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Veranderende en 
nieuwe wet- en  
regelgeving 
Een nieuw jaar brengt onver-
mijdelijk nieuwe of verande-
rende wet-  en regelgeving 
met zich mee. Een beknopt 
overzicht van de wijzigingen 
waar HRM rekening mee 
moet houden.
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Guido van Woerkom
Meer aandacht in de bestuurskamer voor HR-thema's. 
Want alleen dan kan een bedrijf zijn binding met de 
samenleving borgen, en excelleren als werkgever en 
onderneming. Guido van Woerkom, voorzitter van de 
Raad van Toezicht van de bijna honderd jaar geleden 
opgerichte werkgeversvereniging AWVN, ziet de 
komende decennia voldoende uitdagingen. ‘Leiding 
geven in de 21ste eeuw is echt van een andere orde 
dan in de 20ste eeuw.’
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Toekomstbestendige pensioenvisie 
De brancheorganisatie voor mobiliteit-ondernemers, BOVAG, 
wilde de uitkomsten van de nationale pensioendiscussie 
niet verder afwachten en ontwikkelde een eigen, toekomst-
bestendige pensioenvisie. ‘Geen zorgen voor ouderen, geen 
drempel voor jongeren’: dat is de essentie volgens Pieter 
Niesink, directeur van BOVAG. 

Nieuwe basis voor beoordeling 
Niet functies, maar acht kerncompetenties vormen 
de basis van de beoordeling en beloning van de 
medewerkers van kennisplatform CROW. En het 
mooie is dat deze competenties direct verbonden 
zijn met de strategie van de organisatie.
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Competenties zijn de  
nieuwe diploma’s 
Zeker nu functies steeds sneller ver-
anderen, is het gat dat op de arbeids-
markt gaapt tussen mens en werk 
merkbaar. AWVN heeft tijdens haar 
jaarcongres ideeën gepresenteerd die 
de mismatch nu én in de toekomst  
kunnen tegengaan: het competentie-
paspoort en de werk-naar-werkwet.  
Een nadere toelichting.

Vernieuwing met karakter 
Grolsch wil de winnende brouwerij van Nederland worden. Om die am-
bitie te realiseren, vernieuwde het bedrijf de HR-visie en arbeidsvoor-
waarden. De kernwoorden van het werk van de toekomst: flexibiliteit, 
duurzame inzetbaarheid, arbeidsproductiviteit en innovatie.

Duurzame inzetbaarheid
Eén derde van de Nederlandse werknemers heeft de beschikking  
over een budget om werk te maken van z’n eigen duurzame inzetbaar-
heid (DI-budget). Werknemers laten volgens hun werkgevers echter 
veel kansen liggen bij de besteding van dat geld. Dat is de belangrijk-
ste conclusie van onderzoek van AWVN naar de beschikbaarheid en 
het gebruik van het DI-budget. 

22 Weinig realistisch beeld 
Mbo-studenten zijn slecht voorbereid op de 
arbeidsmarkt van morgen. Dat blijkt uit verkennend 
onderzoek, uitgevoerd in het kader van het 
laatste AWVN-jaarcongres, naar de wederzijdse 
verwachtingen van mbo-studenten en hun 
toekomstige werkgevers.
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‘AWVN zet al honderd jaar een stem-
pel op de arbeidsverhoudingen in 
Nederland. Dat is heel bijzonder. In het 
verleden ligt veel toekomst verscholen. 
Overleg is een dominant begrip in de 
geschiedenis van AWVN. Met elkaar pra-
ten, luisteren en vragen stellen vormt 
de basis van eigenlijk alle maatschappe-
lijke vooruitgang in Nederland in de af-
gelopen eeuw. In het huidige maatschap-
pelijke klimaat vergeten we weleens 
hoe goed dat door de jaren heen heeft 
gewerkt en nog steeds kan werken.’
Guido van Woerkom kan het weten. Zijn 
loopbaan speelde zich voor het grootste 
deel af op het snijvlak van bedrijfsleven, 
werkgeversverenigingen, vakbonden 
en politiek. Als voorzitter van de Raad 
van Toezicht van werkgeversvereni-
ging AWVN mag hij reflecteren op die 
wereld. 
‘Communicatie’ – Van Woerkom zegt 
het met ironische nadruk en in letter-
grepen: com-mu-ni-catie – ‘via Twitter 
en dergelijke platformen zet partijen al-
leen maar vaster in hun eigen mening. 

Guido van Woerkom, voorzitter 
Raad van Toezicht AWVN

‘Overleg werkt’

TEKST
Jannes van der Velde

BEELD
Martin Waalboer 

Geef HR-thema’s meer aandacht in de bestuurskamer. 
Alleen dan kan een bedrijf zijn binding met de 
samenleving borgen en excelleren als werkgever en 
onderneming. Guido van Woerkom, voorzitter van 
de Raad van Toezicht van de nu bijna honderdjarige 
werkgeversvereniging AWVN, ziet voor werkgevers de 
komende jaren voldoende uitdagingen. 

4 vraaggesprek #4 2018

Men is niet geneigd om de eigen mening 
kritisch te bekijken en om anderen 
uitleg over hun mening te vragen. Men 
is ook niet geneigd te onderzoeken en te 
redeneren vanuit de feiten. Gevolg is po-
larisatie en afbrokkelend vertrouwen.’
‘De neiging tot polarisatie breidt zich 
als een olievlek uit. Je kunt je afvragen 
of in het mislukte centrale overleg over 
een pensioenakkoord de partijen elkaar 
wel goed hebben verstaan. Het kabinet 
zette de premier in. Dat wordt alleen 
maar gedaan als men – het kabinet – er-
van overtuigd is dat de zaak zo goed als 
rond is. En dan toch die mislukking…’
Het overlegmodel verkeert in een crisis, 
wil Van Woerkom maar zeggen. ‘Dat is 
een reden om grote vragen te stellen. 
Doen de juiste partijen nog mee aan het 
grote overleg? Wie zijn de juiste par-
tijen? Wie vertegenwoordigt wie? Welk 
belang vertegenwoordigt men? Staat 
de vakbeweging nog voor het algemene 
werknemersbelang? Op dit ogenblik 
lijkt het in ieder geval steeds meer uit-
sluitend om ledenbelang te draaien.’

Is het overlegmodel vastgelopen?
‘Daar moet ik twee dingen op zeggen. 
Ten eerste: op centraal niveau is er een 
groot probleem, dat is wel duidelijk. 
Maar het is niet de eerste crisis. In de ja-
ren zeventig en begin jaren tachtig was 
het ook meer strijd dan samenwerking. 
Vastgeroeste opvattingen. De doorbraak 
kwam met het veelgeroemde Akkoord 
van Wassenaar. De kracht van dat ak-
koord was de eenvoud: loonmatiging in 
ruil voor werkgelegenheid. Alle partijen 
wisten wat ze moesten leveren. Ik denk 
ook niet dat er toen een doorrekening 
heeft plaatsgevonden, zoals tegenwoor-
dig alles doorgerekend schijnt te moeten 
worden. Er was een duidelijke ontwikke-
lingsrichting gekozen en dat leverde in 
de jaren daarna een geweldige dynamiek 
op. Het zou me niet verbazen als er op ze-
ker moment weer zo’n doorbraak komt. 
Eigenlijk is het wachten daarop.’
‘Het tweede: we moeten ons niet blind-
staren op het centraal overleg. Op 
decentraal niveau zijn er veel minder 
problemen en voor zover er problemen 
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100 jaar AWVN 
Werkgeversvereniging AWVN bestaat in 2019 
honderd jaar. Dat bijzondere feit wordt ge-
durende het hele jaar gevierd met een groot 
aantal activiteiten voor en met de leden van 
AWVN (waaronder een aantal die honderd 
jaar onaf gebroken lid zijn). Hoogtepunt van de 
festiviteiten wordt het eeuwfeest (congres en 
feestavond) op 20 juni in Haarlem. Het jubile-
umprogramma staat binnenkort online. 

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland werd opgericht om namens 
bedrijven te onderhandelen met de – toen nog jonge – vakbonden.  
De activiteiten draaiden destijds om arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen; 
tegenwoordig biedt AWVN een breed scala aan dienstverlening op HR-gebied. 

vraaggesprekvraaggesprek #4 2018

zijn, zijn die van een andere aard. Ja, 
er wordt wat meer actie gevoerd en 
gestaakt dan in andere jaren, maar dat 
is een vrij gewoon verschijnsel in tijden 
van economische groei. Desondanks 
loopt het afsluiten van cao’s in een 
normaal tempo, zo blijkt uit de maan-
delijkse cao-rapportages van AWVN. De 
enige verklaring daarvoor is dat in het 
cao-overleg de partijen wel naar elkaar 
luisteren en elkaar begrijpen.’

Terug naar het centrale niveau. U 
stelde de vraag of de vakbeweging nog 
wel het algemene werknemersbelang 
vertegenwoordigen. Geldt een 
vergelijkbare redenatie voor de 
werkgevers?
‘Natuurlijk. Maar de werkgeversvereni-
gingen hebben minder problemen als 
het gaat om de breedte van de groep die 
bij hen is aangesloten. Toch geldt ook 
voor hen dat ze attent moeten blijven: 
sluit ons ledenbestand nog wel aan op de 
ontwikkelingen in de maatschappij? De 
opkomst van nieuwe sectoren is zo’n ont-
wikkeling die dwingt tot actie. Daarbij 
moeten werkgevers en hun organisaties 
kritisch naar hun eigen handelen blijven 
kijken. Bieden wij de andere partijen 
wel voldoende perspectief? Een overleg-
model moet leiden tot win-winsituaties, 
anders loopt het model inderdaad vast.’

In het verleden ligt veel toekomst 
verscholen, zei u aan het begin van dit 
gesprek. Wat zijn de uitdagingen voor 
werkgevers?
‘Op de korte termijn moeten zij zien 
om te gaan met de krapte op de ar-
beidsmarkt. Achter dit conjuncturele 
fenomeen gaan echter trends schuil die 
stelselmatig aandacht vereisen. Arbeid 
wordt hoogwaardiger, er zijn meer 
hoogopgeleide mensen van wie meer 
eigen initiatief wordt verwacht in hun 
werk. Werkgevers moeten dat veel meer 
dan nu faciliteren: de randvoorwaarden 
scheppen waarbinnen de werkenden 
waarde kunnen toevoegen. Leiding 
geven in de 21ste eeuw is echt van een 
andere orde dan in de 20ste eeuw.’ 

Dat klinkt redelijk abstract.
‘Ja, maar met voor ondernemingen een 
voor de hand liggende maatregel als uit-
vloeisel: geef meer aandacht aan HR-the-
ma’s in bestuurskamers en rvc’s. Onder 
druk van de recessie en – internationale 
– ontwikkelingen heeft het HR-beleid 
de afgelopen decennia minder aandacht 
gekregen. Op topniveau werd er vooral 
over gesproken in abstracte termen. Dat 
moet en zal veranderen, ik ben ervan 
overtuigd dat de HR-functie meer ruimte 
krijgt in de bedrijfstop. We moeten meer 
oog hebben voor de license to operate en de 
maatschappelijke waarde van bedrijven. 
Alleen dan kan een bedrijf zijn binding 
met de samenleving borgen en als werk-
gever succesvol zijn om als onderneming 
te kunnen excelleren.’ 

‘Dat betekent ook dat de HR-functie een 
andere strategische focus krijgt: meer 
gericht op het optimaal gebruikmaken 
van de talenten, capaciteiten en vaar-
digheden van medewerkers. In de nabije 
toekomst gaat het in het personeelsbe-
leid steeds meer om ontplooiing van 
medewerkers, met duurzame inzetbaar-
heid, vitaliteit en persoonlijke ontwik-
keling als belangrijkste kernbegrippen. 
Dat is noodzakelijk om als bedrijf suc-
cesvol te blijven.’
‘Daardoor moet HR óók een belangrijke 
rol spelen bij het waarmaken van maat-
schappelijke relevantie. Bedrijven staan 
steeds nadrukkelijker stil bij hun plek 
in de samenleving, onder meer omdat 
nieuwe generaties werknemers dat van 
hen verlangen.’

‘In het vertrouwen van de samenleving 
ligt misschien wel de grootste uitdaging 
voor het bedrijfsleven. Is er wat dat be-
treft sprake van een crisis? Ja en nee. Ja, 
want de relatie tussen bedrijfsleven en 
samenleving op hoofdlijnen staat onder 
druk, met kreten als ‘een kabinet van de 
grote bedrijven’ als sterkste aanwijzing. 
Tegelijkertijd moet je ook vaststellen 
dat die crisis niet heel diep kan zitten. 
Het grootste deel van de beroepsbevol-
king werkt bij bedrijven en Nederlandse 
werknemers zijn overwegend behoorlijk 
tevreden. Ik ben geneigd te denken dat 
er een discrepantie is tussen het grote, 
centrale niveau en het niveau van de 
werkvloer – net zoals er ook een discre-
pantie is tussen centraal en decentraal 
overleg.’

7vraaggesprek

Na zijn rechtenstudie werkte 
Guido van Woerkom (63) 
onder meer bij Albert Heijn en 
vervulde hij directiefuncties 
bij communicatieadviesbureau 
BBDO Groep Nederland. In 
augustus 1999 werd de toen 
nog onbekende Van Woerkom 
hoofddirecteur van de ANWB, 
een functie die hij vervulde tot 
2014. Van Woerkom heeft een 
groot aantal toezichthoudende 
en bestuurlijke functies – veelal 
als voorzitter – onder meer bij 
KNGF (de beroepsvereniging 

van fysiotherapeuten), Ymere 
(woningcorporatie in de 
Metropoolregio Amsterdam), 
Vereniging van Toezichthouders 
bij woningcorporaties, GGZ 
Rivierduinen en de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij 
OostNL. Hij is bijna twintig jaar 
bestuurslid van AWVN en sinds 
2013 voorzitter van de Raad 
van Toezicht. Daarnaast is Van 
Woerkom bestuurslid van VNO-
NCW en plaatsvervangend lid 
van de Sociaal-Economische 
Raad. 

Raad van Toezicht

Werkgeversvereniging AWVN heeft in 
2013 de oude bestuursstructuur – met 
algemene ledenvergadering, dagelijks 
en algemeen bestuur – vervangen door 
een structuur met een Raad van Toezicht 
en een aantal commissies. De algemeen 
directeur rapporteert aan de Raad van 
Toezicht, waarvan Guido van Woerkom 
sinds de start voorzitter is. Van de com-
missies is de Beleidscommissie de be-
langrijkste: deze fungeert als klankbord 
voor de AWVN-directie.

Met elkaar praten, luisteren en 
vragen stellen vormt de basis van 
eigenlijk alle maatschappelijke 
vooruitgang in Nederland

Guido van Woerkom
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‘ Functies beperken 
medewerkers’

Kennisplatform CROW introduceert expertisematrix

Niet functies, maar acht kerncompetenties 
vormen de basis van de beoordeling en beloning 
van de medewerkers van kennisplatform 
CROW. En het mooie is dat deze competenties 
direct verbonden zijn met de strategie van 
de organisatie. AWVN begeleidde deze 
veranderoperatie op HR-gebied.

TEKST
Dorine van Kesteren 

BEELD
CROW

CROW in Ede is kennispartner van (de-
centrale) overheden, ingenieursbureaus 
en aannemers op het vlak van infrastruc-
tuur, openbare ruimte, verkeer, vervoer, 
aanbesteden, contracteren, beton- en wa-
terbouw. In samenwerking met opdracht-
gevers en marktpartijen ontwikkelt de 
stichting kennisproducten, zoals online 
kennismodules, handboeken, meetinstru-
menten en cursussen. Denk bijvoorbeeld 
aan kerncijfers om het aantal parkeer-
plaatsen te berekenen dat moet worden 
aangelegd in nieuwe woonwijken of 
winkelcentra.
De medewerkers van CROW weten enorm 
veel over hun eigen vakgebied. Maar wat 
de eindgebruikers van hun kennisproduc-
ten nou precies willen, was minder be-
kend. ‘Een toekomstbestendige organisa-
tie kent de behoeften van de markt. Ons 
doel was dus om beter te weten wat er 
speelt en proactief te zijn. Daarnaast was 
de organisatiestructuur tamelijk star, 
met weinig uit- en doorstroom’, vertelt 
directielid Véronique Christiaans-Joosten. 

Kortom: tijd voor verandering. CROW 
schakelde adviesbureau FRINGE. uit 
Arnhem in om de noodzakelijke ver-
nieuwing en AWVN om de bijbehorende 
HR-ontwikkeling vorm te geven. ‘Ik keek 
naar de bedrijfskundige kant; Bas van 
Beers van FRINGE. meer naar cultuur en 
gedrag. Samen waren we een goed team’, 
zegt Henk Tulner, organisatieadviseur en 
ORBA-coördinator bij AWVN. 

