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Agile werken
Agile heeft veel weg van 
een hype – elke organisatie 
‘moet of wil er wat mee’. Maar 
vaak is het verstandig om 
eerst even te vertragen en te 
waarderen wat er is, alvorens 
in beweging te komen.

Change is coming
De toekomst van werk. 
Dat was het thema van 
de jaarlijkse inspiratie- 
en studiereis die AWVN 
dit najaar organiseerde. 
Bestemming: Londen. 
Een verslag. 

26 
In wat voor land willen  
we werkgeven?
De huidige regels voor de arbeidsmarkt 
voldoen niet meer en veroorzaken onge-
oorloofde verschillen tussen werkenden. 
Een nieuwe sociale kwestie dreigt, stelde 
de Commissie Regulering van Werk in 
haar tussenrapport. AWVN heeft de 
commissie ten behoeve van de eindrap-
portage vijf denkrichtingen meegegeven. 
De vraag moet niet alleen zijn in wat voor 
land we willen werken, maar ook: in wat 
voor land we willen werkgeven?

Wab
Op 1 januari treedt de Wet 
arbeidsmarkt in balans (Wab) 
in werking. Overzicht van de 
belangrijkste veranderingen 
die deze wet met zich 
meebrengt.

Beloningsverschillen
Onterechte beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen moeten tot het verleden gaan behoren – en het 
bestrijden ervan behoort dan ook de speerpunten van het 
cao-overleg 2020. Maar vaststellen hoe groot de kloof 
precies is in een sector of een bedrijf, blijkt nog niet zo 
eenvoudig. Duidelijk is wel dat de cao een dempend effect 
heeft op beloningsverschillen als daarin afspraken over de 
beoordelings- en beloningssystemen zijn opgenomen.

Werkingssfeer
Voor werkgevers is het van belang om na te gaan 
of een bepaalde cao of pensioenregeling verplicht 
van toepassing is. De financiële gevolgen van een 
verkeerde inschatting kunnen groot zijn. 

Dé inclusieve bank
ABN AMRO maakt werk van inclusie. Sven Romkes, 
als people development consultant werkzaam voor 
het bedrijf, vertelt wat de bank de afgelopen jaren 
heeft bereikt.

Cover: Emma Birchall van Hot Spots Movement, een 
consultancybureau dat organisaties helpt toekomst-
bestendig te worden. Ze verzorgde een masterclass 
voor het AWVN-gezelschap dat eind september 
Londen aandeed. Foto: Tim Ireland
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4 Adieu!
Na bijna zeven jaar AWVN heeft Harry van de 
Kraats besloten dat het tijd is voor verandering. 
Hij laat de werkgeversvereniging achter met als 
opvallendste verandering voor de buitenwereld: 
een sterk verbeterd maatschappelijk profiel.

Het gezamenlijke belang 
van een leven lang 
ontwikkelen
Werkenden die duurzaam inzetbaar 
willen blijven, moeten continu (bij-)
leren: een leven lang ontwikkelen 
(LLO). Maar werkgevers vragen zich 
af wat hún belang is om met LLO aan 
de slag te gaan. AWVN ontwikkelde 
een model waarin de behoeften 
en inspanningen op het gebied 
van ontwikkelen van het bedrijf 
gekoppeld zijn aan die van  
de werkenden.
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TEKST
Pier Gerlofs 

Na bijna zeven jaar AWVN heeft Harry van de Kraats 
besloten dat het tijd is voor verandering. ‘Eens 
een poos helemaal zelf verantwoordelijk zijn voor 
succes of falen.’ Na veel ‘indringende gesprekken en 
nadenken’ ging in de loop van de zomer de kogel door 
de kerk. Van de Kraats laat zijn werkgeversvereniging 
op 1 januari zakelijk gezond achter. En de 
opvallendste verandering voor de buitenwereld: met 
een sterk verbeterd maatschappelijk profiel. 

Van de Kraats oogt ontspannen op de zes
tiende verdieping van de Haagse Malie
toren, centrum van ondernemend en 
werkgevend Nederland. Uitzicht op het 
Malieveld – de plek waar de afgelopen 
maanden veel onvrede een uitweg vond.

Het is mooi geweest?
‘Ja. Ik heb een fantastische tijd gehad bij 
AWVN en de club zit echt in m’n hart, 
maar de tijd, mijn tijd, dringt en ik wil 
nog eens iets heel anders doen.’

U begint in januari 2020 als partner 
bij het Amsterdamse executive search-
bureau Maes & Lunau. Werving en 
selectie. De keuze daarvoor heeft bij de 
buitenwacht verbazing gewekt.
‘Dat begrijp ik aan de ene kant wel. 
Bij AWVN ben ik algemeen directeur 
en ik stap over naar een heel andere 
functie. Maar dat is nu juist wat mij op 
dit ogenblik zo aantrekt. De afgelopen 
25 jaar heb ik directiefuncties in het 
bedrijfsleven bekleed. Daar heb ik veel 
ervaring opgedaan. Die ervaring wil 
ik de komende periode graag inzetten, 
door directeuren en ceo’s te adviseren 
over de samenstelling van hun teams 
en door kandidaten te helpen de juiste 
keuze te maken in hun loopbaan. Inhou
delijk past mij dit, in combinatie met 
veel ervaring in diverse sectoren en mijn 
HRachtergrond.’

