven op Schiphol (Asito, ISS, Hago en 
Raggers), Metropoolregio Amsterdam (de 
omliggende gemeentes), Royal Schiphol 
Group en MBO College Airport. ‘Dit is 
echt vooruitstrevend omdat verschillen-
de bedrijven op de luchthaven de handen 
ineen hebben geslagen om samen kansen 
te bieden aan talenten uit de doelgroep.’
De rondetafelbijeenkomst Luchtvaart 
Inclusief is inmiddels een jaarlijks terug-
kerend fenomeen, met een steeds grotere 

senior management. Binnen Schiphol 
Group heeft ceo Dick Benschop onlangs 
het stokje van Jos Nijhuis overgenomen. 
‘De dagelijkse realiteit is weerbarstig en 
soms zijn er argumenten om het niet te 
doen. Dan helpt het als de top het belang 
uitdraagt, zodat leidinggevenden ook de 
ruimte voelen om naar meer creatievere 
vormen te kijken. Daarbij gaat het niet 
altijd om bestaande functies, maar vaak 
ligt er werk waarvan het heel wenselijk is 
dat het wordt uitgevoerd. Bovendien helpt 
dit initiatief om naar talenten te kijken 
en dus te denken in mogelijkheden.’
Het klimaat in de organisatie is ook heel 
belangrijk. David: ‘We werken met elkaar 
aan een organisatie waar verschillen 
worden gewaardeerd en de teams zien 
dat die bijdragen aan betere resultaten. 

Het streven is jaarlijks honderd 
mensen met een arbeidsbeperking 
een kans te geven

Royal Schiphol Group exploiteert 
luchthavens in Nederland, ontplooit 
internationale activiteiten en parti-
cipeert in buitenlandse luchthavens. 
De exploitatie van Amsterdam Airport 
Schiphol is haar grootste activiteit. De 
groep is ook volledig eigenaar van de 
luchthavens Rotterdam The Hague 
Airport en Lelystad Airport en heeft 
een meerderheidsbelang in Eindhoven 
Airport. Royal Schiphol Group telde in 
2017 gemiddeld 2.180 fte’s. De missie 
van Royal Schiphol Group is con-
necting the Netherlands: Nederland 
optimaal verbinden met de rest van de 
wereld en zo een bijdrage leveren aan 
de welvaart en het welzijn in Neder-
land en daarbuiten. 

AWVN reikt dit jaar vier keer de AWVN-trofee voor de vernieuwende orga-
nisatie uit. Onder dit overkoepelende thema vallen vier subthema’s, die zijn 
gebaseerd op het AWVN-jaarcongres 2017 ‘Aan zet’. Samen met de deel-
nemers werden toen vier beelden van organisatievernieuwing verkend: de 
wendbare, de lerende, de inclusieve en de verbonden organisatie. De trofee 
gaat uit naar AWVN-leden die in een van deze werelden daadwerkelijk ‘aan 
zet’ zijn (geweest). De eerste trofee, voor de wendbare organisatie, ging naar 
onderwijsadviesbureau ABC; de tweede, voor de lerende organisatie, ging 
naar biochemieconcern Corbion. 

Meer weten? Kijk op de website van AWVN; zoekterm: AWVN-trofee.

De AWVN-trofee 

Royal Schiphol Group

Luchtvaart Community Schiphol 
(LCS) is de community voor de ar-
beidsmarkt op de luchthaven. Behalve 
met bedrijven op de luchthaven werkt 
LCS nauw samen met het onderwijs 
en regionale overheden. Het is een 
netwerkorganisatie die de visie op 
duurzame versterking van de ar-
beidsmarkt op Schiphol vormgeeft en 
vernieuwende programma’s ontwik-
kelt en uitvoert voor mensen die op 
de luchthaven (willen) werken. LCS 
onderscheidt zich door zich te richten 
op de ‘imperfecties van de arbeids-
markt’. Dit zijn de vraagstukken die 
niet door de reguliere economische 
markt worden aangepakt en waarvoor 
verbinding van partijen nodig is. De 
programma’s zijn kleinschalig, op maat 
en bevinden zich op het snijvlak van 
bedrijfsleven, onderwijs en overheid 
op Schiphol. Een van de pijlers is in-
clusiviteit, waarbij LCS Royal Schiphol 
en de aangesloten bedrijven in de 
community ondersteunt en faciliteert 
in de ambitie van ‘Luchtvaart Inclusief’ 
om jaarlijks minimaal honderd mensen 
met een arbeidsbeperking werk op 
Schiphol te bieden. 

Meer informatie: 
www.luchtvaartcommunityschiphol.nl.