Zelforganisatie
Al gauw werd duidelijk dat CROW wilde 
bewegen van hiërarchische aansturing 
naar zelforganisatie. Christiaans- 
Joosten: ‘Met kleinere teams, dicht op 
het portfolio en de klanten. Daarom 
moesten we de traditionele functiepro-
fielen achter ons laten. Zelforganiseren-
de teams hebben immers behoefte aan 
flexibiliteit en ontwikkeling – en niet 
aan medewerkers die zich strikt aan hun 
taakomschrijving houden.’
In een rigide functionele structuur 
komen de kwaliteiten van medewerkers 

onvoldoende tot hun recht, stelt Tulner.
‘Mensen weten heel goed wat hun sterke 
kanten zijn, en op die gebieden willen 
ze ook worden ingezet. Functies beper-
ken hen daarin.’ Van Beers: ‘Denk aan 
het verhaal van de koning die wilde 
dat al zijn onderdanen dezelfde lengte 
hadden. Iedereen moest op een bed 
gaan liggen en als je te klein was, werd 
je uitgerekt. Was je te lang, werden je 
voeten eraf gehakt. Dat is nu precies wat 
functies doen.’ Tulner: ‘Natuurlijk moet 
er wel een kader zijn – de strategie van 
de organisatie, waaraan iedereen moet 
bijdragen – maar binnen dat kader moet 
je mensen de vrijheid geven om zich te 
ontwikkelen in waar ze goed in zijn en 
wat ze leuk vinden.’ 
De nieuwe strategie van CROW houdt 
in dat de medewerkers zich primair 
richten op de eindgebruikers van hun 
kennisproducten. ‘Hoe meer je produc-
ten en diensten daadwerkelijk worden 
gebruikt, hoe meer toegevoegde waarde 
en hoe meer opbrengsten. Denk bijvoor-

CROW 

CROW is oorspronkelijk een afkorting 
van Centrum voor Regelgeving en 
Onderzoek in de Grond-, Water- en 
Wegenbouw en de Verkeerstechniek. 
Die naam dekte de lading niet meer 
toen de organisatie steeds meer een 
kennisplatform werd. Daarom is CROW 
niet langer een afkorting, maar een 
eigennaam.
De stichting CROW ontstond in 1987 
uit een fusie tussen drie verschillende 
partijen die tot dan toe actief waren in 
de wereld van grond-, water-, wegen-
bouw en verkeerstechniek. Door de ja-
ren heen heeft de organisatie verschil-
lende veranderingen doorgemaakt en 
de stichting is tot op de dag vandaag 
nog steeds een belangrijke partner 
voor de sector (www.crow.nl).

Véronique Christiaans-Joosten, directielid CROW
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beeld aan abonnementen op een ken-
nisbank en een goede mix van digitaal 
leren op afstand en korte workshops’, 
zegt Van Beers. 

Expertisematrix
CROW, Tulner en Van Beers formuleer-
den vervolgens acht kerncompetenties. 
Dat zijn de kwaliteiten die in de orga-
nisatie aanwezig móeten zijn om de 
strategie uit te voeren: dieptekennis, 
breedtekennis (kennis van aanpalende 
vakgebieden en de maatschappelijke 
context), relatiekennis (hoe zitten je 
relatienetwerken in elkaar?), procesken-
nis (in welke beleids-, werk- en inspraak-
processen zijn je klanten verwikkeld?), 
executiekracht, samenwerken, onder-
nemerschap en exploitatie. Tulner: 
‘In samenspraak met de medewerkers 
hebben we voor alle kerncompetenties 
de bijbehorende kwaliteiten, valkuilen 
en drijfveren op een rij gezet. Daarna 

hebben we bepaald wat iemand per 
kerncompetentie moet kennen en kun-
nen om als ‘gekwalificeerd’, ‘ervaren’ of 
‘autoriteit’ te worden gezien. Dit heeft 
geleid tot een gedetailleerde expertise-
matrix voor alle kenniswerkers en  
marketeers van CROW.’
Breedtekennis, relatiekennis, executie-
kracht en samenwerken (Van Beers: ‘De 
pijlers van de strategie’) zijn verplichte 
kost voor de kenniswerkers. Voor de 
marketeers gaat het om proceskennis, 
executiekracht, samenwerken en onder-
nemerschap. De vijfde kerncompetentie 
mag iedereen zelf kiezen. Of iemand 
gekwalificeerd, ervaren of een mede-
werker ‘met autoriteit’ is, hangt af van 
de vraag hoeveel expertises hij op welk 
niveau beheerst. 

Loongebouw
De laatste stap was om de expertise-
matrix te vertalen in het loongebouw. 

Het einddoel is dat de functie niet meer 
bepaalt hoeveel iemand verdient, maar 
welke kerncompetenties hij op welk 
niveau beheerst. Daarbij blijft het oude 
inschalingsmodel van CROW zoveel mo-
gelijk behouden, aldus Tulner. ‘Dat fun-
dament was goed en geaccepteerd. De 
onderkant van het salarisgebouw is nu 
het niveau ‘vier keer gekwalificeerd’, en 
de bovenkant ‘vier keer autoriteit’. Die 
niveaus, en de tussenliggende niveaus, 
heb ik gewaardeerd met ORBA. Functies 
spelen dus geen rol meer in dit model.’ 
‘Maar daar zijn we nu nog niet’, vult 
Christiaans-Joosten aan. ‘Tijdens de 
gesprekken met de OR over de expertise-
matrix en het daaraan gekoppelde belo-
ningssysteem merkten we namelijk dat 
de focus wel heel erg kwam te liggen op 
de salarisimpact. Daarom hebben we ge-
zegd: de medewerkers krijgen twee jaar 
de tijd om zich te ontwikkelen naar het 
gewenste niveau. Tegen die tijd kijken 

we hoever iedereen is gekomen, werken 
we aan de laatste verbeterpunten en zet-
ten we in het uiterste geval een demotie-
traject in. Want we kunnen het ons niet 
permitteren dat medewerkers bevriezen, 
zich niet dúrven te ontwikkelen, omdat 
ze bang zijn voor salarisconsequenties.’

Feedback
Na de formele goedkeuring van de OR 
kregen alle medewerkers een ‘expertise-
gesprek’ met het management, waarin 
hun expertiseniveau werd ingeschat. 
Christiaans-Joosten: ‘Daarna zijn er 
resultaat- en ontwikkelafspraken ge-

maakt. Waar sta je nu, in welke kern-
competenties wil je je ontwikkelen, wat 
ga je daaraan doen en hoe gaan je team 
en CROW dat merken? Als werkgever 
bieden wij opleidingen en talentcoaches
aan. Maar de medewerkers zitten aan 
het stuur; zij geven zelf vorm aan hun 
groeipad en actiepunten en halen 
doorlopend feedback op bij collega’s en 
klanten. De verwachting is dat de be-
oordelingsgesprekken hierdoor leuker 
en interactiever worden. Geen eenrich-
tingsverkeer, maar echt een dialoog.’
CROW startte het verandertraject in het 
voorjaar van 2017. Inmiddels weten alle 

‘Je toeleggen op datgene waarin  
je goed bent’ 

Koen Bekking, kenniswerker en OR-lid 
bij CROW: ‘De expertisematrix is een 
belangrijk onderdeel van de verande-
ringen binnen CROW, en raakt mijn 
collega’s en mij direct. Persoonlijk vind 
ik het heel sterk dat de matrix letterlijk 
samen met de medewerkers is opgesteld. 
Een gewaagde stap ook wel; het zal voor 
CROW als werkgever, Bas van Beers en 
Henk Tulner best spannend zijn geweest 
om een groep medewerkers aan tafel uit 
te nodigen. Maar het pakte goed uit. En 
leverde direct draagvlak in de organisatie 
op. Als OR hadden wij ook niet het idee 
dat we iets toe konden voegen aan het 
inhoudelijke werk van onze collega’s. Dat 
hielp in het formele instemmingstraject.
Onder de algemene functieprofielen die 
we vroeger hadden, viel een waaier aan 
resultaatgebieden en competenties. In 
de praktijk kwam het erop neer dat je 
focuste op je tekortkomingen. Nu hoeven 

we niet meer van alle markten thuis te 
zijn, maar kunnen we ons toeleggen op 
waar we goed in zijn, en daar nóg beter 
in worden. Leidinggevenden en mede-
werkers gebruiken de expertisematrix als 
praatplaatje om in gesprek te komen én 
te blijven over ontwikkeling. Wat heb je 
nodig om te blijven groeien en wat is jouw 
meerwaarde voor CROW?
De vier verplichte expertises en de vrije 
keuze zorgen voor flexibiliteit en diver-
siteit in de kennisteams. In mijn eigen 
teams bijvoorbeeld hebben we niet alleen 
specialistische vakkennis nodig, maar ook 
‘ondernemers’ en mensen die kennis van 
het werkveld hebben. Natuurlijk is perma-
nent onderhoud vereist, maar de experti-
sematrix is een goede basis. Uiteindelijk 
maakt het nieuwe systeem het mogelijk 
om effectiever en markt- en klantgerich-
ter te gaan werken. Dat klinkt misschien 
een beetje vreemd voor een stichting, 
maar in mijn ogen is dit dé manier om 
daadwerkelijk maatschappelijke impact te 
hebben met onze dienstverlening.’

Koen Bekking
Kenniswerker CROW en lid van de 
ondernemingsraad

medewerkers waar ze staan en hebben 
ze een ontwikkelplan. Christiaans-
Joosten is tevreden. ‘De participatie van 
de medewerkers bij het opstellen van 
de expertisematrix was dé succesfactor. 
Zo zijn we gekomen tot een ordening 
die niet alleen breed wordt gedragen, 
maar ook goed aansluit bij de dagelijkse 
werkpraktijk. Bovendien hebben de me-
dewerkers zo veel groeimogelijk heden 
gekregen. Zij hebben nu de ruimte om 
zich ook in de breedte, bínnen hun rol, 
te ontwikkelen. Dit is de manier om 
goede mensen aan de organisatie  
te binden.’  

Meer weten? 

Op zoek naar meer flexibiliteit, 
slagkracht en innovatie in uw 
organisatie? Wilt u meer weten over 
de alternatieven voor het functiehuis 
en de gevolgen daarvan voor de 
beloning en de performance- 
en developmentcyclus? Bent u 
geïnteresseerd in de expertisematrix? 
Neem contact op met Henk Tulner 
(tulner@awvn.nl) of met de AWVN-
werkgeverslijn: 070 850 86 05 of 
werkgeverslijn@awvn.nl.

Henk Tulner  
is organisatie-
adviseur bij 
AWVN

Binnen het kader moet je mensen 
de vrijheid geven om zich te 
ontwikkelen in waar ze goed in 
zijn en wat ze leuk vinden



Een nieuw jaar staat voor de deur. 
Dat brengt onvermijdelijk nieuwe 
of veranderende wet-  en regelgeving 
met zich mee. Een beknopt 
overzicht van de wijzigingen die 
relevant zijn voor HRM.

TEKST
Teun Knip

Kraamverlof wordt geboorte verlof
Het kraamverlof van partners van 
moeders wordt vanaf 1 januari 2019 
vervangen door (betaald) geboortever-
lof. De duur van het geboorteverlof is 
eenmaal de voor de werknemer gel-
dende arbeidsduur per week. In 2018 
hadden partners recht op twee dagen 
betaald kraamverlof en drie dagen 
onbetaald ouderschapsverlof in de 
eerste vier weken na de bevalling. Deze 
rechten vervallen met de invoering van 
het geboorteverlof.
Partners kunnen het geboorteverlof 
direct opnemen, maar mogen dat ook 
doen in de eerste vier weken na de 
bevalling. De week verlof met loondoor-
betaling wordt geheel naar de wens van 
de werknemer vastgesteld; afwijking 
bij cao is niet mogelijk. De werkgever 
moet tijdens het geboorteverlof het loon 
doorbetalen.
Het geboorteverlof is geregeld in de Wet 
invoering extra geboorteverlof (WIEG). 
Die regelt verder dat de partners vanaf 
1 juli 2020 recht krijgen op aanvullend 
geboorteverlof voor vijfmaal de weke-
lijkse arbeidsduur, op te nemen binnen 
zes maanden na de geboorte van het 
kind. Tijdens het aanvullend verlof be-
staat recht op een, via de werkgever aan 
te vragen, UWV-uitkering ter hoogte 
van 70 procent van het (maximum-)
dagloon voor maximaal vijf weken. De 
opbouw van de (wettelijke) vakantieda-
gen gaat tijdens het aanvullend geboor-
teverlof gewoon door. 

Adoptieverlof
In verband met de adoptie van een kind 
of het opnemen van een pleegkind in 
hun gezin hebben (beide) adoptie- of 

pleegouders nu nog recht op vier weken 
verlof. Vanaf 1 januari 2019 is dat zes 
weken. Tijdens het pleegzorg- of adop-
tieverlof heeft de werknemer recht op 
een UWV-uitkering ter hoogte van het 
(maximum)dagloon. De uitbreiding van 
het adoptie- of pleegverlof is eveneens 
geregeld in de WIEG.

AOW-leeftijd
De AOW-gerechtigde leeftijd schuift op 
1 januari 2019 op naar 66 jaar en vier 
maanden. Deze verhoging vloeit voort 
uit de Wet verhoging AOW- en pensioen-
richtleeftijd (2016). Die bepaalt ook dat 
de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 2022 
gekoppeld is aan de levensverwachting. 
Vijf jaar voor het desbetreffende kalen-
derjaar wordt vastgesteld met welke 
leeftijd men in dat kalenderjaar AOW-
gerechtigd wordt. Voor 2022, 2023 en 
2024 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 
jaar en drie maanden.

Minimumloon en -jeugdloon
Vanaf 1 juli 2019 hebben werknemers 
vanaf 21 jaar (was: 22 jaar) recht op het 
volledige wettelijke minimumloon. Het 
minimumjeugdloon gaat komend jaar 
omhoog voor werknemers van 20, 19 en 
18 jaar. Vanaf 1 juli hebben 20-jarigen 
recht op 80 procent van het wettelijk 
minimumloon (in 2018: 70 procent), 
19-jarigen krijgen 60 procent (was: 55 
procent) en 18-jarigen 50 procent (was: 
47,5 procent). De tegemoetkoming ver-
hoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) 
compenseert werkgevers voor de geste-
gen loonkosten. 
Het wettelijk minimumloon – en daar-
mee het minimumjeugdloon – gaat op 
1 januari 2019 iets omhoog: 1.615,80 

euro per maand (372,90 euro per week; 
74,58 euro per dag) bruto bij een volledig 
dienstverband.

Over- of meerwerk 
Vaak wordt over- of meerwerk gecom-
penseerd in vrije tijd (‘tijd-voor-tijdrege-
lingen’; voor de uren die de werknemer 
extra werkt, krijgt hij later – betaald 
– vrij). In dat geval kan de situatie 
ontstaan dat een werknemer die het 
minimumloon verdient, voor de ge-
werkte uren tezamen onder het wettelijk 
minimumloon blijft in een betalings-
periode waarin hij extra heeft gewerkt: 
hij ontvangt immers geen salaris voor 
die extra uren. 
Een tijd-voor-tijdregeling voor over- of 
meerwerk is vanaf 1 januari 2019 al-
leen nog maar mogelijk als daarover 
in de cao een afspraak is opgenomen; 
bovendien moet de werknemer instem-
men met de tijd-voor-tijdregeling. Het 
overwerk moet vóór 1 juli van het 
kalenderjaar volgend op het jaar waarin 
het overwerk is verricht, in betaalde 
vrije tijd zijn gecompenseerd. Gebeurt 
dat niet, dan moet de werkgever de uren 
alsnog uitbetalen. 
De regels over compensatie in betaalde 
vrije tijd zijn niet relevant als voor het 
totaal aan verrichte uren arbeid mi-
nimaal het minimumloon is betaald, 
conform het van de normale arbeids-
duur afgeleide geldende minimumloon 
per uur.

Transitievergoeding
Het maximale bedrag dat een werkgever 
moet betalen aan transitievergoeding 
gaat op 1 januari 2019 omhoog naar 
81.000 euro (was: 79.000 euro).

Andere spelregels voor 
compensatie overwerk 
met vrije tijd 
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Algemeen bezoldigings-
maximum WNT
Topfunctionarissen in de (semi)publieke 
sector mogen vanaf 1 januari 2019 niet 
meer verdienen dan 194.000 euro. Het 
algemene bezoldigingsmaximum voor 
2018 was 189.000 euro. 
De Wet normering topinkomens (WNT) 
is bedoeld om hoge salarissen van 
bestuurders in de (semi)publieke sector 
aan banden te leggen, en maximeert 
de bezoldiging op 100 procent van het 
ministersalaris. De norm wordt elk jaar 
aangepast. Voor bepaalde sectoren wij-
ken de salarisnormen af. Het overzicht 
met de verschillende maxima van 2019 
is te vinden op de website van AWVN. 
 