Het grote bedrijfsleven lonkt niet?
‘Natuurlijk heb ik nagedacht over een 
terugkeer naar het grote bedrijfsleven. 
Met veel mensen heb ik gesproken over 
de mogelijkheden. Misschien later, maar 
nu niet.’ Korte pauze. ‘Ik heb gewikt en 
gewogen en uiteindelijk gekozen voor 
een heel nieuw avontuur.’

En de politiek? U volgde samen 
met Mark Rutte de interne 
managementopleiding van Unilever.
‘En vervolgens gingen we elk ons eigen 
weg, de weg die ieder van ons het beste 
paste. Ik heb de laatste jaren natuurlijk 
regelmatig met mensen in de politiek 
gesproken. Aan de ene kant heeft de poli
tiek haar aantrekkingskracht.’ Ironische 
lach. ‘Ik houd er natuurlijk wel van om 
een beetje invloed te kunnen uitoefenen 
en ik heb ook wel ideeën over waar het 
naartoe moet met Nederland, zeker als 
het gaat over de sociaaleconomische 
onderwerpen. Echter: de politiek is 
opportunistischer geworden en veel 
mensen in de Tweede Kamer hebben 
veel ambitie maar weinig ervaring. Dat 
was vroeger anders. Bovendien staat het 
langetermijn beleid onder druk door
dat er veel partijen nodig zijn om een 
meerderheid te vergaren. Het lijkt wel 
of het primaat voor beleid steeds meer 
bij de fracties komt te liggen en dat het 
kabinet verwordt tot uitvoerder. Dat is 
jammer en moet anders.’

U sprak de afgelopen tijd vaak over 
de regeldruk waaronder Nederland 
lijdt. U ziet zichzelf niet als de man die 
een grote dereguleringsoperatie gaat 
leiden? 
‘Nee, nu niet in ieder geval, hoewel mijn 
handen jeuken. Overregulering is de 
onderstroom waarop veel maatschap
pelijke onvrede naar boven komt. Soms 
in de vorm van massale demonstraties.’ 
Van de Kraats wijst richting het Malie
veld. ‘Het boerenbedrijf heeft onderhand 
sterke overeenkomsten met een admi
nistratiekantoor. Dit moet, dat moet, dit 
mag niet, dat juist wel en dit formulier 
invullen a.u.b. om het te bewijzen. Op 
papier, wel te verstaan. Papier…’

TIJD VOOR 
IETS ANDERS

 Harry van de Kraats 
 vertrekkend directeur AWVN 

Harry van de Kraats (1966) studeerde 
rechten in Utrecht. Hij begon zijn loop-
baan bij Unilever waar hij diverse HR-
functies vervulde. Tussendoor maakte 
hij een uitstapje naar Wolters Kluwer 
waar hij commercieel directeur was. 
Van 2005 tot 2010 was Van de Kraats 
directielid bij TomTom International. 
In 2010 volgde de overstap naar NS; 
daar werd hij verantwoordelijk voor het 
HR-beleid. In 2013 werd Van de Kraats 
aangesteld als algemeen directeur van 
werkgeversvereniging AWVN.

Foto: Tim Ireland
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‘Laat ik mij beperken tot mijn eigen 
werkterrein. Een van de drijvende krach
ten achter de flexibilisering van arbeid is 
de enorme regeldruk die werkgevers er 
gratis bij krijgen als ze iemand in vaste 
dienst nemen en de risico’s die daarach
ter verscholen zitten. De werkgever is 
een verlengstuk van de Belastingdienst 
en socialezekerheidsinstellingen gewor
den, van de overheid. Het is toch raar, 
als je het van een afstand bekijkt: een 
werkgever huurt iemand in, die persoon 
wordt na een poosje ziek, de werkgever 
moet hem of haar twee jaar doorbetalen 
en dan ook nog een afkoopsom betalen. 
Ja, dat is te verzekeren, maar ook dat is 
weer rompslomp en verzekeren is echt 
niet gratis. Door de overvloed aan regels 
begrijpen de mensen in het land het be
leid niet goed meer. Dat is het probleem. 
Daar komt bij dat wijzigingen in wet
geving, bijvoorbeeld de verhoging van de 
AOWleeftijd, niet zijn voorzien van goed 
flankerend beleid – en dat is wel nodig. 
Helaas zien we datzelfde patroon ook bij 
het stikstofbeleid, de jeugdzorg en zo 
zijn er veel meer voorbeelden te noemen. 
Het is uit de hand gelopen.’
‘We moeten met verstand nadenken 
over ons klimaat, over de arbeidsmarkt, 
over de economie. Maar ons niet laten 
gijzelen door regels en wetten. Het kan 
niet waar zijn dat we juridisering laten 
voorgaan op het gesprek, de overlegeco
nomie. De wetten gaan ons niet redden, 
het goede gesprek wel. Dat gaat over: 
‘Wat vinden we ervan?’ Dat is toch wat 
we nodig hebben?’