Luchtvaart Community Schiphol 

Op 26 juni vond de derde rondetafelbijeenkomst van Luchtvaart Inclusief 
plaats, waarin de gezamenlijke inzet voor een inclusieve luchthaven 
centraal stond. Dagvoorzitter was Marc de Hond, spreker, schrijver en 
voormalig speler van het Nederlandse rolstoelbasketbalteam.

groep deelnemers. ‘Daarmee willen we 
het gaande houden, want inclusiviteit 
gaat niet vanzelf, het heeft voortdurend 
aandacht nodig. Naast de jaarlijkse 
rondetafelbijeenkomst worden meerdere 
keren per jaar AIRpotentials-bijeenkom-
sten georganiseerd: meet and greets tussen 
bedrijven op Schiphol en talenten met 
een arbeidsbeperking, met als doel hen 
aan een baan te helpen. LCS staat in 
nauw contact met organisaties als UWV, 
WerkgeversServicepunt en andere stich-
tingen die toegang tot kandidaten uit de 
doelgroep hebben.’ 

Steun ceo
Cruciaal voor een succesvolle inclusieve 
organisatie is volgens David een ‘spon-
sor aan de top’ en commitment van het 

van ons of een jobcoach mee. En ook als 
het een match is – waar een proefplaats, 
werkervaringsplaats, stage of baan uit 
komt – wordt de medewerker door een 
jobcoach begeleid.’

Social firm
Over de toekomstambitie voor Lucht-
vaart Inclusief is David helder. ‘Die 
honderd plaatsingen per jaar, en daar 
wil ik geen jaren over doen. En ik denk 
dat er nog wel meer mogelijk is.’ En als 
ze verder droomt? ‘Een social firm op 
Schiphol zou een mooie vervolgstap zijn 
en een prachtige mogelijkheid om onze 
ambitie nog meer een gezicht te geven. 
Er bestaan al een aantal mooie concep-
ten, zoals de sign language coffee bars in 
kantoren van ABN AMRO, of het Brow-
nies & Downies-concept.’ 

Vanuit talenten en mogelijkheden. Ook 
voor leidinggevenden is het soms een 
uitdaging: wat vraagt het van mij om 
een inclusief team te bouwen? Want 
voor hen is het wellicht makkelijker een 
homogeen team te hebben: je knipoogt 
één keer en iedereen weet precies wat je 
bedoelt. Begin dus bij leidinggevenden 
die iets hebben met het onderwerp, die 
intrinsiek gemotiveerd zijn om naar 
talenten van mensen te kijken en zich 
willen richten op de mogelijkheden.’
Bij inclusiviteit is het ‘eerlijke gesprek’ 
tussen leidinggevende en medewerker 

volgens David eveneens een voorwaarde 
voor succes. ‘Wat kan je van elkaar 
verwachten en waar moet je rekening 
mee houden? Dit geldt natuurlijk niet 
specifiek voor de doelgroep, maar voor 
elk gesprek tussen medewerker en 
leidinggevende. Maar juist deze groep 
wil er – net als iedereen – ook gewoon 
bijhoren, ertoe doen en op kwaliteiten 
worden beoordeeld. LCS doet de intakes 
met kandidaten als ze hier komen voor 
een meet and greet. Bij een eerste gesprek 
tussen een kandidaat en een van de 
bedrijven gaat er bij voorkeur iemand 



Het concurrentiebeding 
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Vraag ’t de AWVN-
werkgeverslijn

achtergrond

Wat is een concurrentiebeding?  

Een concurrentiebeding is een over-
eenkomst tussen een werknemer en 
werkgever die de werknemer verbiedt 
om, tijdens en na afloop van het dienst-
verband, te opereren op hetzelfde werk-
terrein als zijn werkgever. Meestal geldt 
een verbod voor een bepaald gebied en 
een bepaalde periode – vaak één jaar, 
maar dit kan ook korter of langer zijn. 
Het concurrentiebeding is alleen geldig 
als de werknemer minimaal achttien 
jaar is én het schriftelijk is overeen-
gekomen. 

TEKST
Anne-Sophie Smit   

De AWVN-werkgeverslijn is 
de helpdesk voor leden van 
AWVN. Dagelijks komen 
er uiteenlopende vragen 
binnen. De medewerkers 
van de AWVN-werkgeverslijn 
hebben voor deze editie 
van Werkgeven een aantal 
belangrijke vragen op 
een rij gezet over het 
concurrentiebeding.  
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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 zit het bij onbepaalde tijd?  