Bijtelling auto
Het algemene bijtellingspercentage is 
22 procent van de catalogusprijs van de 
auto. Alleen volledig elektrische auto’s 
vallen in de bijtellingscategorie van 4 
procent. Vanaf 1 januari 2019 geldt dat 
verlaagde bijtellingspercentage van 4 
procent alleen nog tot 50.000 euro van de 
catalogusprijs. Voor het bedrag daarbo-
ven geldt een bijtellingspercentage van 
22 procent. Deze regeling geldt alleen 
voor 2019 en voor 2020. Vanaf 2021 is 
er voor alle auto’s maar één percentage 
bijtelling, namelijk 22 procent. 
Bijtelling is het bedrag dat bij het loon 
wordt opgeteld als de werknemer de ‘auto 
van de zaak’ ook privé (en meer dan 500 
kilometer per kalenderjaar) gebruikt. 

Notificatieplicht
De notificatieplicht die buitenlandse 
dienstverleners noopt om in Nederland 
een melding te doen als zij hier werken 
met gedetacheerde werknemers, treedt 
niet – zoals oorspronkelijk de bedoeling 
was – op 1 januari in werking, maar op 
z’n vroegst op 1 april 2019. De Sociale 
Verzekeringsbank is op dit moment 
namelijk nog niet klaar voor het beheer 
van het notificatiesysteem. 
De notificatieplicht komt uit de Wet 
arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (Wag-
wEU). Deze wet is ingevoerd op basis van 
de Europese Handhavingsrichtlijn die 
dient ter handhaving van de Europese 
Detacheringsrichtlijn. De maatregelen 
moeten ervoor zorgen dat buitenlandse 
gedetacheerde werknemers in Nederland 
een aantal minimumarbeidsvoorwaar-
den krijgen en dat kan worden gecontro-
leerd of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

30 procent-regeling
De 30 procent-regeling ondergaat be-
langrijke aanpassingen.  
1.  De toepassingsduur van de regeling 

wordt verkort van acht naar vijf jaar 
voor nieuwe én bestaande gevallen.

2.  De periode met een keuze voor de 
partieel buitenlandse belastingplicht 
wordt korter. 

3.  De periode dat de werkelijke extra-
territoriale kosten kunnen worden 
vergoed, wordt verkort tot vijf jaar.

Deze aanpassingen zouden op 1 januari 
in werking treden, maar – na de zoge-
heten heroverweging van het plan om 
de dividendbelasting af te schaffen – 
heeft het kabinet besloten voor de duur 
van twee jaar een overgangsmaatregel 
in te voeren. De hoofdpunten ervan op 
een rij. 
•  Een werknemer die de 30 procent-

regeling heeft gekregen voor een 
toepassingsduur van acht (of tien) jaar, 
behoudt deze voor de volledige periode 
als de termijn afloopt vóór 2021. 

•  De regeling eindigt op 31 december 
2020 als de beschikking nog doorloopt 
na 31 december 2020 maar eindigt in 
2021, 2022 of 2023.

•  De toepassingsduur wordt met drie 
jaar verkort als de regeling eindigt in 
2024 of later. 

De 30 procent-regeling maakt het moge-
lijk een uitgezonden Nederlandse werk-
nemer of een ingekomen buitenlandse 
werknemer belastingvrij een vergoeding 
van maximaal 30 procent van het fiscale 
loon te verstrekken. Dit ter compensatie 
voor de extra kosten die hij in verband 
met de internationale tewerkstelling 
moet maken – zogeheten extraterrito-
riale kosten. De voorgestelde beperking 
van de toepassingsduur ziet alleen op 
situaties van ingekomen werknemers. 
Bij het ter perse gaan van deze editie van 
Werkgeven was nog niet duidelijk of de 
overgangsregeling vanaf 1 januari 2019 
van kracht is. 

De toekomstagenda voor de wereld van werk 
die AWVN op 1 oktober presenteerde, trok 
veel belangstelling. Van de politiek, van 
vakbonden, van het algemene publiek. En 
gelukkig ook van werkgevers. Dat we – AWVN 
als vertegenwoordiger van werkgevers – een 
beroep doen op de politiek en de vakbonden, 
ligt voor de hand. Maar we mogen ook veel 
verwachten van onszelf, van het bedrijfsleven. 
Wat dan? Om die vraag te beantwoorden, is 
een aanloopje nodig. Nederland heeft een 
prachtige uitgangspositie, maar we doen nog 
niet genoeg om op grote veranderingen te 
anticiperen en om kansen te pakken. De aard 
van de economie verandert door internatio-
nale ontwikkelingen. Werk verandert snel, 
onder meer door digitalisering. Wijzelf veran-
deren ook: we worden ouder en werken langer 
door. Op de werkvloer zijn tegelijkertijd vier 
generaties actief, werkenden stellen nieuwe 
eisen aan de zinvolheid van hun werk en gaan 
anders om met bijvoorbeeld de balans tussen 
werk en privé. AWVN wil van Nederland het 
productiefste en inclusiefste land van Europa 
maken. Om die ambitie te realiseren en de 
juiste antwoorden te vinden op de geschetste 
ontwikkelingen, is ook van werkgevers veel 
inzet, durf en daadkracht nodig.

Ons land moet het hebben van goed ontwik-
kelde, productieve mensen. En toch staan 
HR-onderwerpen meestal niet bovenaan de 
agenda van raden van bestuur en commis-
sarissen. Niet zo lang geleden vroeg ik op een 
bijeenkomst van commissarissen hoeveel 
aanwezigen regelmatig aandacht besteden 
aan het HR-beleid van hun onderneming. 
Slechts een paar mensen staken hun vinger 
op. Ik denk dat rvc’s er verstandig aan doen 
om stelselmatig naar de mensenkant van 

hun bedrijf te kijken. Met andere woorden: 
HR-thema’s horen thuis in de bestuurska-
mer. Dat is nodig omdat de veranderingen 
waarmee bedrijven te maken hebben, óók 
gevolgen hebben voor mensen. Het huidige 
en toekomstige aanpassingsvermogen van 
een organisatie wordt grotendeels bepaald 
door het aanpassings- en leervermogen van 
de mensen die er werken. Wie er in je organi-
satie werken, wat zij kunnen, hoe zij in hun 
werk staan: deze vragen moet een bedrijf 
hebben beantwoord voordat het de volgende 
stap kan zetten. Bovendien moeten bedrijven 
steeds meer moeite doen om de juiste mede-
werkers te vinden. Werknemers verwachten 
dat bedrijven maatschappelijk gedreven zijn. 
Zingeving staat naast verdienen, purpose staat 
naast pay. Alleen als je dat ziet, kun je het 
benodigde talent in een krappe arbeidsmarkt 
binnenhalen. Kortom: HR is te belangrijk om 
buiten het bestuur te laten. 

Laat ik een concreet voorstel uit ons arbeids-
marktplan nemen waarvoor werkgevers veel 
kunnen betekenen: het competentiepaspoort. 
In een arbeidsmarkt waarin diploma’s en 
beroepen er steeds minder toe doen, moeten 
we kijken naar iets anders: competenties en 
taken. De competenties van mensen en de 
daaruit voortvloeiende mogelijkheden – ook 
als functies verdwijnen – moeten veel beter in 
beeld komen. Wij pleiten voor een competen-
tiepaspoort voor iedereen die werkt. Dit is een 
elektronisch document of dossier waarin alle 
competenties zijn geregistreerd die mensen 
binnen en buiten het werk hebben opgedaan, 
en die worden onderschreven door collega’s, 
leidinggevenden en anderen. 
Ik beperk me tot dit ene voorbeeld – het gaat 
me vooral om de achterliggende gedachte. We 
hopen dat de politiek en andere spelers uit de 
overlegeconomie onze agenda oppakken en 
ermee verdergaan. Maar ik hoop eigenlijk nog 
meer dat wijzelf als werkgevers ermee aan de 
slag gaan. AWVN zal een voortrekkersrol op 
zich nemen. Want werkgevers kunnen heel 
veel zelf. 
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Harry van de Kraats  
is algemeen directeur van 
werkgeversvereniging 
AWVN en directeur Sociale 
Zaken van VNO-NCWWerk voor werkgevers
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Fiscale regeling voor 
buitenlandse werknemers 
wordt verkort
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Verzamelwet SZW 2019

De Verzamelwet SZW 2019 treedt op  
1 januari in werking. Deze bevat een 
aantal wijzigingen in de sociale-
zekerheidswetgeving. Het gaat om 
knelpunten in de uitvoering, technische 
verbeteringen en het herstellen van 
omissies in de wetgeving. De meeste 
voor werkgevers relevante punten uit 
de Verzamelwet vindt u op de website 
van AWVN in het nieuwsoverzicht.

Van werkgevers 
is inzet, durf en 
daadkracht nodig 
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De brancheorganisatie voor mobiliteit-
ondernemers BOVAG wilde de uitkomsten 
van de nationale pensioendiscussie niet 
verder afwachten en ontwikkelde een eigen, 
toekomstbestendige pensioenvisie. ‘Jongeren 
willen geen hoge premies betalen omdat de 
zaken niet goed geregeld zijn.’

‘ Geen zorgen voor 
ouderen, geen drempel 
voor jongeren’

TEKST
Peter Boorsma

BEELD
BOVAG
Hollandse Hoogte

BOVAG ontwikkelt zelf  
toekomst bestendige pensioenvisie

Geen zorgen voor ouderen, geen drem-
pel voor jongeren. Dat is volgens Peter 
Niesink, directeur van BOVAG, de 
essentie van de pensioenvisie die de 
brancheorganisatie het afgelopen jaar 
ontwikkelde.
Het kost de autodealers, reparatie-
bedrijven, rijscholen, rijwielherstellers 
en autowasbedrijven die lid zijn van 
BOVAG steeds meer moeite om aan 
goede medewerkers te komen. Dat komt 
niet alleen doordat de arbeidsmarkt 
krap is, maar ook doordat de vraag naar 
personeel verandert. De technologische 
ontwikkeling van auto’s en elektrische 
voertuigen leidt tot een afnemende 
vraag naar traditionele monteurs en een 
toenemende vraag naar werknemers 

met kennis en vaardigheden op het 
gebied van ict, hoogwaardige techniek 
en marketing.
Bij het werven van personeel kan de pen-
sioenregeling een grote hobbel zijn. Jonge 
mensen hikken aan tegen de doorsnee-
premie in de huidige pensioenregeling. 
De doorsneepremie is een systematiek 
waarbij alle leeftijdscategorieën hetzelfde 
percentage pensioenpremie betalen (zie 
kader op volgende pagina). Dat maakt 
dat jongeren relatief veel betalen en 
feitelijk de oudere generaties subsidiëren. 
Niesink: ‘Jongeren willen niet werken in 
een branche waar ze moeten meebetalen 
aan de pensioenen van de ouderen omdat 
de zaken niet goed geregeld zijn.’ Jonge-
ren vragen trouwens meer dan voorheen 

naar de pensioenregeling, aldus Niesink. 
‘Van onze leden in diverse sectoren horen 
we dat bij salarisbesprekingen steeds 
vaker wordt gevraagd naar de kosten van 
het pensioen. Men wil een uitgebreide 
toelichting op de pensioenregeling.’

Pensioendiscussie
Hoe moet het dan wel met de pensioen-
regeling, vroeg BOVAG zich af. Een vraag 
die aan extra actualiteit won omdat 
er tegelijkertijd op nationaal niveau 
een brede discussie gaande was over 
de toekomst van de pensioenen in het 
algemeen.
Om een antwoord te vinden op deze 
vraag, besloot BOVAG een eigen 
pensioen visie te ontwikkelen: een 

unicum in de wereld van branche- en 
sectororganisaties. Niesink: ‘BOVAG 
onderhandelt als werkgeversorganisatie 
over twee cao’s: motorvoertuigen, en 
tanken en wassen. Dat gaat over 87.000 
mensen. Nu hebben we wel ideeën en 
opvattingen over opleiding en scholing, 
maar gek genoeg niet over het pensioen-
deel. Verder wisten we niet goed wat er 
in Den Haag in de nationale pensioendis-
cussie werd besproken. Als daar afspra-
ken gemaakt worden, moeten we er wel 
wat van kunnen vinden. Zo ontstond het 
idee om een visie te ontwikkelen die dui-
delijk maakt wat de branche belangrijk 
vindt en tegelijkertijd fungeert als een 
meetlat, die we naast de uitslag van de 
pensioendiscussie kunnen leggen.’

Geanimeerd 
Er werd een klankbordgroep van 
BOVAG-leden opgericht. Ook vroeg de 
organisatie ondersteuning van AWVN-
pensioenadviseurs Pascal Scheenstra 
en Driss Bouamrani – voor de techni-
sche kennis, maar ook om de discussie 
in goede banen te leiden. In de groep 
ontstonden volgens Niesink zeer geani-
meerde gesprekken. ‘Het is weliswaar 
een vrij technisch onderwerp, maar 
zeker niet saai. We gingen ver over de 
tijd heen die we hadden ingepland.’
Over een aantal zaken was men het snel 
eens. Zo vindt iedereen dat de branche 
af moet van de doorsneepremie. ‘Het 
is niet meer van deze tijd dat jongere 
werknemers betalen voor de pensioe-

Peter Niesink, directeur van BOVAGHoofdkantoor BOVAG

Een doorsneepremie, wat was dat 
ook alweer?

De doorsneepremie is een 
systematiek waarbij alle werknemers 
hetzelfde percentage van hun loon 
aan pensioen betalen. Dat betekent 
dat jongeren eigenlijk te veel betalen. 
Hun inbreng kan veel langer renderen 
dan die van ouderen. Eigenlijk zouden 
jonge werknemers dus óf minder 
premie moeten betalen óf meer 
pensioen moeten krijgen, maar dat is 
niet het geval. 
Dat was niet zo’n probleem toen het 
gebruikelijk was dat mensen hun 
hele leven voor dezelfde werkgever 
werkten. Dan had je weliswaar nadeel 
op jonge leeftijd, maar dat werd weer 
gecompenseerd als je ouder werd. 
Doordat mensen nu vaker wisselen 
van baan of op latere leeftijd zzp’er 
worden, komen de nadelen van de 
doorsneepremie aan het licht. In 
sectoren met veel oudere werknemers 
moeten de jongeren extra veel premie 
ophoesten. Er gaan daarom steeds 
meer stemmen op om regelingen 
te introduceren waarbij iedereen 
individueel pensioenafspraken 
opbouwt.

Een eigen pensioen visie is 
een unicum in de wereld van 
brancheorganisaties
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nen van de oudere collega’s.’ Verder 
vinden BOVAG-leden dat pensioen be-
langrijk is en marktconform moet zijn, 
maar dat het geen unique selling point is.

Zorgplicht
Veel meer discussie was er over de vraag 
hoe ver de zorgplicht van de werkgever 
reikt en waar de eigen verantwoor-
delijkheid van de werknemer begint. 
Niesink: ‘We kwamen erop uit dat het 
werknemersdeel van de premie – bo-
ven een bepaald salarisniveau – vrijer 
besteed mag worden, maar dat het 
werkgeversdeel alleen wordt gebruikt 
voor pensioen. Wij zien het als goed 
werkgeverschap dat een werknemer 
verzekerd is van een goed pensioen, ook 
als hij gekke dingen heeft gedaan.’
De klankbordgroep vindt verder dat 
de werknemer het vrije deel zoveel 
mogelijk moet besteden aan inkomen 
of pensioen. ‘Voor opleiding en scho-
ling hebben we andere budgetten, daar 
willen we niet aan tornen. Scholing 
is voor ons echt een collectieve ver-
antwoordelijkheid.’ En de dekking bij 
arbeidsongeschiktheid en overlijden 
moet overeind blijven. ‘In onze branche 
werken veel kostwinners, en als er wat 
gebeurt, moet het gezin goed verzorgd 

achterblijven. Ook dat is een vorm van 
zorgplicht.’
Als werknemers meer keuzes kunnen 
maken, moet er ook heldere, betrouw-
bare informatie zijn over de verschil-
lende mogelijkheden en de consequen-
ties daarvan. ‘Mensen moeten kunnen 
weten of ze na hun pensionering nog 
voldoende inkomen hebben om hun 
hypotheek te kunnen aflossen.’

Goedgekeurd 
Nadat de visie eenmaal was vastgesteld, 
ging deze door alle verenigingsgremia 
en werd uiteindelijk in één keer goed-
gekeurd door het verenigingsbestuur. 
De visie is inmiddels gepubliceerd. 
‘Onze leden vinden het goed dat BOVAG 
zich hierover uitspreekt. En opvallend 
– er is veel belangstelling bij andere 
brancheorganisaties; een aantal is al op 
bezoek geweest.’
BOVAG zit samen met de Metaalunie en 
Uneto VNI in het Pensioenfonds Metaal 
& techniek (PMT). ‘Metaalunie bijvoor-
beeld denkt anders over de doorsnee-
premie. Maar wij vinden dat we naar 
een meer generatieonafhankelijke 
regeling moeten en dat we de buffers 
kunnen inzetten voor de kosten van de 
transitie naar die nieuwe regeling.’ 

Ondersteuning van AWVN
 
Pensioenadviseur Driss Bouamrani 
werkt ruim vijf jaar voor AWVN. 
Hiervoor heeft hij gewerkt bij ING 
en Ernst & Young Actuarissen. 
Naast BOVAG heeft hij onder meer 
Friesland Campinade, Nederlandse 
Zuivelorganisatie, SVN Essity en de 
Suikerunie als klant. Een advies is 
volgens hem pas geslaagd als de 
vooraf overeengekomen gestelde 
doelstellingen zijn gerealiseerd.
Manager adviesteam pensioen 
van AWVN Pascal Scheenstra 
heeft bijzondere expertise op het 
gebied van pensioenregelingen, 
pensioenbenchmarks en duurzame 
inzetbaarheid. Hij heeft onder 
meer gewerkt voor ING, Aegon, 
Willis Towers Watson en Nationale 
Nederlanden en hij is voorzitter 
van het netwerk Kring Pensioenen 
van het Koninklijk Actuarieel 
Genootschap. Zijn lijfspreuk:  
kwaliteit op tijd!

Driss Bouamrani 
is pensioenadviseur 
bij AWVN

Pascal Scheenstra
is manager 
adviesteam 
pensioen bij AWVN

‘De huidige regeling is een keurslijf’
 
Matthijn Vermoolen was een van de 
leden van de klankbordgroep die met 
ondersteuning van AWVN de BOVAG-
pensioenvisie heeft ontwikkeld. 
Vermoolen is HR-manager van PGA 
Nederland, een zelfstandig opererende 
holding van automotive gerelateerde 
bedrijven, variërend van dealers als 
Nefkens, Ekris, Pouw en Terwolde tot 
schadeherstelbedrijven, een groothandel 
en een import- en exportbedrijf. Bij PGA 
werken zo’n tweeduizend mensen.
De holding heeft de laatste jaren 
veel bedrijven overgenomen. Daarbij 
kwam het goed uit dat de branche 
onder een cao valt en werkt met één 

pensioenregeling, vertelt Vermoolen. 
‘Anders hadden we alle afzonderlijke 
pensioenen in lijn moeten proberen te 
krijgen. Dat is een heidens karwei.’
Dat neemt niet weg dat de regeling wel 
verbeterd moet worden om te voldoen 
aan de eisen van de huidige tijd, aldus 
Vermoolen. ‘Mensen willen bijvoorbeeld 
de hoogte van de premie kunnen 
aanpassen aan hun levensfase. Als er 
kleine kinderen zijn hebben ze vaak 
al het geld nodig en willen ze minder 
betalen. Zijn de kinderen eenmaal uit 
huis en afgestudeerd, dan kunnen ze 
weer meer premie betalen.’
Drie jaar geleden heeft PGA buiten de 
cao om een callcenter opgezet. Toen 
de holding vervolgens ging verkennen 

welke pensioenregeling daarbij zou 
passen, werd al snel duidelijk dat 
werknemers graag aan de knoppen 
willen zitten als het om hun pensioen 
gaat. ‘Maar ook voor onze branche is 
het belangrijk dat mensen meer invloed 
krijgen op de hoogte van de premie en 
het risico’, benadrukt Vermoolen. ‘De 
huidige regeling is een keurslijf. Door de 
doorsneepremie is de regeling relatief 
duur voor starters. En mensen letten 
daar tegenwoordig wel op. Als jonge 
sollicitanten en sollicitanten uit andere 
branches horen hoe hoog de premie is, 
schrikken ze. De pensioenvisie moet 
uiteindelijk resulteren in een flexibeler 
pensioen dat ook voor jongeren 
aantrekkelijk is.’

Het kost de BOVAG-leden steeds meer moeite om aan goede medewerkers te komen

<  Jongeren blijken minder bereid 
mee te betalen aan de pensioenen 
van ouderen
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Wat is het mooiste aan uw vak?  
‘De menselijke factor. Dat we onszelf  
en onze mensen op allerlei manieren 
beter kunnen maken, in wie we zijn en 
wat we doen. Als je mensen aanspreekt 
op hun nieuwsgierigheid, krijg je hen in 
beweging. Net als bij de ontwikkeling 
van een kind eigenlijk.’

Wat maakt uw werkplek zo bijzonder? 
‘De combinatie van ‘operatie’ – de 
hotels – en kantoor. Als ik op locatie 
werk in een van de hotels, zit ik vaak 
in de lounge of het restaurant. Ik houd 
van de reuring van een hotel, de pieken 
en dalen in drukte. En omdat we een 
familiebedrijf zijn met korte lijnen, 
kunnen we snel beslissen. Dat werkt 
heel fijn.’

Wat is de ideale werknemer? 
‘Die heeft passie voor wat hij doet en 
straalt dat ook uit. Als je het hotelvak 
niet leuk vindt, houd je het niet lang vol. 
Mensen met passie voor het vak kunnen 
in onze branche het verschil maken.’ 

Met welk HR-thema worstelt u op dit 
moment? 
‘De krapte op de arbeidsmarkt. Iedereen 
heeft tekorten, we vechten om de beste 
mensen. Onze sector heeft ook nog eens 
niet zo’n goede naam: je moet altijd 
werken als anderen vrij zijn en krijgt 
slecht betaald. Meer betalen is niet altijd 
een optie, dus we kijken wat we kunnen 
doen naast die euro’s. Dat zit in tijd en 
flexibiliteit, bijvoorbeeld minder uren 
werken, diensten anders verdelen of 

een fulltime baan in vier dagen. Daar 
is vraag naar bij de jongere generatie, 
zeker in specifieke vakgebieden als de 
keuken. Daarbij kijken we meer vanuit 
de medewerker dan vanuit de werkgever: 
wat wil jij? Die wensen proberen we 
passend te maken bij onze organisatie.’ 

Wie is uw grote voorbeeld? 
‘Ik heb er zoveel. Bijvoorbeeld Sjoerd 
Dijkstra, de vader van onze ceo Léon. 
Hij heeft indertijd noodgedwongen het 
hotel van zijn vader overgenomen. Toen 
is hij ondernemer geworden en heeft 
Eden Hotels opgericht. Hij is nu tachtig 
jaar, maar komt nog regelmatig in de 
hotels en op kantoor. Hij heeft oog voor 
wat we doen, hij snapt hoe gastvrijheid 
werkt. Ik heb veel respect voor hem.’

Hoe ontspant u na een dag werken? 
‘Ik heb een zoontje van vijf. Als ik 
thuiskom, laat ik alles uit mijn handen 
vallen en ga op de grond zitten om met 
hem te spelen. En ik vind het fijn om 
met mijn man, die ook in de horeca 
werkt, de dag door te spreken. Horeca is 
onze passie, wat dat betreft lopen werk 
en privé bij ons door elkaar heen.’ 

Welk advies heeft u voor beginners in 
het HR-vak? 
‘Wees nieuwsgierig. Veroordeel niet. 
Mensen maken keuzes met een reden. 
Het is zo makkelijk om daar meteen een 
mening over te hebben. Maar je kunt ook 
vragen stellen vanuit nieuwsgierigheid 
– ongekleurd, onbevooroordeeld. Daar 
bereik je veel meer mee.’ 

FOTO
Martin Waalboer

TEKST
Heleen Boex

De werkplek van…
Inge Tisson 

Inge Tisson is sinds 2010 HR-directeur bij Eden Hotels. Ze werkt afwisselend thuis, op 
kantoor in Amsterdam en in een van de veertien hotels van het familiebedrijf.
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Slecht voorbereid op  
veranderende arbeidsmarkt 
Wat doe je als toekomstig werkende als er 
straks geen vraag meer is naar het beroep 
waarvoor je bent opgeleid? Uit de gesprek-
ken blijkt dat jongeren zich nauwelijks 
bewust zijn van de enorme snelheid waar-
mee werk verandert. Meer dan de helft 
verwacht niet dat het beroep of vak waar-
voor ze in opleiding zijn, de komende tien 
jaar snel zal veranderen. 
Juist omdat vakken constant in ontwikke-
ling zijn, winnen vakoverstijgende vaar-
digheden en competenties – op het gebied 
van bijvoorbeeld creativiteit, ondernemer-
schap, aanpassingsvermogen en netwer-
ken – sterk aan belang. Het beroepsonder-
wijs besteedt daar nog weinig aandacht 
aan, zodat jongeren een flinke inhaalslag 
moeten maken als ze eenmaal aan de 
slag gaan. Werkgevers zijn zich daar 
onvoldoende van bewust. Zij raken al snel 
teleurgesteld en verwarren bijvoorbeeld 
gebrek aan initiatief met desinteresse. 
De laatste jaren komt er steeds meer 
nadruk te liggen op de eigen regie van 
de medewerker over de loopbaan. Het 
huidige kabinet stelt in het regeerak-
koord bijvoorbeeld dat het ‘de primaire 
verantwoordelijkheid van werkgevers en 
werknemers [is] dat werknemers inzet-

baar blijven’; de overheid zorgt hierbij 
voor de ‘noodzakelijke randvoorwaarden’. 
Hoe kijken jongeren en werkgevers aan 
tegen deze verantwoordelijkheidsverde-
ling? Van de jongeren ziet 34 procent 
een rol van de overheid bij blijvende 
inzetbaarheid van werknemers. De 
meerderheid van de jongeren verwacht 
op dit gebied vooral veel van zichzelf (51 
procent) en weinig van de werkgever (15 
procent). Werkgevers hebben een totaal 
ander beeld. Zij zien geen enkele rol 
voor de overheid en vermoeden dat jonge 
werknemers vooral naar hun baas zullen 
kijken als het gaat om ontwikkeling of 
het vinden van nieuw werk als een baan 
verdwijnt. 

Mbo’ers slecht  
voor bereid op 
toekomstige 
arbeidsmarkt 

Onderzoek onder mbo-studenten en werkgevers 

Mbo-studenten zijn slecht voorbereid op de 
arbeidsmarkt van morgen. Niet uit onwil, maar uit 
onvermogen. Dat blijkt uit verkennend onderzoek 
van AWVN en innovatie bureau Diversion naar de 
wederzijdse verwachtingen van mbo-studenten en 
hun toekomstige werkgevers. 

TEKST
Hendrik Noten 

ILLUSTRATIES
Studio Vonq

Meer dan de helft van de mbo’ers 
denkt dat hun vak de komende tien 
jaar nauwelijks verandert

•  Stel strengere eisen aan loopbaan-
oriëntatie. 

•  Voer een arbeidsmarktwaarde-
check in voor alle beroepsoplei-
dingen.

Aan het onderwijs
•  Geef meer aandacht aan arbeids-

marktkansen, vakoverstijgende 
vaardigheden en inzetbaarheid.

•  Zoek vaker de samenwerking met 
het lokale bedrijfsleven. 

Aan werkgevers
•  Vergroot het inzicht van mbo’ers 

in hun arbeidsmarktkansen door 
actiever samen te werken met 
scholen; organiseer bijvoorbeeld 
oriëntatiedagen, (flits)stages en 
bedrijfsbezoeken.

•  Stimuleer medewerkers actief deel 
te nemen aan alumninetwerken in 
het mbo.

•  Vergroot het inzicht in de bagage 
van mbo’ers: vakoverstijgende 
vaardigheden zijn niet per definitie 
goed ontwikkeld; help jongeren 
in hun eerste baan op weg, maak 
duidelijk dat er waardering is voor 
eigen initiatief en creativiteit.

Hendrik Noten  
is beleidsadviseur  
bij AWVN

Hoe kunnen werkgevers en werknemers zich het best voorbereiden 
op de veranderende, onzekere arbeidsmarkt? Deskundigen buitelen 
over elkaar heen om die vraag te beantwoorden. Maar hoe denken 
jongeren, de werkenden van de toekomst, zélf over de aansluiting 
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt? AWVN en Diversion hebben 
gezamenlijk gesprekken gevoerd met ruim dertig werkgevers (vooral 
uit het midden- en grootbedrijf), actief in verschillende sectoren en 
regio’s, en met meer dan honderdvijftig studenten mbo-4 die een juri-
dische, toerisme-, onderwijs- of zorgopleiding volgen. Het onderzoek 
samengevat in drie blokken: bevindingen en aanbevelingen. 

Aanbevelingen 

Aan de overheid
•  Geef onderwijsinstellingen de 

ruimte om activiteiten te ontplooi-
en die de ontwikkeling en inzet-
baarheid van studenten stimuleren.

•  Beperk de agenda voor een leven 
lang ontwikkelen niet tot werken-
den en werkgevers, maar betrek 
ook het beroepsonderwijs hierbij. 
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AWVN voerde dit onderzoek uit in 
het kader van het jaarcongres 2018, 
Tien ideeën voor de wereld van werk, 
dat plaatsvond op 1 oktober in het 
Amsterdamse theater Carré. 

Het mbo roept nog 
vaak het beeld op van 
een onpersoonlijke 
leerfabriek 

Jongeren zoeken zekerheid, 
maar ook vrijheid en 
autonomie 

Spagaat tussen zekerheid en 
autonomie 
Flexibel werk is niet meer weg te denken 
in Nederland: één op de vijf werkenden 
heeft tegenwoordig een flexibele baan, 
één op de tien is zzp’er. Voor jongeren die 
nu een beroepsopleiding volgen, is het 
dan ook belangrijk om te weten dat er ver-
schillende arbeidsrelaties mogelijk zijn en 
wat daarvan de voor- en nadelen zijn.
Veruit de meeste mbo-studenten zien een 
vast contract als ideaal; de arbeidsrela-
ties die juist sterk in opkomst zijn – een 
eigen bedrijf of flexibel werkcontract – 
volgen op gepaste afstand. Uit de gesprek-
ken met de jongeren blijkt ook dat zich 

Negatief imago en taboe op  
ambitie 
Alle imagocampagnes ten spijt roept het 
beroepsonderwijs nog vaak het beeld 
op van een onpersoonlijke leerfabriek. 
Het mbo wordt gezien als een plek voor 
vroegtijdige schoolverlaters die nog net 
voldoende startkwalificaties hebben op-
gedaan, of als een plek die je het liefst zo 
snel mogelijk inruilt voor een vervolgop-
leiding op het hbo. Dit is niet alleen het 
overheersende beeld bij volwassenen: ook 
de mbo-studenten zelf denken er zo over. 
Meer dan 80 procent van de ondervraag-
den wil direct na zijn opleiding doorstro-
men naar het hbo. 
Het idee dat je met een hbo-opleiding 
meer kans op een goede baan en dito 
salaris hebt, lijkt hierbij de doorslag te 
geven. Maar dat beeld klopt vaak niet: er 
zijn juist steeds meer mbo-opleidingen 
die betere arbeidsmarktkansen bieden 
dan hbo-opleidingen. Aan vakmensen 
is immers groot gebrek. Werkgevers 
hebben een iets realistischer beeld: een 
meerderheid (56 procent) denkt dat stu-
denten die een (technische) mbo-oplei-
ding voltooien prima kansen hebben op 
de arbeidsmarkt, beter dan menig hbo’er. Aanbevelingen 

Aan het onderwijs
•  Zorg dat jongeren weten welke con-

tractvormen er op de arbeidsmarkt 
zijn en dat in vrijwel alle werkvormen 
enige flexibiliteit wordt verwacht. 

•  Maak mbo’ers niet alleen bewust van 
de kansen op de arbeidsmarkt in de 
verschillende sectoren, maar ook van 
de mate van zekerheid die ze in die 
sectoren kunnen verwachten.

Aan werkgevers
•  Besef dat jonge werknemers op zoek 

zijn naar zekerheid omdat ze bezig 
zijn met hun toekomst. Zoek naar mo-
gelijkheden om hun dat perspectief 
te bieden, ook nu de arbeidsmarkt 
flexibiliseert. 

•  Besef ook dat de vaste baan welis-
waar het ideaal is, maar tegelijkertijd 
wordt geassocieerd met starheid en 
beperkte vrijheid. Zorg dus voor vol-
doende ruimte voor ontwikkeling en 
leg uit welke mogelijkheden er zijn.