Een door de werknemer ondertekende 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd waarin een concurrentiebeding is 
opgenomen, voldoet aan het schriftelijk-
heidsvereiste. Uit de rechtspraak volgt 
echter dat het ook goed is als een door 
de werknemer ondertekende arbeids-
overeenkomst of brief verwijst naar 
bijgevoegde arbeidsvoorwaarden waarin 
een concurrentiebeding is opgenomen. 
Het is dan niet nodig dat de arbeids-
overeenkomst of brief specifiek verwijst 
naar het concurrentiebeding. Evenmin 
is nodig dat de arbeidsvoorwaardenrege-
ling voor akkoord wordt getekend. Die 
moet dus wel schriftelijk als bijlage zijn 
bijgevoegd! Let op: het enkel opnemen 
van een concurrentiebeding in een cao 
is niet voldoende. Het beding heeft hier-
voor een te persoonlijk karakter.
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En bij bepaalde tijd? 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet 
werk en zekerheid is een concurrentie-
beding bij een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd slechts geldig als dit is 
opgenomen in de arbeidsovereenkomst 
zelf én er is voldaan aan de motiverings-
plicht. Anders dan bij een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd is een 
verwijzing naar bijgevoegde arbeids-
voorwaarden dus onvoldoende. De moti-
veringsplicht houdt in dat uit de bij het 
concurrentiebeding opgenomen schrif-
telijke motivering blijkt dat het beding 
noodzakelijk is vanwege zwaarwegende 
bedrijfs- of dienstbelangen. Wanneer dit 
het geval is, hangt af van de specifieke 
omstandigheden. Uit de rechtspraak 
volgt in ieder geval dat de motivering 
voldoende concreet moet zijn.  

achtergrond

Anne-Sophie Smit
is medewerker 
van de AWVN-
werkgeverslijn

1 2 3 4 5

Vanwaar dit verschil?   

De achterliggende gedachte is dat een 
werknemer met een arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd anders dubbel 
nadeel zou ondervinden. Het staat im-
mers van tevoren vast dat de duur van 
het contract beperkt is, en een concur-
rentiebeding werkt belemmerend als de 
werknemer de overstap naar een andere 
baan maakt.        

Wat als het beding wordt 
overtreden? 

Als een werknemer het concurrentiebe-
ding overtreedt, is er in beginsel sprake 
van wanprestatie. Dit betekent dat de 
werkgever de mogelijkheid heeft om 
een schadevergoeding van de werkne-
mer te vorderen. Het probleem is wel 
dat het moeilijk is om aan te tonen 
welke schade de werkgever precies heeft 
geleden. Daarom is vaak in het concur-
rentiebeding een boete gekoppeld aan 
overtreding. De rechter kan de boete 
matigen als deze onredelijk hoog is.  
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Doordenken
Plankenkoorts      

Ze moesten er even voor weglopen, Lili 
en Howick, maar toen zwichtte staats-
secretaris Mark Harbers van Justitie 
voor de volkswoede. En binnenkort 
zal ook hun moeder zich weer bij hen 
mogen voegen. ‘Vluchtelingen’ uit een 
veilig land. 
Harbers’ besluit kwam te laat. Niet voor 
de kinderen, wel om beschadiging van 
het gezag te voorkomen. Als een Kamer-
lid dan ook nog kraait ‘dat er achter de 
schermen ontzettend hard is gewerkt 
om dit voor elkaar te krijgen’, dan is 
voor iedereen duidelijk dat onze wetge-
vende macht bereid is om haar eigen 
werk als wanprestatie aan te merken 
zodra ‘harde’ gevolgen in de media een 
naam en aansprekend gezicht krijgen. 
Wat vindt u van het ‘aanvalsplan 
lerarentekort’ van minister Slob van 
Onderwijs? Olie op het vuur van de ac-
tievoerders, als u het mij vraagt. Ik heb 
met hem te doen, want zeggen dat er al 
zoveel geld naar salarissen gaat en dat 
je spekkoper was bij het regeerakkoord, 
leidt echt niet tot begrip nu het hogere 
bedrag dat volgens de actievoerders 
nodig is (om de salarissen in primair 
en voortgezet onderwijs gelijk te trek-
ken én de werkdruk te verlagen) eerst 
nagenoeg gelijk was aan en inmiddels 
zelfs fors lager is dan de uitdijende 
kosten van de hobby van de minister-
president. En dan te weten dat je ook 
met meer geld nog geen blik goede 
leraren opentrekt en dat je maar moet 

afwachten of schoolbesturen met meer 
geld niet aan nog meer vermogensvor-
ming gaan doen. 

De lijst van (voor)genomen maatregelen 
die onder druk van een steeds bozere 
publieke opinie moeten worden bijge-
steld of teruggedraaid of waarvan moet 
worden afgezien, groeit gestaag. Was 
het een verkeerd idee om werkgevers 

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 

langer of korter dan voor de andere 
werknemer. Of wisten we dat niet toen 
het idee werd geopperd? 
We kunnen maatregelen communi-
catief zó inpakken dat het lijkt of ze 
een mooi en aansprekend doel dienen 
(Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis 
wonen of Mensen met een beperking verdie-
nen een échte werkplek in een écht bedrijf ). 
Maar als het ware doel bezuinigen is, 
dan wordt de reclameboodschap vroeg 
of laat ingehaald door de werkelijkheid 
en mogen de verantwoordelijke be-
windslieden naar adem happend uitleg-
gen hoe het in een beschaafd land toch 
mogelijk is dat... Enfin, vult u maar in. 
En als er dan ineens toch geld bij kan, 
dan is de gezagschade nog groter.