Aanbevelingen 

Aan de overheid
•  Onderwijs, bedrijfsleven en overheid 

moeten intensiever samenwerken om 
het imago van het mbo te verbete-
ren. Stimuleer (vakoverstijgende) 
excellentie binnen het mbo en creëer 
ruimte voor honoursprogramma’s in 
het mbo.

Aan het onderwijs
•  Haal bedrijven vaker de school in en 

geef oud-studenten een podium om 
zich als rolmodel voor de studenten 
te presenteren: zet de deuren wijder 
open!

Aan werkgevers
•  Kijk bij het vinden van stagiairs en 

nieuwe werknemers meer naar de 
match tussen kandidaat en werk, in 
plaats van automatisch de voorkeur 
te geven aan kandidaten met de 
hoogst behaalde opleiding. Selecteer 
meer op competenties, en minder op 
diploma’s.

•  Wees zichtbaar in het mbo-onderwijs, 
zodat werken niet zo ver weg voelt 
als mbo-studenten nu ervaren.

Dat mbo-studenten weinig besef hebben 
van hun gunstige perspectieven, komt 
misschien wel doordat zij nauwelijks 
praten met klasgenoten of docenten 
over ambities en carrièremogelijkheden. 
Binnen de schoolmuren rust een soort 
taboe op ambitie. Studenten ervaren de 
school niet als een omgeving waar hun 
toekomst in een voortdurend verande-
rende arbeidsmarkt bespreekbaar is. Dat 
wringt, omdat zij als toekomstige wer-
kenden wél verantwoordelijk zijn voor 
hun eigen inzetbaarheid en loopbaan.
Een andere verklaring is dat mbo-
studenten anders worden gezien en 
behandeld dan hbo- en wo-studenten. Zo 
vertelden opvallend veel mbo-studenten 
dat zij vaak een stage (op mbo-niveau) 
hadden misgelopen, omdat zich daar 
ook kandidaten op hbo-niveau voor had-
den gemeld – die vervolgens de voorkeur 
kregen. Het aanbod aan extracurriculai-
re trajecten en excellentieprogramma’s 
voor mbo’ers is gering. Ook gastcolleges 
en vervolgopleidingen waarbij studenten 
direct in contact komen met succesvolle 
mensen uit het bedrijfsleven, zijn in het 
mbo veel minder gebruikelijk dan in het 
hbo of wo. 

AWVN voerde dit onderzoek uit in 
samenwerking met Diversion, bureau 
voor maatschappelijke impact. 
Diversion ontwikkelt onder meer 
programma’s om de aansluiting tussen 
werkgevers en mbo-studenten te 
verbeteren. Voor meer informatie: 
www.diversion.nl.

een spagaat aftekent: de hang naar zeker-
heid is groot, maar die naar vrijheid en 
autonomie ook. Zekerheid – in de vorm 
van een vast contract – zeggen ze nodig 
te hebben om hun toekomst vorm te kun-
nen geven. Ze denken dan vooral aan de 
aankoop van een huis. Flexibiliteit en 
autonomie zien jongeren als de aantrek-
kelijke kanten van een eigen bedrijf; 
een vaste baan biedt volgens de jongeren 
maar weinig vrijheid. 
Uit de praktijk weten we dat de grens tus-
sen de werkvormen niet zo scherp is en 
dat zeggenschap bij alle typen arbeidsre-
laties aan belang wint, maar daar lijken 
jongeren zich niet goed van bewust. 
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Eén miljoen vacatures en ruim één 
miljoen mensen die niet aan het werk 
komen. Breng die twee samen en twee 
problemen zijn opgelost, toch? Maar zo 
eenvoudig is het niet: de mismatch op de 
arbeidsmarkt is hardnekkig. Ook binnen 
bedrijven en branches is het gat tussen 
mens en werk merkbaar, zeker nu func-
ties steeds sneller veranderen.
Uitkeringsorganisatie UWV geeft met 
een ‘spanningsindicator’ aan hoe krap 
de arbeidsmarkt is. De indicator loopt 
van 0 tot oneindig. Vanaf 4 spreekt UWV 
van een ‘zeer krappe’ situatie. Onlangs 
verschenen de kraptecijfers over het 
tweede kwartaal van 2018. Vrijwel geen 
regio blijft ongeschonden: overal kleurt 
de kraptekaart vuurrood. Wie dieper in 

Als de ideale kandidaat niet beschik-
baar is, wat is dan the next best thing? Het 
zou hierbij behulpzaam zijn om meer 
inzicht te hebben in de kwaliteiten van 
onze beroepsbevolking. En dan niet 
zozeer in de zaken die we van oudsher 
belangrijk vinden, zoals diploma’s en 
ervaring in een specifieke functie of 
professie, maar in wat mensen te bieden 
hebben aan kennis en vaardigheden. 
Hier komt direct ook een ander, mis-
schien nog wel groter vraagstuk om de 
hoek kijken. Want de krapte kan je nog 
een conjunctureel probleem noemen 
dat vanzelf minder wordt als de econo-
mie op minder volle toeren gaat draai-
en. Maar veranderend werk? Dat is iets 
dat de komende decennia aan de orde 
is. Digitalisering vindt immers vrijwel 
overal plaats. Een willekeurige indica-
tie: volgens het CBS besteden bedrijven 
en overheden 26 van de 136 miljard 
euro aan investeringskapitaal aan ICT. 
En die investeringen nemen sinds 2010 
onafgebroken toe. Dat betekent dat 
steeds meer mensen digitaal vaardig 
moeten zijn. Maar ook de energietransi-
tie veroorzaakt verschuivingen in werk: 
het aantal banen in duurzame energie 

nam flink toe, terwijl in de traditionele 
energiesector krimp plaatsvond. En ook 
als banen behouden blijven, verande-
ren de taken die onder een functietitel 
schuilgaan.
Een van Nederlands grootste banken 
noemt zich inmiddels een technologie-
bedrijf. Met duizenden softwareappli-
caties die ontworpen, geprogrammeerd 
en onderhouden moeten worden, is 
dat geen gekke gedachte. Het betekent 
wel dat het traditionele werk dat bij de 
bank plaatsvindt in rap tempo aan het 
verdwijnen is. Het is een uitdaging om 
mensen mee te nemen in de nieuwe 
vereisten van het werk, en dat kan al-
leen door los te komen van functies en 
diploma’s. Mensen moeten weten welke 
competenties van hen worden verwacht, 
wat zij al in huis hebben en waar ze 
nog aan kunnen werken om ‘werkfit’ te 
blijven.

Competentiepaspoort
We moeten veel meer op het niveau van 
taken en competenties kijken naar de 
inzet van personeel. Dat is een van de 
rode draden in de agenda voor de wereld 
van werk die AWVN tijdens het jaarcon-

gres presenteerde. Daarom stellen we 
voor om een competentiepaspoort in te 
voeren: een tool die voor elke Nederland-
se schoolverlater beschikbaar is en die 
werkgevers een waarheidsgetrouw beeld 
geeft van wat iemand kan. 
In het competentiepaspoort staan 
talenten en competenties centraal. Het 
gaat om competenties in de brede zin 
van het woord: van de kennis en vaar-
digheden die je hebt meegenomen uit 
eerdere functies tot de ervaring die je 
hebt opgedaan in vrijwilligerswerk en 
het verenigingsleven. Het paspoort is 
online te raadplegen en is eenvoudig in 
gebruik. We willen niet net als bij de cer-
tificaten voor Erkenning van Verworven 
Competenties (EVC’s) een ingewikkelde 
procedure met eisen en bewijzen. Validi-
teit is wel een aandachtspunt. Maar daar 
moeten we op een andere manier naar 
durven kijken, bijvoorbeeld door inspi-
ratie te halen uit internetplatforms als 
LinkedIn en Tripadvisor. Daar neemt de 
waarde van een bijdrage toe naarmate 
meer mensen deze onderschreven heb-
ben (endorsement). Voor deze en andere 
aspecten geldt: we moeten gaandeweg 
ontdekken wat het beste werkt.

Competenties zijn 
de nieuwe diploma’s 

Ideeën om de mismatch tussen 
mens en werk te bestrijden

Op de arbeidsmarkt gaapt een gat tussen 
mens en werk, zeker nu functies steeds 
sneller veranderen. AWVN heeft tijdens 
haar jaarcongres twee ideeën gepresenteerd 
om deze mismatch nu én in de toekomst 
tegen te gaan: het competentiepaspoort en 
de werk-naar-werkwet. 

TEKST
Anne Wouters

ILLUSTRATIES
Studio Vonq

De voortdurende 
veranderingen 
dwingen de focus op 
functies en diploma’s 
los te laten

de cijfers duikt, ziet dat de situatie in 
sommige regio’s en sectoren wel heel 
nijpend is. Zoek je bijvoorbeeld een stu-
kadoor of vloerenlegger in Amsterdam? 
Veel succes, want UWV geeft de ‘bouw-
arbeiders afbouw’ in Groot-Amsterdam 
een score van 56(!). Of een machinemon-
teur in Gorinchem? Dan schiet de meter 
uit naar 44.

Veranderend werk
De arbeidsmarktkrapte veroorzaakt 
schade: een kwart van de ondernemers 
ervaart problemen door personeels-
tekorten. Bedrijven moeten daarom 
steeds vaker in andere talentvijvers 
vissen om hun producten en diensten te 
blijven leveren. Maar waar te beginnen? 
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Olievlek
Voorwaarde is wel dat werkgevers de 
sprong naar competentiedenken wagen. 
In hun aanpak van werving, selectie 
en ontwikkeling en in afspraken over 
arbeidsvoorwaarden moeten competen-
ties een veel grotere rol spelen. AWVN 
geeft graag zelf het goede voorbeeld 
door de ontwikkeling van het competen-
tiepaspoort aan te jagen. Verschillende 
bedrijven, opleiders en brancheorgani-
saties hebben zich enthousiast getoond 
voor het paspoort. We gaan nu na of en 
hoe we een pilot in een van die bran-
ches of regio’s van de grond kunnen 
krijgen. Zo hopen we dat het paspoort 
zich als een olievlek over Nederland gaat 
verspreiden.
En toch, hoe succesvol werkgevers en 
werknemers ook in deze aanpak wor-
den: we kunnen het niet alleen. De 
infrastructuur van werk moet de veel 
dynamischer ontwikkeling en matching 
ondersteunen. Regelingen helpen om 
loopbruggen tussen de ene en de andere 
functie te spannen. Nu is de WW nog 
vooral een inkomensvangnet dat pas in 
werking treedt als het werk al verloren 
is gegaan. AWVN stelt voor om een ele-

ment aan de wet toe te voegen: de werk-
naar-werkwet. Die moet het mogelijk 
maken om bij een (dreigende) recessie of 
ingrijpende sectortransformatie midde-
len uit de WW naar voren te halen. Die 
middelen kunnen mensen gebruiken 
om de competenties te verwerven waar-
aan de arbeidsmarkt behoefte heeft. Dat 
kan door scholing te volgen of door een 
tijdje proef te draaien in een kansrijke 
baan. Zo voorkomen we dat mensen bui-
ten de arbeidsmarkt komen te staan. 
Hoopvol is dat matching op basis van 
competenties al op steeds meer plekken 
opduikt. Sommige uitzend- en wervings-
bureaus selecteren al helemaal niet 
meer op basis van cv’s. De sectoren zorg, 
onderwijs en techniek stellen zich steeds 
meer open voor kandidaten die niet in 
het ideaalplaatje passen. Banken probe-
ren zoveel mogelijk mensen intern te 
herplaatsen via redeployment centers. Korte 
en competentiegerichte omscholings-
trajecten schieten als paddenstoelen uit 
de grond, juist in vakgebieden waar de 
banen voor het oprapen liggen. Dus wie 
die schaarse stukadoor of vloerenlegger 
écht niet kan vinden, kan nog altijd zelf 
een poging wagen.  

De wereld van werk is toe aan vernieu-
wing. Het AWVN-jaarcongres 2018 
dat plaatsvond op 1 oktober stond in 
het teken daarvan. Op de website van 
AWVN (onder ‘Actuele HR-issues’) 
vindt u vlogs, interviews en achter-
grondinformatie, waaronder de ter 
gelegenheid van het jaarcongres ver-
schenen bundel Tien ideeën voor de 
wereld van werk. Meedoen, presteren 
en organiseren. 

Doordenken
Oorzaak of gevolg?   

De loonontwikkeling blijft in Ne-
derland achter bij de economische 
groei. Op de korte termijn is dat geen 
nieuws. De loongroei reageert steevast 
vertraagd op de economische groei. 
Logisch. Lonen worden – ondanks de re-
trospectieve argumentatie – zelden met 
terugwerkende kracht verhoogd. Van 
een korte termijn is echter geen sprake 
meer. Het achterblijven neemt een 
zodanig structurele vorm aan dat zelfs 
de premier er zijn zorg over heeft uitge-
sproken (om er in één adem aan toe te 
voegen dat hij hier niet over gaat). Dat 
eerste doet hij in goed gezelschap van 
het IMF en de OECD. Het CPB meent nu 
volgens een recente studie (‘Vertraagde 
loonontwikkeling in Nederland ontra-
feld’) de oorzaak te hebben gevonden: 
een achterblijvende ontwikkeling van 
de arbeidsproductiviteit. 
Arbeidsproductiviteit is een lastig be-
grip. Journalisten ‘vertalen’ het bij voor-
keur als ‘hard werken’, maar daar heeft 
het hoegenaamd niets mee te maken. 
Wie met veel inspanning een gat graaft 
en het vervolgens weer dichtgooit, heeft 
hard gewerkt maar niets (van waarde) 
geproduceerd. Arbeidsproductiviteit 
meet de toegevoegde waarde per eenheid 
arbeid en die eenheid is tijd – niet joule. 
Wil de arbeidsproductiviteit stijgen, dan 
moeten we meer waarde per eenheid tijd 
produceren. Wil het bruto binnenlands 
product stijgen – we spreken dan van 
economische groei – dan moeten we 

meer eenheden tijd werken en/of per 
eenheid tijd meer waarde produceren. 
Als de economie uitbundig groeit en de 
arbeidsproductiviteit maar matig stijgt, 
dan is moeilijk anders te concluderen 
dan dat (dus) het aantal eenheden tijd 
flink toeneemt. En dat zien we in een 
daling van de werkloosheid. Maar hoe 
komt het dat het aantal eenheden tijd 
zo toeneemt? Daarvoor gaf de (destijds) 
Delftse hoogleraar Alfred Kleinknecht 
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lagelonenland meer, maar dát is niet wat 
Kleinknecht stelde. De lonen waren niet 
per se laag, maar wel té laag. Ze waren 
vooral te laag om werkgevers tot ‘slim-
mer werken’ aan te sporen. Een man-
netje (m/v) meer of minder was al jaren 
zoveel gemakkelijker dan goed naden-
ken over hoe en waarvoor we werkne-
mers inzetten. Immers, de in beton 
gegoten platitude dat je in Nederland 
niet van werknemers af kunt, wordt al 
decennialang gelogenstraft door de vele 
honderdduizenden die in alle takken 
van sport en ondanks hun zogenaamd 
vaste contract op straat zijn gezet.
Denkt u dat de overmaat aan ‘beheers- 
en indekbureaucratie’ die in zoveel 
sectoren werknemers van hun werklust 
berooft en arbeidstijd vreet, enige waar-
de toevoegt? Integendeel, en doordat het 
de motivatie aantast, vermindert het ook 
nog eens de waarde die in de resterende 
tijd wordt geproduceerd. Maar eerder 
nog zetten we er vanwege de onzinwerk-
druk een vrouwtje (m/v) bij dan de onzin 
weg te snijden en werknemers, bevrijd 
van de ballast, gemotiveerd hun échte 
werk te laten doen. Daarom, best CPB: de 
lonen groeien niet door een te lage groei 
van de arbeidsproductiviteit. Het is – al 
weer of nog steeds – juist andersom. Een 
conclusie die naar aard en inhoud uitste-
kend past bij mijn besluit om na twaalf 
jaar en 67 columns op eigen initiatief 
afscheid te nemen als columnist van 
Werkgeven. Het ga u allen goed. 

Liever dan de 
onzin weg te 
snijden, zetten we 
er een mannetje 
(m/v) bij 

in 1994 een meer dan plausibele verkla-
ring: arbeid is in Nederland te goedkoop. 
Nog sneller dan de honden van Pavlov 
gingen kwijlen bij het horen van een bel-
letje dat voedsel aankondigde, werd hij 
toen namens werkgevers tegengespro-
ken. De lonen waren juist hoog en het 
verhogen van de lonen zou in economi-
sche zin levensgevaarlijk zijn. 
Nederland was inderdaad al lang geen 
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De werk-naar-werkwet 
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Tien ideeën 
voor de wereld 
van werk 
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Vraag ’t de AWVN-
werkgeverslijn

achtergrond

Hoeveel uren maximaal?   

Werknemers jonger dan 18 jaar mogen 
maximaal 9 uur per dienst en maximaal 
45 uur per week werken. Dit betekent 
niet dat zij iedere week maximaal 45 
uur mogen werken: in een periode van 
vier weken mogen zij gemiddeld niet 
meer dan 40 uur per week werken.
Werknemers van 18 jaar en ouder mogen 
maximaal 12 uur per dienst en maxi-
maal 60 uur per week werken. Ook hier 
gelden restricties: in een periode van 4 
weken mag de werknemer gemiddeld 
niet meer dan 55 uur per week werken; 
in een periode van 16 weken gemiddeld 
niet meer dan 48 uur per week.

TEKST
Sharlene Labots 

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

#4 2018

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.

En het recht op pauze?   

Een werknemer van 18 jaar of ouder heeft 
recht op een pauze van minstens 30 
minuten als hij meer dan 5,5 uur werkt. 
Voor werknemers jonger dan 18 jaar geldt 
een norm van meer dan 4,5 uur. Bij meer 
dan 10 uren arbeid in één dienst heeft 
een werknemer recht op minstens 45 
minuten pauze. De pauze kan in beide 
gevallen worden opgesplitst in kortere 
pauzes van minimaal 15 minuten.
In een cao kan eventueel worden  
bepaald dat het werk wordt onderbro-
ken met een pauze van minstens 15 
minuten in plaats van 30 minuten, als 
de werk nemer meer dan 5,5 uur werkt. 
Alle andere afwijkingen bij cao zijn niet 
toegestaan.
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Hoe zit het met nachtdiensten? 

Een werknemer mag per 16 weken  
maximaal 36 nachtdiensten draaien  
die na 02.00 uur eindigen. Het is  
mogelijk hiervan af te wijken bij  
collectieve regelingen tot:
•  maximaal 140 nachtdiensten die 

eindigen na 02.00 uur per 52 weken, of
•  maximaal 38 uren nachtdienst tussen 

00.00 uur en 06.00 uur per twee weken. 
Als een werknemer regelmatig in nacht-
dienst werkt, mag deze maximaal 10 uur 
duren. Werkt een werknemer inciden-
teel ’s nachts, dan mag een nachtdienst 
maximaal 12 uur duren.
Verder is de regel maximaal 7 diensten 
achter elkaar tenzij… van belang. Dat  
betekent dat een werknemer niet meer 
dan 7 achtereenvolgende diensten mag 
werken als een van die diensten een 
nachtdienst is. Bij collectieve regeling is 
dit uit te breiden tot 8 diensten.

achtergrond
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Zijn er dagelijkse en wekelijkse 
rusttijden?   

De dagelijkse standaardrusttijd is 11 
uur. Deze rustperiode mag eens in de 7 
dagen worden ingekort tot minimaal 8 
uur. Dit is alleen toegestaan als de aard 
van de arbeid of de bedrijfsomstandig-
heden dit met zich meebrengen.
Standaard heeft een werknemer mini-
maal 36 uur aaneengesloten rusttijd 
in een periode van 7 dagen. Als deze 
rustperiode ontbreekt, dan moet er in 
een periode van 14 dagen sprake zijn 
van minimaal 72 uur aaneengesloten 
rust. Deze rustperiode van 72 uur mag 
eventueel worden opgesplitst in perio-
den van minimaal 32 uur.

En rusttijden na een 
nachtdienst?  

Voor rust na een nachtdienst gelden er 
aanvullende normen. Na iedere nacht-
dienst die eindigt na 02.00 uur heeft een 
werknemer recht op 14 uur onafgebro-
ken rust. Net als bij de dagelijkse rust-
periode mag deze maximaal één keer 
worden ingekort tot minimaal 8 uur in 
iedere periode van 7 dagen. Bij een reeks 
van 3 of meer nachtdiensten moet er een 
onafgebroken rustperiode volgen van 
minimaal 46 uur.
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Grolsch wil de winnende brouwerij van Nederland 
worden. Om die ambitie te realiseren, vernieuwde 
het bedrijf de HR-visie en arbeidsvoorwaarden. 
De kernwoorden van het werk van de toekomst: 
flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid, 
arbeidsproductiviteit en innovatie.

VERNIEUWING 
MET 
KARAKTER 

TEKST
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Grolsch

Het werk van de toekomst 
bij Grolsch 

Proef karakter, is de slogan van Grolsch. 
In lijn daarmee lanceerde het bedrijf 
onlangs de arbeidsmarktcampagne 
ECHT.KARAKTER., waarin eigen me-
dewerkers de hoofdrol spelen. De ruim 
vierhonderd jaar oude bierbrouwerij ziet 
authenticiteit, trots, eigenzinnigheid 
en vakmanschap als zijn handelsmer-
ken. Deze branding is ook van toepas-
sing op de nieuwe HR-visie. ‘Karakter is 
het zelfvertrouwen en de overtuiging 
om je eigen pad te kiezen. Dat past bij 
onze bieren én bij onze medewerkers. 
Vernieuwing van strategie, cultuur en 
arbeidsvoorwaarden mag er dus nooit 
toe leiden dat dit karakter verloren gaat. 
Vooruitgang met behoud van het goede 
is ons uitgangspunt’, zegt HR-directeur 
Eveline Paternotte. 
Het in Enschede en Amsterdam geves-
tigde Grolsch heeft de ambitie om de 
winnende brouwerij van Nederland te 

worden. Dat betekent: groei van winst, 
omzet en marktaandeel. ‘De afgelopen 
jaren hebben we goed gepresteerd, maar 
de verkoop van pils – nog steeds het 
grootste segment in de biermarkt – staat 
onder druk. Daarom is het noodzakelijk 
om te bouwen aan een breder portfolio, 
met bijvoorbeeld ook meer speciaalbie-
ren, alcoholvrije bieren en Radlers. Ons 
kostenniveau moet ook verder omlaag 
om voldoende concurrerend te blijven in 
de markt. Tegelijk hebben we te maken 
met digitalisering en een toenemende 
focus op bewust en gezond leven. Dit al-
les verandert onze manier van werken.’ 

Snel schakelen 
Een werkgroep van vijftig medewerkers, 
dwars door alle geledingen heen, heeft 
de afgelopen tijd gezamenlijk een visie 
ontwikkeld op de toekomst van het werk 
bij Grolsch. ‘Flexibiliteit en wendbaar-

heid’ is een van de pijlers van deze visie. 
‘Als bedrijf willen we snel kunnen scha-
kelen. Zo is flexibel roosteren essentieel 
in een markt die zoveel seizoensfluctua-
ties kent als de onze. Zodra de zon gaat 
schijnen en de terrassen opengaan, gaat 
de bierconsumptie substantieel omhoog: 
in de zomer produceren we bijna het 
dubbele van in de winter. Het is een 
behoorlijke uitdaging om de productie-
capaciteit daarop af te stemmen in een 
periode dat ook nog eens veel medewer-
kers met vakantie zijn.’
Voorheen maakte Grolsch met name 
gebruik van uitzendkrachten om de pie-
ken op te vangen. Ook vroeg het bedrijf 
de vaste medewerkers om meer uren te 
maken. Maar dit werkte niet meer zo 
goed, stelt Paternotte. ‘Mensen continu 
en ad hoc vragen om over te werken, 
was voor ons noch voor hen prettig. 
Bovendien nam het kennisniveau van de 

teams af naarmate het aandeel flex-
werkers toenam. Dat was een probleem 
omdat het behoorlijk geautomatiseerde 
werk aan de lijnen en het brouwen van 
een groter aantal speciaalbieren speci-
fieke kennis en vaardigheden vragen. 
Daarom hebben we ervoor gekozen om 
in drukke perioden met vierploegen-
diensten te werken en in rustige peri-
odes met drieploegendiensten. Verder 
krijgen de medewerkers meer ruimte 
om zelf extra diensten in te roosteren. 
Hierdoor kunnen we gemakkelijker op- 
en afschalen.’
Met het flexibeler roosteren is ‘vast meer 
flex’ geworden. Tegelijk maakt Grolsch 
flex meer vast. ‘Een deel van de uitzend-
populatie doet mee aan onze interne op-
leidingsprogramma’s. Met detacherings-
contracten proberen we hen langer aan 
ons te binden. En we geven flexwerkers 
zicht op een vaste baan. Dat kan nu ook, 

omdat de veranderingen hun vruchten 
afwerpen en we meer structurele groei 
van volumes zien.’

Vitaliteitscheck 
Een ander belangrijk onderwerp is 
duurzame inzetbaarheid. Van oudsher 
is Grolsch een familiebedrijf, dat na de 
oprichting in 1615 bijna vierhonderd 
jaar lang zelfstandig opereerde. In 2008 
werd het overgenomen door de Zuid-
Afrikaanse biergigant SABMiller; sinds 
2016 is de brouwerij in handen van het 
Japanse concern Asahi. Paternotte: ‘Veel 
mensen werken hier al hun hele leven. 
We zijn trots op die loyaliteit, maar nu 
de pensioenleeftijd is verhoogd, is het 
zaak om er op te letten dat zij op een 
goede manier de eindstreep halen. We 
willen dat zij zich blijven ontwikkelen, 
kennis kunnen overdragen en meegaan 
met de cultuurveranderingen.’

Met het flexibel 
roosteren is ‘vast 
meer flex’ geworden; 
tegelijkertijd heeft 
Grolsch ‘flex meer 
vast’ gemaakt

Eveline Paternotte, HR-directeur
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Het overkoepelende doel is: een vitale 
organisatie met vitale medewerkers, 
nu en in de toekomst. ‘Wij geloven in 
langetermijnbeleid – niet in kortlopende 
acties en pleisters plakken.’ Als basis 
gebruikt Grolsch het zogenoemde huis 
van werkvermogen – een concept om 
de duurzame-inzetbaarheidsaanpak 
concreet vorm te geven. ‘Het huis geeft 
de relatie aan tussen de individuele, 
organisatorische en sociale dimensies 
van werkvermogen. Dit geeft inzicht 
in de onderwerpen waarmee we met 
iedere individuele medewerker aan de 
slag willen. Duurzame inzetbaarheid is 
een standaardonderdeel geworden van 
de gesprekken tussen medewerkers en 
leidinggevenden. Medewerkers krijgen 
hierbij meer zelf de regie; niet iedereen 
heeft immers dezelfde behoeften. Voor 
de ene oudere medewerker bijvoorbeeld 
is deeltijdwerk in de fase tot aan het pen-
sioen een goede optie, voor de andere 

niet. Daarnaast bieden we iedereen gra-
tis een uitgebreide vitaliteitscheck aan. 
Die is niet alleen gericht op de fysieke, 
maar ook op mentale gesteldheid.’

Werkbare uren 
Samen met AWVN heeft Grolsch een 
benchmark gedaan naar alle onderde-
len van de cao: start- en eindsalarissen, 
toeslagen, werkbare uren, verlofregelin-
gen... ‘Daaruit kwam dat onze salarissen 
hoger dan gemiddeld waren. In samen-
werking met AWVN hebben we toen 
een voorstel gedaan om de instap van 
ons loongebouw te verlagen. Anderhalf 
jaar geleden hebben we dit aan de cao-
tafel kunnen uitonderhandelen met de 
vakbonden.’ 
Uit de benchmark bleek verder dat het 
aantal werkbare uren significant lager 
lag dan in vergelijkbare bedrijven. Dit 
moest veranderen als het bedrijf zijn 
concurrentiepositie wilde verbeteren,  

aldus Paternotte. ‘De relatief lage 
arbeidsproductiviteit werd veroorzaakt 
door het hoge aantal atv-dagen en ont-
zie- en verlofregelingen. Al met veertig 
jaar kregen de medewerkers extra 
verlofdagen. Met de bonden hebben we 
afgesproken om dit verlof door te schui-
ven naar vijftig. Ontziemaatregelen 
geven het signaal dat mensen niet meer 
kunnen meedoen. Dat is niet meer van 
deze tijd.’
Afgelopen jaar heeft Grolsch het aantal 
atv-dagen voor nieuwe medewerkers 
verlaagd. ‘Dat lag gevoelig; hierover 
hebben we lang onderhandeld met de 
bonden. Als werkgever hebben we ervoor 
gekozen om de focus te verleggen naar 
vernieuwing, door er iets tegenover te 
stellen: het loopbaanontwikkelings-
concept. Medewerkers die een opleiding 
willen volgen die niet direct te maken 
heeft met hun huidige functie, maar wel 
nuttig kan zijn voor hun loopbaan – hier 

of elders – krijgen de helft van de kosten 
vergoed. Dit opleidingsbudget was een 
packagedeal met de verlaging van het 
aantal atv-dagen; het was voor ons onbe-
spreekbaar om dit los van elkaar te zien.’

Permanente verbetering
Innovatie is de vierde en laatste pijler 
van het nieuwe beleid. ‘Om onze am-
bities te verwezenlijken, moeten we 
bestaande technologie beter en efficiën-
ter inzetten en voortvarend inspelen op 
nieuwe technologische ontwikkelingen. 
Ook sociale vernieuwing is nodig. Dit 
vereist de juiste cultuur: openstaan voor 
een leven lang leren, learning on the job 
en kennisoverdracht.’
Permanente verbetering van de presta-
ties is het streven. Ieder kwartaal orga-
niseert Grolsch rondetafelgesprekken 
om verbetervoorstellen van het manage-
ment en eigen ideeën van medewerkers 
te bespreken. ‘Het personeel neemt zelf 

ook initiatief. Medewerkers van verschil-
lende afdelingen die zich bezighouden 
met digitalisering – iemand van mar-
keting die zich richt op sociale media, 
iemand van de productieafdeling die 
nadenkt over het gebruik van big data 
– hebben bijvoorbeeld een community 
opgericht om synergieën te vinden.”
Goed opgeleid personeel is natuurlijk 
een voorwaarde voor kennis en innova-
tie. De arbeidsmarkt kent momenteel 
echter een schreeuwend gebrek aan 
technische mbo’ers. Daarom heeft 
Grolsch samen met het ROC Twente 
een eigen bedrijfsopleiding opgezet. 
‘Ons personeelsbestand vergrijst en we 
hebben behoefte aan nieuwe instroom, 
maar het is ongelooflijk lastig om goede 
mensen te vinden. Deze opleiding geeft 
mensen die niet de juiste opleiding of 
ervaring maar wel het potentieel en 
de mindset hebben, de kans om bij ons 
aan de slag te gaan. Bovendien kunnen 

bestaande medewerkers – zowel flexibel 
als vast – zich zo verder ontwikkelen. 
De deelnemers worden in 33 weken in 
deeltijd opgeleid tot procesoperator.  
De theorie volgen ze bij het ROC, de 
praktijk bij ons.’

Eenzijdige zorg
Waar Grolsch lange tijd alles als een 
‘goede patriarch’ regelde voor zijn werk-
nemers – zonder inspraak van de betrok-
kenen – waren de medewerkers nu uit-
voerig betrokken bij de vernieuwingen. 
‘Er bestonden hier veel regelingen die 
zijn ontstaan in een cultuur van eenzij-
dige zorg voor de medewerker. Maar de 
samenleving is veranderd. Dat mensen 
langer moeten doorwerken, kan niet 
alleen een opdracht voor de werkgever 
zijn. Medewerkers moesten gaan besef-
fen dat zij net zo verantwoordelijk zijn 
voor hun ontwikkeling en inzetbaarheid 
als de organisatie. Daarom hebben wij 
van meet af aan bewust aangestuurd op 
mede-eigenaarschap.’ 
Klaar is het nog niet – Paternotte zou 
nog wel verder willen gaan met zelfroos-
teren en flexibilisering van de arbeids-
voorwaarden – maar Grolsch heeft vol-
gens haar al belangrijke stappen gezet. 
Terugkijkend zegt ze: ‘De weg ernaartoe 
was soms hobbelig. Veranderen gaat nu 
eenmaal nooit vanzelf. De crux was om 
steeds het grotere plaatje voor ogen te 
houden en met alle stakeholders te zoe-
ken naar oplossingen die goed zijn voor 
het bedrijf én de medewerkers. Want 
uiteindelijk gaat het niet om atv-dagen, 
salaris en verlof, maar om werkgelegen-
heid, werkplezier en duurzaam, goed en 
gezond werk.’ 

Duurzame inzetbaarheid is 
een standaardonderwerp in de 
gesprekken tussen medewerkers 
en leidinggevenden

Hester Kooi 
adviseur 
arbeidsvoorwaarden 
en -verhoudingen, 
is de AWVN- 
accountmanager  
van Grolsch
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De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft 
de mogelijkheden verruimd voor 
beroep en cassatie tegen uitspraken 
van kantonrechters in ontslagzaken. 
Sindsdien spreken gerechtshoven en de 
Hoge Raad zich steeds vaker uit over 
arbeidsrechtelijke kwesties. Een paar 
belangrijke lessen voor werkgevers.  