Politiek gezag is een enorm belangrijk, 
maar kwetsbaar maatschappelijk bind-
middel. In tal van landen zien we hoe 
democratie wordt gemanipuleerd om 
macht in plaats van gezag te vestigen. 
In Nederland beperkt zich dit nog tot 
het opleggen van fractiediscipline in 
de Tweede Kamer. Mijn hoop is erop 
gevestigd dat enkele Kamerleden van 
regeringsfracties dit najaar hun grond-
wettelijke plicht hoger achten dan 
fractiediscipline. Dat zij daarbij last 
kunnen hebben van plankenkoorts, 
kan ik mij voorstellen. Plankenkoorts 
is wat grote artiesten bescheiden houdt 
en bij anderen voor gezag zorgt. Politici 
misstaat het niet.  

Plankenkoorts 
zorgt voor 
ontzag bij 
anderen, en 
houdt de artiest 
zelf bescheiden 

toe te staan minder dan het minimum-
loon te betalen aan werknemers van 
wie de productiviteit achterblijft bij de 
hoogte van het minimumloon? Wél als 
het minimumloon een beloning is voor 
aan de werkgever beschikbaar gestelde 
tijd, en geen beloning voor de in welke 
tijd dan ook geleverde prestatie. Want 
dan is een uur gewoon een uur, en die 
is voor de ene werknemer geen minuut 

Deel 1 Waarom een cao?
laurens Harteveld, AWVN
• het cao-landschap
• actuele ontwikkelingen binnen cao’s
• hr-trends

Deel 2 Juridisch kader van de cao
Niels Jansen, UvA
• ondernemings- en bedrijfstakcao
• algemeen verbindendverklaring
• representativiteit werkgevers/werknemers
• werkingssfeer (zelfstandigen)
• bindingsproblematiek: leden en niet-leden
• incorporatie

Deel 1 Psychologie van coöperatie  
en conflict
Maria Dijkstra, UvA
• conflict en conflicthantering
• sociale dilemma’s

Deel 2 Onderhandelingsstijlen
Jan de Kramer, AWVN
• onderhandelingsstijlen
• insight-profielen

Deel 1 Nieuwe ontwikkelingen in het  
arbeidsrecht
Niels Jansen, UvA
• platformeconomie
•  maatwerk: afwijkingsmogelijkheden,  

decentralisatie en dispensatie
• afwijking driekwart dwingend recht
• stakingsrecht en collectieve acties

Deel 2 Nasleep van een staking
Agnes Akkerman, Radboud Universiteit
• sociale mechanismes na stakingen
•  gevolgen voor productiviteit en  
werksfeer

Deel 1 Flexicurity als onderhandelings- 
strategie
Ton Wilthagen, Tilburg University
• flexibiliteit en zekerheid
• management van sociale risico’s

Deel 2 Modernisering pensioenen
• ontwikkelingen en vernieuwing

Deel 1 Praktijkcasus

Deel 2 Actualiteit in de polder en vakbonds-
vertegenwoordiger en werkgevers
Harry van de Kraats, AWVN & Piet Fortuin, CNV

Terugblik leergang
Niels Jansen, UvA

Deel 1 Harmoniseren en vernieuwen van 
arbeidsvoorwaarden
Tertius Middeldorp, DSM
• aanleiding, aanpak en resultaat
• van negen cao’s naar één cao

Deel 2 Fiscale aspecten van cao’s
Jan de Graaf en Armand lahaije, AWVN
• leerrekening in de cao
• duurzame inzetbaarheidsbudgetten
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leergang arbeidsvoorwaarden
‘De cao als strategisch wapen’

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

Kosten
Deelname kost 3.900 euro. Leden en leden  
van bij AWVN aangesloten branche-organisaties 
betalen slechts 2.900 euro. Een tweede  
deelnemer van dezelfde organisatie betaalt  
€ 3.500 (niet-leden) of € 2.500 (leden).  
Prijzen inclusief maaltijden, exclusief btw.

Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.awvn.nl onder ‘agenda’. U kunt  
zich alleen voor de gehele leergang inschrijven, 
niet voor afzonderlijke bijeenkomsten.

Goed beslagen ten ijs

komen bij de komende

cao-onderhandelingen?

In de leergang

arbeidsvoorwaarden

komen alle aspecten

van de collectieve

arbeidsvoorwaardenvorming

aan bod.

Zes bijeenkomsten,

twaalf modules.

Start 12 februari 2019.
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Inclusief werkgeven
Start van de driedelige 
leergang over inclusief 
werkgeven

Arbeidsrecht en 
-voorwaarden 
Derde workshop van  
de workshopcyclus 
Internationale 
arbeidsmobiliteit, najaar 2018

16 1
Oktober November

Mainport
Bijeenkomst van het 
AWVN-netwerk HRM-
groep Industrie mainport

15
Oktober

berichten

Ook Cargill kiest voor Tiptrack
Zo’n 2300 medewerkers van voedings-
middelenproducent Cargill gaan met 
behulp van de AWVN-tool Tiptrack 
werken aan hun duurzame inzetbaar-
heid. Het gaat om medewerkers ver-
spreid over 15 verschillende locaties 
in heel Nederland. Afgesproken is dat 
zij een persoonlijk budget van € 500 
per jaar krijgen om in te zetten voor 
hun duurzame inzetbaarheid. Het doel: 

competente, gemotiveerde en vitale me-
dewerkers, van alle leeftijden en in elke 
levensfase. Cargill verwacht dat Tiptrack 
ook kan helpen om de medewerkers 
goed voor te bereiden op veranderingen 
in het werk en de noodzaak om langer 
door te werken (nu de pensioenleeftijd 
verder omhoog gaat).

In totaal zijn er in Nederland in 2018 voor 900.000 
werknemers cao-afspraken gemaakt over het gebruik 
van een individueel duurzaam inzetbaarheidsbudget. 
Het gemiddelde bedrag van het persoonlijk ontwikke-
lingsbudget is € 535 per werknemer per jaar. 
Stimuleren dat mensen het budget daadwerkelijk 
gebruiken, is een permanent aandachtspunt, zo blijkt 
uit de praktijk. Hoe geef je medewerkers de eigen 
regie over hun duurzame inzetbaarheid? En hoe zorg 
je ervoor dat zij hun budget daarvoor op een eenvou-
dige manier kunnen besteden? 
Om deze eigen regie te stimuleren en de besteding 
van het budget eenvoudig te maken, heeft AWVN 
Tiptrack ontwikkeld. Tiptrack is een interactieve on-
line tool voor werkenden én werkgevers die gebouwd 
is op de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, 
ontwikkeling, gezondheid en financiën. Tiptrack geeft 
medewerkers inzicht, zet aan tot actie en stimuleert 
het gebruik van het duurzaam inzetbaarheidsbudget. 
In de handige webshop zijn tools, tests en trainingen 
van een breed aanbod aanbieders te vinden. 
Tiptrack heeft inmiddels ruim 10.000 gebruikers, die 
voor 4,5 miljoen euro hebben besteed aan trainingen 
en opleidingen (zie hiernaast).

Kansen voor een  
moderne cao
Vanzelfsprekend past u 
periodiek de arbeidsvoor-
waarden aan. Maar hoe 

toegankelijk is de tekst van uw cao of ar-
beidsvoorwaardenregeling (avr) nog voor de 
medewerkers, na al die jaren en al die aan-
passingen? En hoe aansprekend is de vorm? 
Is de cao of avr ook online beschikbaar? Past 
de uitstraling ervan nog bij uw business en is 
deze in lijn met uw bedrijfs visie en kernwaar-
den? Wellicht hoog tijd voor het modernise-
ren van uw cao/avr!
Donderdag 1 november, Vianen; � 50, 
alleen toegankelijk voor AWVN-leden. 

Arbeidsrechtelijke aspec-
ten van reorganisaties
Een reorganisatie is voor alle 
betrokkenen een complexe, 
delicate aangelegenheid, 

maar soms nu eenmaal onvermijdelijk. Als u 
de voorbereiding op een reorganisatie wilt 
optimaliseren en/of uw kennis over reorgani-
seren up-to-date wilt houden, volg dan deze 
praktijkochtend. Twee ervaren adviseurs 
gaan in op het proces, de mogelijkheden en 
de wettelijke verplichtingen.
Dinsdag 6 november, Bunnik; � 350 voor 
AWVN-leden; � 450 voor niet- 
leden. Korting bij meerdere deelnemers 
van één organisatie.

De zieke werknemer
Hoe gaat u om met een zieke 
werknemer? Wat zijn de ver-
plichtingen van werkgever 
en werknemer? Wat schrij-

ven de privacyregels voor? Wanneer kunt 
u een zieke werknemer ontslaan? Wat zijn 
de consequenties van de Wet compensatie 
transitievergoeding bij einde arbeidsover-
eenkomst na langdurige arbeidsongeschikt-
heid? De masterclass ‘De zieke werknemer’ 
gaat in op deze vragen en verschaft u prak-
tisch inzicht over hoe u wel (en niet) moet 
omgaan met een zieke werknemer. 
Dinsdag 13 november 2018, Vianen; � 350 
voor AWVN-leden; � 450 voor niet-leden.