Disfunctioneren: 
wie eist, bewijst 

TEKST
Astrid Zuidinga

In de praktijk van AWVN-advocaten buigen we ons 
dagelijks over zaken waarin de werkgever vindt dat 
een werknemer niet goed functioneert. Wij spreken 
de zaak met de klant door, bestuderen de beschik-
bare informatie en maken een inschatting van de 
kansen en risico’s voor als het tot een rechtszaak 
komt. Het gaat dan om ontbinding van de arbeids-
overeenkomst op de zogenoemde d-grond: disfunc-
tioneren. En aangezien rechters werkgevers niet op 
hun ‘blauwe ogen’ geloven, vragen we ook altijd na 
wat er precies op papier staat.

&RECH
37achtergrond

meerdere malen per e-mail zijn werkgever had 
laten weten dat er problemen waren tussen hem 
en z’n collega’s, en dat hij hiervoor om hulp had ge-
vraagd. Dan sta je als werkgever natuurlijk al direct 
met 1-0 achter.
Het gerechtshof vond het onbegrijpelijk dat een 
werkgever die zo ontevreden was over het functio-
neren en de houding van een werknemer, daarover 
niets had vastgelegd. De Hoge Raad was het daar-
mee eens. Hierbij woog mee dat deze werkgever 
functionerings- en beoordelingsgesprekken voerde 
en deze ook vastlegde én dat hij bovendien over een 
bedrijfsjurist beschikte. Van een zorgvuldige werk-
gever had meer mogen worden verwacht, zeker 
als die echt heel ontevreden is. Als goed werkgever 
kun je goede dossieropbouw en gerichte waarschu-
wingen niet achterwege laten, aldus de hoogste 
rechters. 

Wat vastleggen?
Het vereiste van inkennisstelling van art. 7:669 lid 
3 onder d BW houdt in dat de werknemer moet we-
ten (en dus begrijpen) wat eraan schort, wat er van 
hem wordt verlangd en wat er op het spel staat. Dit 
vraagt duidelijkheid van de werkgever: duidelijke 
waarschuwingen wanneer het niet goed gaat. Hoe 
hij de medewerker precies in kennis stelt, hangt af 
van de omstandigheden. Dat daarvoor in de regel 
geen schriftelijke stukken nodig zijn, sluit niet uit 
dat die belangrijk kunnen zijn, soms zelfs door-
slaggevend. Denk daarbij aan een situatie waarin 
mondelinge waarschuwingen geen effect sorteren. 

In een waarschuwingsbrief kunt u dan verwijzen 
naar de eerdere gesprekken en mondelinge waar-
schuwingen. Want wie eist, bewijst.
Let er hierbij ook op dat als u sanctiebeleid voert, 
u dit ook toepast. Wanneer de maat echt vol begint 
te raken, moet u de werknemer (ook) schriftelijk 
duidelijk maken dat het vijf voor twaalf is, dat hij 
zijn laatste kans krijgt én wat er gebeurt als hij die 
kans niet pakt.

Lead
Kortom: leg vast! Positieve zaken en ontwikkeling, 
maar ook zaken die niet goed lopen. Zet daarbij hel-
der op papier wat u van de werknemer verwacht, 
waarom het niet goed gaat en wat de werknemer 
kan doen om wel naar behoren te functioneren. 
U kunt niet van de werknemer verwachten dat hij 
zelf een verbeterplan maakt, wél dat hij meedenkt: 
de arbeidsrelatie is immers een wederkerige relatie 
waarvoor beide partijen zich moeten inzetten. 
Maar als werkgever bent u wel in de lead. 

Astrid Zuidinga  
is advocaat bij 
AWVN-advocaten

Een hulpvraag van een medewerker 
niet beantwoord? Dan sta je als 
werkgever direct met 1-0 achter

Blog arbeidsrecht
Advocaten en 
juristen van AWVN 
informeren u over 
actuele arbeids-
rechtelijke ontwik-
kelingen in hun blog 
op de website van 
AWVN

Op 12 maart 2019 organiseert 
AWVN weer de masterclass 
Dossiermanagement en  
gesprekstechnieken. Meer  
informatie op pagina 45.

Dossiermanagement

Op basis van mijn ervaring durf ik wel te stellen 
dat veel dossiers niet goed op orde zijn. Als we met 
zo’n dossier worden geconfronteerd, kijken we met 
de klant naar de passende vervolgstap. Dat is lang 
niet altijd de gang naar de rechter. Zeker niet sinds 
de wijzigingen in het ontslagrecht liefst 70 procent 
van de ontbindingsverzoeken wordt afgewezen. 
Vóór de invoering van de Wwz gebeurde dit maar 
beperkt.  
Soms betekent dit in de praktijk dat er nog stappen 
te zetten zijn: een goed gesprek, een waarschuwing 
en/of een verbetertraject, al dan niet gecombineerd 
met opleiding, training of coaching. Een andere 
keer is mediation passend of kunnen we onderhan-
delen met de werknemer over een vertrekregeling. 
De mogelijkheden en acties verschillen van geval 
tot geval. 
Een goede (continue) dialoog over het functione-
ren én een goede vastlegging daarvan is altijd 
van belang. Uit de Wwz-rechtspraak blijkt dat de 
oude, vervallen Beleidsregel van het UWV over 
disfunctioneren nog een handig hulpmiddel is voor 
werkgevers die willen nagaan wat zij bij de rechter 
aannemelijk moeten maken. 

1-0 achter
De hoogste rechter in ons land, de Hoge Raad, 
doet hier met een recente uitspraak een schepje 
bovenop. Die sprak zich uit over de eis van het ‘in 
kennis stellen’ van een werknemer, en gaf aan hoe 
dat moet. We laten de details van de betreffende 
zaak voor wat ze zijn. Relevant is dat de kanton-
rechter de mening van de werkgever deelde dat 
de werk nemer niet goed functioneerde. Maar het 
gerechtshof en de Hoge Raad dachten daar anders 
over. Of beter gezegd: zij vonden dat de werkgever 
het disfunctioneren onvoldoende had aangetoond. 
Die had, naar eigen zeggen, de werknemer meer-
maals mondeling gewaarschuwd dat zijn functi-
oneren onder de maat was en zijn gedrag niet in 
orde. Hierover was niets vastgelegd in het dossier. 
De werknemer kon daarentegen aantonen dat hij 
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Grafiek 1
Tot welke bedrijfstak hoort uw bedrijf?

Grafiek 3
Waarom voerde u een duurzame-inzetbaarheidsbudget in?

A  Meer eigen regie voor 
werknemers (41%)

B  Bijstellen beleid voor duurzame 
inzetbaarheid (20%)

C  Aantrekkelijk werkgeverschap  
en arbeidsmarktkrapte (11%)

D  Meer keuzevrijheid voor 
werknemers (11%)

E Anders (9%)
F Ombouw ontziemaatregelen (6%)
G  Werknemers in staat stellen 

langer door te werken (3%)

A

B

C

D

E

F
G

Grafiek 2 
Heeft uw bedrijf een regeling voor 
duurzame-inzetbaarheidsbudgetten?

A  Nee (57%)
B Ja (37%)
C Nee, we zijn ermee gestopt (3%)
D Weet niet (3%)

C

AB

D

Uit het AWVN-onderzoek ‘Budgetten 
voor duurzame inzetbaarheid (DI)’ blijkt 
dat een derde van de werkgevers een 
DI-budget beschikbaar stelt aan zijn me-
dewerkers. Nog eens 15 procent van de 
respondenten overweegt op dit ogenblik 
een regeling in te voeren. 
Bij de bedrijven die al een DI-regeling 
hebben, krijgen de werknemers gemid-
deld 1.200 euro per jaar (in geld én tijd) 
om in hun eigen DI te investeren. Bij de 
besteding van het geld hebben zij grote 
keuzevrijheid. Belangrijkste bestedings-
doelen (vaak combinaties) zijn: oplei-
dingen die al dan niet aansluiten bij de 
huidige functie (39 procent), training (28 
procent), maatregelen die de persoonlijke 
werk-privébalans verbeteren (24 procent) 
en loopbaanadvies (18 procent).

Werknemers missen 
kansen rond eigen 
ontwikkeling

AWVN-ledenonderzoek naar budgetten 
duurzame inzetbaarheid

Een derde van de Nederlandse werknemers 
heeft de beschikking over een keuzebudget om 
de eigen duurzame inzetbaarheid te vergroten. 
Zij laten volgens hun werkgevers echter veel 
kansen liggen bij de besteding van dat geld. 
Dat blijkt uit onderzoek van AWVN naar de 
beschikbaarheid en het gebruik van duurzame-
inzetbaarheidsbudgetten. 

TEKST
Laurens Harteveld

Eén derde van de 
werkgevers geeft 
medewerkers een  
DI-budget

Nog eens 15% van de 
werkgevers is bezig 
met de mogelijke  
invoering van een  
DI-budget

Deelnemers aan een 
DI-regeling krijgen 
gemiddeld 1.200 euro 
per jaar (in geld én tijd)

Opleiding en training  
zijn het belangrijkste 
bestedingsdoel

Bieden van eigen regie 
inzetbaarheid is de  
belangrijkste reden

Werknemers hebben 
keuzevrijheid bij de 
besteding van het budget

Aan het AWVN-ledenonderzoek 
namen ruim driehonderd werkgevers 
deel. Zij vormen qua activiteiten en 
omvang een afspiegeling van het 
Nederlandse bedrijfsleven, met een 
lichte oververtegenwoordiging van 
grote werkgevers.
Het AWVN-ledenonderzoek is 
uitgevoerd op initiatief van Tiptrack,  
de digitale tool die werkenden helpt bij 
het verbeteren van hun inzetbaarheid. 
Doel van het onderzoek is om meer 
inzicht te krijgen in de stand van zaken 
in het bedrijfsleven op het vlak van 
duurzame inzetbaarheid. De volledige 
versie van het onderzoeksrapport is 
medio december beschikbaar op de site 
van AWVN. 

Het onderzoek
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Branches 
Netwerkbijeenkomst voor 
de bij AWVN aangesloten 
bedrijfstakverenigingen

Beleidscommissie
Bijeenkomst van het gelijknamige 
AWVN-netwerk

22 23
Januari Januari

Voor meer informatie: www.awvn.nl

Wet arbeidsmarkt in balans op hoofdlijnen

Ze waren al aangekondigd in het regeerakkoord: maatregelen om 
een nieuwe balans aan te brengen op de arbeidsmarkt. Een deel 
van de maatregelen is nu uitgewerkt in het voorstel voor de  
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), dat onlangs is ingediend bij 
de Tweede Kamer. Het is bedoeling dat de WAB vrijwel geheel is  
ingevoerd op 1 januari 2020.
In het webpaper Wet arbeidsmarkt in balans op hoofdlijnen zetten 
AWVN-juristen Marco Veenstra en Jan Mathies alle onderdelen 
van het wetsvoorstel op een rij: de maatregelen rond flexibele 
arbeid (onder andere met betrekking tot de ketenbepaling, 
oproepovereenkomsten, payrolling, ontslagrecht, proeftijd, 
concurrentie beding en de transitievergoeding) en die op het 
gebied van de sociale zekerheid.
Leden kunnen het webpaper downloaden op de site van AWVN  
(kijk onder ‘Publicaties’).

In verband met de nieuwe wetgeving rond privacy, heeft 
AWVN de informatiebrochure Privacy versus transparantie 
geactualiseerd. Hierin staat hoe werkgevers hun activi-
teiten op het gebied van inclusief werkgeven binnen de 
kaders van de wet transparant kunnen maken.
Veel organisaties willen hun inclusieve inspanningen 
meten en inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld om deze 
informatie op te nemen in een MVO- of duurzaamheids-
rapportage, als bewijs te overleggen voor het voldoen 
aan een social-return verplichting of om inzicht te geven 
in de invulling van de banenafspraak. Het is belangrijk 
hierbij rekening te houden met de privacywetgeving. 
Transparantie en privacy kunnen immers op gespannen 
voet staan met elkaar.
U kunt de brochure downloaden op de site van AWVN 
(kijk onder ‘Publicaties’). Papieren exemplaren kunt  
u opvragen bij de AWVN-werkgeverslijn, telefoon:  
070 850 86 05, mail: werkgeverslijn@awvn.nl.
Daar zijn geen kosten aan verbonden. De voorraad is 
evenwel beperkt.
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DI is de parapluterm voor beleid dat is gericht op 
het versterken van de positie van werknemers op 
de veranderende arbeidsmarkt. Doel is om hen 
langer, tot op hogere leeftijd, inzetbaar te houden. 
Dit is volgens zowel de overheid als vakbonden en 
werkgevers het antwoord op de vergrijzing en de 
grote veranderingen in het werk.
Het bieden van eigen regie rond loopbaan en 
persoonlijke ontwikkeling is voor 73 procent 
van de werkgevers de belangrijkste reden om een 
DI-regeling in te voeren. Keuzevrijheid van de 
werknemers rond bijvoorbeeld opleidingen zijn 
daar een uitvloeisel van. 
Meer dan de helft van de werkgevers vindt dat 
werknemers nog te weinig bezig zijn om de regie 
over de loopbaan naar zich toe te trekken. Ook 
speelt het lijnmanagement vaak nog onvoldoende 
een stimulerende rol. Verder zijn de regelingen 
als zodanig volgens veel respondenten te 
‘vrijblijvend’. 

Tiptrack is een interactieve online tool 
voor werkenden én werkgevers die geba-
seerd is op de vier pijlers van duurzame 
inzetbaarheid: werk, ontwikkeling,  
gezondheid en financiën. Tiptrack 
verschaft werkenden het benodigde 
instrumentarium om zelf werk te maken 
van hun inzetbaarheid. Meer informatie 
op www.tiptrack.nl.

Tiptrack: regie over eigen loopbaan

Grafiek 4
Hoe tevreden bent u over uw regeling voor DI-budgetten?

Grafiek 5
Wat is de belangrijkste succesfactor?

Grafiek 6
Wat is de belangrijkste belemmerende factor?

Laurens Harteveld 
als beleidsmede-
werker werkzaam bij 
AWVN, voerde het 
onderzoek uit
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1 = volstrekt ontevreden, 10 = uitmuntend

Privacy 
versus 
transparantie
Handreiking bij raPPorteren

over inclusief werkgeven

Privacy versus 
transparantie

Op donderdag 20 juni 2019 bestaat werkgeversvereniging AWVN 
precies 100 jaar! Dat vieren we in Stadsschouwburg & Philhar-
monie Haarlem – met een congres en aansluitend een feest. Een 
informele avond met muziek, cabaret, dans, lezingen en films. 
De dag wordt afgesloten met een exclusief en spetterend optre-
den van een van de meest veelzijdige zangers van Nederland.
Noteer vast in uw agenda: 20 juni 2019, eeuwfeest AWVN.  
Meer informatie binnenkort op de website van AWVN.

Eeuwfeest 
AWVN
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Hoe belonen?
Eendaagse workshop 
over belonen anno 
2019

Onderhandelen
Start van de meer-
daagse cursus 
‘Onderhandelen over 
arbeidsvoorwaarden’, 
editie voorjaar 2019

5 6
Maart Maart

Dutch Labour Relations
Eendaagse workshop 
voor HR-managers van 
Nederlandse vestigingen 
van buitenlandse 
bedrijven

14
Februari

Waarom AWVN? ‘Deze baan is op mijn pad gekomen. Na 
een jaar reizen in Australië heb ik me ingeschreven bij een 
uitzendbureau, dat mij heeft benaderd voor deze functie. 
Ik vind het leuk dat AWVN zo breed georiënteerd is, van 
organisatieadvies tot arbeidsrecht. Ik heb eerder gewerkt op 
de receptie van een advocatenkantoor, maar het is heel anders 
om bij een vereniging te werken. Dat vind ik interessant.’  
Wat was je eerste baan? ‘Ik heb een blauwe maandag tomaten 
geplukt bij de vader van een vriendinnetje. We woonden in 
het Westland en zaten op de basisschool. Als er mensen nodig 
waren, gingen we soms twee uurtjes plukken.’  
Wat is voor jou vernieuwend werkgeven? ‘Mijn moeder 
heeft twintig jaar in dezelfde functie bij dezelfde organisatie 
gewerkt. Bij AWVN wordt duidelijk nagedacht over hoe werk 
óók kan zijn, met ruimte voor eigen inbreng, aandacht voor 
jouw behoeften en flexibel werken.’ 
Welke eigenschap komt je het beste van pas in je werk?  
‘Ik ben klantgericht en geduldig. Dat kan ik goed gebruiken 
bij de AWVN-werkgeverslijn, waar we ook mensen aan de 
lijn krijgen die hun frustratie willen uiten. Dan moet je toch 
vriendelijk blijven en die mensen verder helpen.’  
Van welke fout heb je het meest geleerd? ‘Soms ben ik iets te 
positief. ‘Dat regel ik wel’. Terwijl dan later blijkt dat ik mijn 
belofte niet kan waarmaken. Dus ik moet uitkijken welke 
toezeggingen ik doe.’ 
Patat of friet? ‘Friet. Van huis uit zeg ik patat, maar dat vind 
ik zo’n lelijk woord.’  
Wat wordt je laatste baan? ‘Dat kan uiteenlopen van yoga-
instructrice op Bali tot mediator ergens in Europa, bij 
voorkeur in de zuidelijke landen.’