Basiscursus medezeggen-
schapsrecht
Wanneer en hoe moet u de 
ondernemingsraad raadple-
gen of informeren? Voor be-

stuurders of HR-verantwoordelijken is het van 
groot belang te weten wanneer en op welke 
wijze zij het medezeggenschapsorgaan bin-
nen de organisatie moeten informeren en/of 
raadplegen, wanneer dit verplicht of vrijwillig 
is én welke eisen er dan worden gesteld. Bin-
nen één dag bent u volledig op de hoogte met 
deze basiscursus, die al jaren een ‘bestseller’ 
is en recent werd beoordeeld met een 8,5. 
Donderdag 15 november 2018, Houten;  
� 750 voor AWVN-leden; � 950 voor  
niet-leden.

Sparren en zinderen: hoe 
boks je het voor elkaar?
Een workshop waarin je een 
dagdeel met een boks- en 
aikidomaster op zoek gaat 

naar de spanning bij elkaar én in jezelf. En 
in het tweede dagdeel een vertaling naar 
concrete handvatten voor omgaan met 
spanning in je eigen organisatie op basis van 
een aantal leiderschapsprincipes. Tijdens 
deze workshop maak je kennis met de kern 
van een al jarenlang beproefd leiderschaps-
programma, aangeboden door Arri Pauw en 
Lars Doyer.
Zinder is relatief nieuwe dienstverlening 
van AWVN om de cultuur van organisaties, 
afdelingen en teams te veranderen en te 
laten zinderen. We brengen samen met 
opdrachtgevers energie, creativiteit en 
zelfvertrouwen (terug) in het werk. Werk 
wordt weer werk waar mensen met plezier 
naar toe gaan. Hierdoor wordt beweging en 
verandering mogelijk, op plekken waar het 
eerst vastzat. En worden teams en organisa-
ties wendbaarder en creatiever. Dat noemen 
we zinderen.
Vrijdag 23 november 2018, Driebergen; 
� 350 (� 225 voor deelnemers die eerder 
de Zinderdroomdag hebben gevolgd). Ook 
toegankelijk voor niet-leden. 

CURSUSAANBOD NAJAAR 2018
Hieronder vindt u het cursusaanbod van AWVN in november 2018. Het volledige overzicht van de cursussen, 

workshops en bijeenkomsten dit najaar en de eerste maanden van 2019 staat op de site van AWVN  
onder ‘Agenda’. Daar vindt u bij elk event ook het inschrijfformulier. Vermelde prijzen zijn exclusief btw.

KA
LEN
DER

Medezeggenschap 
Bijeenkomst van 
het AWVN-netwerk 
Medezeggenschap

Dossiermanagement
Masterclass over 
dossiermanagement en 
gesprekstechnieken

9 9
Oktober Oktober

Voor meer informatie: www.awvn.nl

In totaal zijn er 11,600 trainingen, adviezen 
of testen afgenomen

waarvan 50% 

meestal betaald 

uit individueel 

DI-budget

50% gratis testen 

en tools binnen Tiptrack

coaching • testen • fi nancieel 

advies • gezondheidsadvies

€ 4,5 miljoen 
Bestedingen aan trainingen en opleidingen

Ontdek hoe Tiptrack uw medewerkers in 

beweging brengt. Kijk op www.tiptrack.nl

© Tiptrack
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De zieke werknemer
Masterclass over de 
omgang met zieke 
werknemers

Medezeggenschaps-
recht
Eendaagse basis-
cursus

13 15
November November

Reorganiseren
Workshop over de 
arbeidsrechtelijke 
aspecten van 
reorganisaties

6
November

Waarom AWVN? Ik heb eerder al dik elf jaar bij AWVN 
gewerkt, tot 2003. Daarna was ik hoofd beloningsbeleid bij 
ING. In 2014 werd ik directeur HR-beleid bij de Volksbank, 
maar die baan ging eraan. Ik wilde graag weer andere 
bedrijven adviseren, nu ook met mijn kennis van de 
inspanningen die het vraagt om binnen een bedrijf iets voor 
elkaar te boksen. Ik ben me nu veel meer bewust van de rol 
van HR in een organisatie.  
Wat was je eerste baan? Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaar-
den bij het ministerie van Defensie, waar toen nog honderd-
duizend man werkten. Ik had rechten gestudeerd, wist niet 
wat ik wilde worden. Ik ben toevallig in het HR-vak gerold en 
vind het nog steeds leuk.
Wat is voor jou vernieuwend werkgeven? Voor mij draait dat 
om ontwikkeling. In een tijd waarin alles verandert, is het 
van groot belang dat een organisatie zich ontwikkelt, en dat 
– parallel daaraan – medewerkers zich ontwikkelen. Daarbij 
hoort een cultuur van vertrouwen, waarin mensen fouten 
mogen maken. 
Welke eigenschap komt je het beste van pas in je werk?  
Ik kan de lange termijn goed overzien, ik weet waar het heen 
moet met een organisatie, wat de stip op de horizon moet zijn.
Van welke fout heb je het meest geleerd? Ik heb eens voor een 
baan gekozen op basis van ratio en status, terwijl ik meteen al 
voelde dat de baan niet bij me paste. Daarvan heb ik geleerd 
dat je naar je gevoel moet durven luisteren. 
Patat of friet? Patat. Sinds een jaar mét mayonaise.
Wat wordt je laatste baan? Reisfotograaf. Bij voorkeur in Zuid-
Amerika – zo’n fotogeniek continent. 

Waarom AWVN? Ik zet me heel graag in voor inclusie op de 
werkvloer. In de zoektocht naar een stage ben ik bij AWVN 
terechtgekomen. Tijdens mijn studie heb ik me ingezet 
voor jongeren met een chronische aandoening en hun 
arbeidsparticipatie. Het werkgeversperspectief is nieuw, leuk 
en leerzaam voor mij.
Wat was je eerste baan? Als jongerenambassadeur heb ik 
mij ingezet voor deelname van jongeren met een chronische 
aandoening aan de maatschappij. Als ervaringsdeskundige 
weet ik wat voor invloed een aandoening heeft op je leven.
Wat is voor jou vernieuwend werkgeven? Dat draait voor 
mij om ontwikkelen. Het inspelen op mogelijkheden tot 
ontwikkeling van je eigen mensen en je organisatie. Dat 
vind ik ook leuk aan AWVN: iedereen is erg gericht op 
ontwikkeling, niet alleen van de organisatie, maar ook van 
jezelf. Het is heel gaaf om dat bij elkaar te stimuleren. 
Welke eigenschap komt je het beste van pas in je werk?  
Door goed door te vragen, kan ik snel tot de kern komen. Dat 
bevordert de communicatie. 
Van welke fout heb je het meest geleerd? In mijn tweede 
studiejaar begon ik aan een tweede studie. Ik wilde bewijzen 
dat ik ondanks mijn taaislijmziekte normaal ben. Daar ben ik 
een jaar ziek van geweest. Het heeft me geleerd om beter naar 
mijn intuïtie te luisteren.
Patat of friet? Patat, maar ik heb liever aardappels uit de oven. 
Wat wordt je laatste baan? Ik hoop dat ik nog vele jaren heb 
om dat te verzinnen. Als ik heb bijgedragen aan een meer 
inclusieve arbeidsmarkt, ben ik een tevreden mens.  

Even voorstellen….  

Alex Verheijden (58)

Adviseur HR en arbeidsver-
houdingen, in dienst sinds 
1 februari 2018

Even voorstellen…. 

Robin Kok (26)

Projectmedewerker AWVN 
Inclusief, in dienst sinds  
17 september 2018  

NIEUWE GEZICHTEN BINNEN DE AWVN-ORGANISATIE

Zuidoost
Netwerkbijeenkomst 
van het AWVN-dispuut 
Zuidoost

1
November

Beleidscommissie
Bijeenkomst van de 
beleidscommissie  
van AWVN

1
November

Moderne cao
Informatiebijeenkomst 
over het moderniseren 
van de cao

1
November

Rijksbegroting 
2019: echte stappen 
blijven uit
Het kabinet heeft een aantal nuttige plan-
nen om werken lonender te maken. Zo wil 
het onder andere de lasten op arbeid verla-
gen. Dat blijkt uit de op Prinsjesdag bekend-
gemaakte rijksbegroting 2019. 
Gezien de alsmaar verder verkrappende 
arbeidsmarkt is het positief om werk aan-
trekkelijker te maken, zodat hopelijk ook 
de participatie toeneemt. De Miljoenennota 
spreekt verder van een aantal uitdagingen 
voor de arbeidsmarkt. Zo constateert het 
kabinet dat werkgevers behoefte hebben aan 
flexibiliteit in arbeidsrelaties om productief 
te zijn en te blijven, maar dat te veel flexibili-
teit de Nederlandse economie als geheel kan 
verzwakken – onder andere door een scheve 
verdeling van rechten, plichten en bescher-
ming tussen verschillende contractvormen. 
AWVN ondersteunt die stelling, en onder-
schrijft ook het belang dat het kabinet hecht 
aan concrete afspraken over het pensioen-
stelsel op de korte termijn. Maar ondanks 
dat AWVN zich goed kan vinden in de ana-
lyse en intenties van het kabinet, overheerst 
een wat onrustig gevoel. Want waar blijft de 
concrete actie? Echte stappen blijven, in elk 
geval vooralsnog, uit. 