Waarom AWVN? ‘Ik kende AWVN al vanuit mijn vorige 
baan bij Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Ik wilde 
een overstap maken van beleids- naar advieswerk. Waar kan 
ik dan beter aan de slag dan bij AWVN? Mijn ervaring als 
leidinggevende helpt bij het adviseren.’ 
Wat was je eerste baan? ‘Tijdens mijn hbo-opleiding Personeel 
& Arbeid ben ik gaan werken voor de Vereniging voor Hoger 
Personeel, VHP. Na mijn studie ben ik daar blijven hangen. 
Ik hield me bezig met individuele belangenbehartiging. Zo is 
mijn interesse voor arbeidsverhoudingen gewekt.’
Wat is voor jou vernieuwend werkgeven? ‘Medewerkers 
daadwerkelijk in hun kracht zetten. Tot nu toe bepaalt de 
werkgever hoe medewerkers een functie moeten invullen. 
Maar een werkgever zou alleen de kaders voor een functie 
moeten stellen en de invulling moeten overlaten aan de 
medewerker.’
Welke eigenschap komt je het beste van pas in je werk? 
‘Verbinden en netwerken. Ik kan de verbinding maken tussen 
de brede expertise die AWVN in huis heeft en de ervaringen 
van leden, om daar vervolgens zelf iets aan toe te voegen.’ 
Van welke fout heb je het meest geleerd? ‘Te veel aan 
andermans verwachtingen willen voldoen, daarmee sla je je 
eigen creativiteit dood. Dat zit een beetje in me, maar ik volg 
steeds vaker mijn hart.’ 
Patat of friet? ‘Ik ben geboren in Drachten, woon half in 
Twente, half in Culemborg. Ik zeg patat.’ 
Wat wordt je laatste baan? ‘Totaal iets anders dan dit, 
bijvoorbeeld taxichauffeur. Als we langer gaan doorwerken, 
moet het veel normaler worden om op enig moment naar een 
heel andere baan te gaan.’ 

Even voorstellen….  

Loïs van Gentevoort (25)

Medewerker AWVN- 
werkgeverslijn, in dienst 
sinds 1 oktober 2018  

Even voorstellen…. 

Gerwin van der Lei (48)

Adviseur arbeidsvoor-
waarden & arbeidsverhou-
dingen, in dienst sinds  
1 november 2018   

NIEUWE GEZICHTEN BINNEN DE AWVN-ORGANISATIE

CIO
Bijeenkomst van het 
AWVN-netwerk voor 
arbeidsvoorwaarden-
specialisten van middelgrote 
en grote organisaties

31
Januari

IAM
Start van de vijfdelige 
workshopcyclus 
internationale 
arbeidsmobiliteit (IAM).
Eerste workshop: 
arbeidsmigratierecht

7
Februari 

Arbeidsvoorwaarden
Start van de leergang 
arbeidsvoorwaarden voor 
brancheorganisaties  
‘De cao als strategisch 
wapen’

12
Februari

Abonneer u op de (gratis) 
AWVN-nieuwsbrieven

Informatie MKBasishr.nl naar AWVN-site

AWVN heeft drie digitale nieuwsbrieven:

•  AWVN-nieuwsbrief 
Dagelijkse nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws voor 
werkgevers en HR.

•  CAO-info 
Tweewekelijkse nieuwsbrief over de ontwikkelingen in het 
lopende cao-seizoen. Onmisbaar voor elke arbeidsvoorwaar-
denspecialist.

•  Nieuwsbrief inclusief werkgeven 
Tweewekelijkse nieuwsbrief met actuele informatie over 
inclusief werkgeven. Interessant voor iedereen met affiniteit 
met inclusief werkgeven.

U kunt zich gratis abonneren op deze 
nieuwsbrieven. Dat geldt ook voor 
niet-leden. Scan de QR-code, en u komt 
op de pagina van de AWVN-website 
terecht waar u zich voor een of meer 
nieuwsbrieven kunt aanmelden. 
Uitschrijven gaat eenvoudig via de 
nieuwsbrieven zelf.

De speciale website voor AWVN-leden tot circa 250 mede-
werkers en zonder eigen cao, MKBasishr.nl, gaat op  
1 januari 2019 uit de lucht. De speciale onderwerpen op die 
site worden opgenomen in ‘HR van A tot Z’ (onder ‘Infor-
matie’) op de website van AWVN.

RET 
Toos Dankers, als manager Personeel en Organisatie/Risk 
en Veiligheid werkzaam voor RET, krijgt uit handen van 
AWVN-adviseur arbeidsverhoudingen en -voorwaarden een 
welkomstboeket: RET heeft zich aangesloten bij AWVN.

RET (staat oorspronkelijk voor: Rotterdamse Elektrische 
Tram) verzorgt het openbaar vervoer in Groot-Rotterdam. 
Dagelijks vervoert het bedrijf zo’n 600.000 reizigers. Dat 
doen ze met met 3.500 medewerkers (2.655 fte), 271 bussen, 
112 trams, 167 metro’s en 1 Fast Ferry.
De RET was bijna 80 jaar lang een gemeentelijke dienst van 
Rotterdam; sinds 2007 is RET een zelfstandige NV van de 
gemeente Rotterdam. De geschiedenis van het bedrijf gaat 
terug tot 1878. De eerste voorganger, RTM, vervoerde pas-
sagiers met paarden- en stoomtrams (www.ret.nl).
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Pensioen
Eendaagse cursus waarin 
de basisbegrippen van 
pensioen centraal staan

Hoe belonen?
Eendaagse workshop over 
belonen anno 2019

14 22
Maart Maart

Hoe belonen?
Eendaagse workshop over 
belonen anno 2019

12
Maart

berichten

FEBRUARI t/m JUNI
Internationale  
arbeids mobiliteit

De procedures rond internationale tewerk-
stelling en grensoverschrijdende arbeid zijn 
ingewikkeld en omslachtig. Voor werkge-
vers die werknemers uitzenden of buiten-
landse werknemers inhuren, heeft AWVN 
daarom de workshopcyclus Internationale 
arbeidsmobiliteit (IAM) ontwikkeld. Deze 
staat elk voor- en najaar op het program-
ma. De cursus, geaccrediteerd door het 
Nederlands Instituut van Register Payroll 
Accounting en het Register Belastingad-
viseurs, bestaat uit vijf workshops. U kunt 
zich inschrijven voor de hele cyclus, maar 
ook voor afzonderlijke workshops. 

Start op donderdag 7 februari met de 
workshop arbeidsmigratierecht. Daarna 
volgen sociale zekerheid (7 maart),  
arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden  
(11 april), belastingrecht (16 mei) en 
pensioen (6 juni). Hele cyclus: 2.950 euro 
voor AWVN-leden, 3.750 euro voor  
niet-leden. Afzonderlijke workshops:  
750 euro voor AWVN-leden, 975 euro 
voor niet-leden. Alle bijeenkomsten  
vinden plaats in Houten. 

FEBRUARI
Dutch Labour Relations

Speciaal voor – uit het buitenland afkom-
stige – HR-managers die (tijdelijk) werkzaam 
zijn voor een Nederlandse vestiging van 
een buitenlands bedrijf, organiseert AWVN 
‘Dutch Labour Relations’. Deze eendaagse 
workshop verschaft de deelnemers inzicht in 
de Nederlandse arbeidsverhoudingen, de rol 
van ondernemingsraden en vakbonden en 
de wijze waarop in Nederland arbeidsvoor-
waardenonderhandelingen plaatsvinden. 
Daarnaast komt het Nederlandse arbeids-
recht, in het bijzonder het ontslagrecht, en 
belastingsysteem uitgebreid ter sprake.
De workshop 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. 

Donderdag 14 februari (Amsterdam). 
Kosten: 1.495 euro voor leden; niet-leden 
betalen 1.795 euro.

FEBRUARI t/m MEI
De cao als strategisch wapen

Dé opleiding ter voorbereiding op de cao- 
onderhandelingen voor de bedrijfstak. In 

CURSUSAANBOD EERSTE HALFJAAR 2019
Een selectie uit het cursusaanbod van AWVN in de eerste helft van 2019. Het volledige overzicht van de cursus-
sen, workshops en bijeenkomsten vindt u op de site van AWVN onder ‘Agenda’. Daar vindt u bij elk ‘event’ het 

inschrijfformulier. Vermelde prijzen zijn exclusief btw.

twaalf sessies (in totaal zes bijeenkomsten) 
bereidt u zich daar optimaal op voor – alle 
aspecten van collectieve arbeidsvoor-
waardenvorming komen aan bod. Alle zes 
bijeenkomsten bestaan uit een middag- 
en een avonddeel, met daartussen een 
maaltijd zodat u in de gelegenheid bent om 
met elkaar en met de (gast-)docenten van 
gedachten te wisselen. De leergang biedt 
ook voldoende ruimte om praktijksituaties 
te bespreken.

Start op dinsdag 12 februari. Vervolgens 
bijeenkomsten op 12 en 26 maart, 16 april, 
24 en 28 mei. Locatie: het Bouwhuis, 
Zoetermeer. Deelname kost 3.900 euro. 
AWVN-leden en leden van bij AWVN 
aangesloten brancheorganisaties betalen 
2.900 euro. Tweede deelnemer van de-
zelfde organisatie krijgt korting. 

MAART
Hoe belonen in 2019?

Technologische vernieuw ingen, het toene-
mende belang van de wendbaarheid van or-
ganisaties en de ‘focus op de klant’, brengen 
nieuwe manieren van werken, organiseren en 
belonen met zich mee. Ook de steeds verder 
verkrappende arbeidsmarkt is voor menig 
bedrijf aanleiding om het beloningsbeleid te 
herzien. Bent u geïnteresseerd in de impact 
van deze ontwikkelingen op uw belonings-

beleid? Heeft u behoefte aan een nieuwe 
visie op beloning? Of wilt u gewoon goed 
voorbereid de salaris-/budgetronde ingaan? 
Kom dan naar een van de workshops.

Staat drie keer op het programma: dins-
dag 5 maart (Zwolle), dinsdag 12 maart 
(Eindhoven) en vrijdag 22 maart (Den 
Haag/Nootdorp); 350 euro voor AWVN-
leden, 450 euro voor niet-leden.

MAART & APRIL
Onderhandelen over  
arbeidsvoorwaarden

Vergroot met de vierdaagse training On-
derhandelen over arbeidsvoorwaarden uw 
kansen op succesvolle cao-onderhandelin-
gen met behoud van de duurzame relatie 
met de vakbonden. Optimaliseer uw kennis 
van en vaardigheden met onderhandelings-
methoden en -technieken. Meer dan 2.000 
HR-professionals gingen u de afgelopen 
25 jaar voor; deelnemers beoordelen deze 
training gemiddeld met een 8,3.

De voorjaarseditie 2019 van deze klassie-
ker beslaat drie volledige dagen (woens-
dag 6 en donderdag 7 maart en donder-
dag 25 april) en één avond (woensdag 24 
april). Verblijf van 6 op 7 maart en van 
24 op 25 april in hotel Residence Groot 
Heideborgh, Garderen. Kosten (inclusief 
cursusmateriaal en verblijfskosten): 3.595 
euro voor AWVN-leden, 4.549 euro voor 
niet-leden. 

MAART & JUNI
Dossiermanagement en 
gespreks technieken

Beter worden in het voeren van (kritische) 
voortgangsgesprekken of gesprekken over 
bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid? 
De masterclass Dossiermanagement en 
gesprekstechnieken biedt soelaas. Deze is 
deels theoretisch en deels praktijkgericht, 
en gaat in op de volgende aspecten:
•  nut en de noodzaak van dossiermanage-

ment, waaronder het juridisch kader;
•  een voortgangsgesprek voeren met be-

houd van de relatie;
•   een goed verslag maken van de afspraken 

met behoud van de relatie.

Staat twee keer op het programma: dins-
dag 12 maart en dinsdag 25 juni (Bunnik); 
750 euro voor AWVN-leden, 950 euro 
voor niet-leden.

MAART & JUNI
Pensioen in vogelvlucht

Pensioen is na het salaris de kostbaarste 
arbeidsvoorwaarde voor bedrijven. Goede 
basiskennis over pensioen, pensioenuit-
voering en pensioencommunicatie is dus 
belangrijk voor iedereen in uw organisatie 
die met dit onderwerp te maken heeft. 
In één ochtend vliegt u samen met twee 
pensioenspecialisten van AWVN langs alle 
belangrijke onderwerpen, termen en vragen 
rond pensioen.
•  Pensioenbegrippen – wat zijn en beteke-

nen de termen die in pensioenland veel 
gebruikt worden?

•  Stelsel – hoe ziet het Nederlandse pen-
sioenstelsel er uit?

•  Wet – wat zijn de wettelijke pensioen-
kaders op hoofdlijnen?

•  Communicatie – hoe over pensioen te 
communiceren en wat is precies de rol 
van de werkgever?

•  Nieuws – welke actuele ontwikkelingen  
zijn er? 

Staat twee keer op het programma: don-
derdag 14 maart en dinsdag 18 juni (Bun-
nik); 350 euro voor AWVN-leden, 450 
euro voor niet-leden. Bij meer deelnemers 
van één organisatie krijgen de volgende 
inschrijvers 50 euro korting.

MAART & JUNI
Arbeidsrechtelijke aspecten 
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 reorga-
niseren up-to-date wilt houden, volg dan 
deze praktijkdag. Twee ervaren adviseurs 
gaan in op het proces, de mogelijkheden en 
de wettelijke verplichtingen.

Staat twee keer op het programma: vrij-
dag 22 maart en donderdag 13 juni 2019 
(Bunnik); 750 euro voor AWVN-leden, 
950 euro voor niet-leden; korting bij meer 
deelnemers van één organisatie.

Sociale verzekeringen
Tweede workshop 
internationale 
arbeidsmobiliteit (IAM), 
voorjaar 2019

7
Maart

Vitaliteit & gezondheid
Bijeenkomst van het 
gelijknamige AWVN-
netwerk

12
Maart

Dossiermanagement
Masterclass. Het belang 
van dossiermanagement 
en het voeren van ge-
sprekken met werknemers 

12
Maart
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Reorganiseren
Eendaagse cursus over 
de arbeidsrechtelijke 
aspecten van 
reorganisaties

22
Maart

Medezeggenschap
Eendaagse cursus.  
Wanneer en hoe dient u 
de OR te raadplegen of te 
informeren?

4
April 

Eeuwfeest 
Viering van het 
100-jarig bestaan van 
werkgeversvereniging 
AWVN in Haarlem

20
Juni 

  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

APRIL
Basiscursus 
medezeggenschapsrecht

Wanneer en hoe moet u de ondernemingsraad 
raadplegen of informeren? Die vraag staat 
centraal tijdens deze eendaagse cursus. Voor 
bestuurders en HR-verantwoordelijken is het 
van groot belang te weten wanneer en op welke 
wijze zij het medezeggenschapsorgaan binnen 
de organisatie moeten informeren en/of raadple-
gen, wanneer dit verplicht of vrijwillig is én welke 
eisen er dan worden gesteld. Binnen één dag 
bent u volledig op de hoogte met deze basiscur-
sus, die al jaren een ‘bestseller’ is en recent werd 
beoordeeld met een 8,5. 

Donderdag 4 april (Houten); 750 euro voor 
AWVN-leden, 950 euro voor niet-leden.

APRIL
De zieke werknemer

Hoe gaat u om met een zieke werknemer? Wat 
zijn de verplichtingen van werkgever en werk-
nemer? Wat schrijven de privacyregels voor? 
Wanneer kunt u een zieke werknemer ontslaan? 
Wat zijn de consequenties van de Wet compen-
satie transitievergoeding bij einde arbeidsover-
eenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid? 
De masterclass De zieke werknemer gaat in op 
deze vragen en verschaft u praktisch inzicht over 
hoe u wel (en niet) moet omgaan met een zieke 
werknemer. 

Donderdag 18 april (Vianen); 350 euro voor 
AWVN-leden, 450 euro voor niet-leden. 
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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.