Reflectie op het taalgebruik 
van sociale partners 
Vanwege het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd nam 
Arjen Verhoeff op 10 juli afscheid 
van AWVN. Ter ere van de vertrek-
kende beleidsadviseur had AWVN het 
minisymposium Hoezo, arbeidsverhou-
dingen? georganiseerd in het Haagse 
museum Meermanno. Thema was het 
taalgebruik van sociale partners. De 
economie, arbeidsmarkt en maat-
schappij worden steeds complexer. Is 
de ‘taal van de arbeidsverhoudingen’ 
nog geschikt om de huidige situ-
atie te verwoorden, te begrijpen en 
gezamenlijk tot adequate oplossingen 
te komen? 
De korte versie van het antwoord 
luidt ‘nee’. Op dit moment staart de 
polder vooral naar een tafel vol met 
Babylonische puzzelstukjes die op-

nieuw moeten worden gelegd. In hun 
bijdragen probeerden de deelnemers 
de eerste hoekjes en contouren van 
die puzzel te vinden. Zo stelde Paul 
de Beer, hoogleraar arbeidsverhou-
dingen aan de UvA, dat taal door de 
decennia heen de vervanger is gewor-
den van fysieke actie in het uitvech-
ten van de klassenstrijd. Volgens hem 
is nu het punt bereikt dat bureau-
cratisering en onduidelijke woorden 
de overhand hebben gekregen, en zo 
de besluitvorming versluieren. Ook 
de woorden van Godfried Bomans, ge-
citeerd door AWVN-directeur Harry 
van de Kraats, bleven hangen: taal is 
een handschoen die strak om de huid 
van de inhoud getrokken is. Dat lijkt 
in de in de polder niet meer het geval. 
Of juist wel?

Wat zijn de consequenties van de 
kabinets plannen voor werkgevers? U vindt 
alle voor werkgevend Nederland relevante 
informatie uit de rijksbegroting en een 
analyse ervan op de site van AWVN, onder 
het HR-topic ‘Rijksbegroting 2019’.

AFSCHEIDSBIJEENKOMST ARJEN VERHOEFF: 

Arjen Verhoeff ging in zijn laatste AWVN-optreden in op de rol van taal bij macht en invloed.
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Technologische 
ondersteuning 
medewerkers met 
arbeidsbeperking

AWVN neemt deel aan de dit jaar opgerichte ‘Coalitie voor 
technologie en inclusie’. De coalitie wil de ontwikkeling en 
toepassing van technologie stimuleren, coördineren en onder-
steunen. Het doel: meer mensen met een beperking aan het 
werk door ondersteunende technische oplossingen.
 
Onderzoek wijst uit dat technologie kansen biedt om werkne-
mers met een beperking te ondersteunen. Maar hoe kan je in de 
praktijk technologie inzetten om werk voor mensen met een be-
perking toegankelijker te maken? De coalitie, waaraan behalve 
werkgeversvereniging AWVN o.a. ook hoogleraar arbeidsmarkt 
Ton Wilthagen, UWV en het ministerie van SZW deelnemen, 
wil de domeinen technologie en werk met elkaar verbinden, 
om zo de ontwikkeling en toepassing van technologie voor een 
inclusieve arbeidsmarkt te stimuleren.
 
‘AWVN zal zich actief inzetten om de onbegrensde mogelijk-
heden van ondersteunende technologie onder de aandacht van 
werkgevers te brengen. Een belangrijke stap voorwaarts naar 
een inclusieve arbeidsmarkt’, aldus Erik Groot, die AWVN in de 
coalitie vertegenwoordigt.
 
Coalitie voor technologie en inclusie daagt werkgevers, technologie-
ontwikkelaars, werknemers en ondersteuners uit om concrete 
ideeën in te dienen voor de technologiechallenge. De aftrap 
vindt plaats op 23 november. De winnaars krijgen subsidie van 
UWV om hun pilot uit te voeren.
Meer informatie over de coalitie en over de technologie-
challenge op www.technologievoorinclusie.nl.

Belastingrecht
Vierde workshop van 
de workshopcyclus 
Internationale 
arbeidsmobiliteit, 
najaar 2018

22
November

Sparren en zinderen
Workshop. Op zoek naar 
gezonde spanning in je 
organisatie en jezelf

23
November

Dutch Labour Relations
Eendaagse, Engelstalige 
cursus voor 
(buitenlandse) HR-
managers van bedrijven 
met een buitenlandse 
moederbedrijf

27
November

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
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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