U zei een jaar geleden iets 
vergelijkbaars over de arbeidsmarkt.
‘Ja, de arbeidsmarkt is uit de hand 
gelopen. Af en toe geen touw meer aan 
vast te knopen voor wie er niet direct bij 
betrokken is. Met situaties en uitwassen 
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Ik voel me heel erg verbonden met de traditie 
van de sociaal bewogen ondernemers

die niemand wil, die slecht zijn voor de 
samenleving, maar toch voortbestaan. 
We willen toch dat iedereen een fat
soenlijke boterham kan verdienen, dat 
werkenden een goed perspectief hebben, 
dat het bedrijfsleven concurrerend is? 
Nou, laten we dat dan regelen!’

De commissie-Borstlap… 
‘Ja, daar is veel hoop op gevestigd. Ik ver
wacht dat die commissie de problemen 
op de arbeidsmarkt goed zal analyseren 
en verstandige richtinggevende adviezen 
zal geven.’

U pleitte in 2014 als eerste voor sociale 
zekerheid voor alle werkenden, dus ook 
voor zzp’ers en andere flexwerkers.
‘Dat was toen voor velen een omstreden 
voorstel, maar het leeft inmiddels toch 
breed als een richting om een aantal 
problemen rond werk op te lossen.’

En u zette AWVN op de kaart.
‘Dat is te veel eer. AWVN stond al op 
de kaart, maar de afgelopen jaren zijn 
we wel veel zichtbaarder geworden in 
het maatschappelijk debat. Ik vind dat 
belangrijk. Werkgevers hebben een 
maatschappelijke rol. Ik voel me zelf 
heel erg verbonden met de traditie van 
de sociaal bewogen ondernemers. Van 
Marken, Stork, Philips. Ondernemers 
met vooruitstrevende opvattingen 
in het debat over de sociale kwestie. 
Zij begrepen dat een florerende 
onderneming steunt op de kracht en 
vakbekwaamheid van wat arbeiders 
werden genoemd – of werkenden 
zoals we tegenwoordig zeggen. Hun 
persoonlijkheid en de kracht van nieuwe 
ideeën dreven hen, zij stonden midden 
in de samenleving.’
‘Nu spreken we over stakeholders value. 
Ondernemingen hebben met veel ver

anderingen te maken: automatisering, 
robotisering, internet. Verdienmodellen 
kunnen van de ene dag op de andere 
dag verouderd zijn. Werkgevers wor
den geconfronteerd met fundamentele 
onzekerheden en vraagstukken. Perso
neel stelt andere eisen. Dat vraagt van 
bestuurders een veel sterkere oriëntatie 
op wat er in de buitenwereld gebeurt. 
Ze moeten nadenken over het bestaans
recht van de onderneming. In mijn 
optiek betekent dat denken in termen 
van belanghebbenden binnen en buiten 
de onderneming. Kijken naar de on
derneming vanuit de invalshoek van 
anderen: toeleveranciers, medewerkers, 
buren, maatschappelijke organisaties: de 
stakeholders.’
‘Sturen op stakeholders value vraagt om 
een agenda die niet alleen over cijfers, 
omzet en winst gaat. De nadruk op die 
laatste aspecten leidt tot kijken in de 
achteruitspiegel: hebben we het goed ge
daan? Denken in termen van stakeholders 
value gaat primair over vooruitkijken. 
Wat willen mensen? Hoe kijken ze aan 
tegen de wereld en de onderneming?’
‘Maar deze manier van denken is niet 
vanzelfsprekend in de bestuurskamers 
van ondernemingen. Die moet inge
bracht worden. Het gaat niet vanzelf. 
Directies, raden van bestuur, raden van 
commissarissen zullen steeds indrin
gender vragen stellen over de ‘vermen
selijking’ van het ondernemingsbestuur. 
Directies moeten vakbonden, onder
nemingsraden en werkenden meer 
betrekken bij de vormgeving van het 
ondernemingsbeleid.’

En in uw nieuwe baan als adviseur van 
directies en raden van bestuur gaat u 
dat realiseren? 
‘Dat ga ik proberen. Als adviseur die je 
kan vertrouwen, aan wie je iets hebt.’  

Oktober 2013. Van de Kraats overhandigt minister 
Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 
symbolische cheque. In het sociaal akkoord van 2013 zijn 
afspraken gemaakt over banen voor arbeidsbeperkten. 
AWVN besluit zich hard te maken voor de eerste 7.500 
banen. In samenwerking met De Normaalste Zaak en tal 
van werkgevers zijn die eind 2015 gerealiseerd. 
Foto: Marscha Bakker 

Een ware publiciteitsgolf volgt op de plannen die Van 
de Kraats tijdens het jaarcongres 2014 presenteert 
voor Nederland. Alle media besteden ruim aandacht 
aan de ideeën over sociale zekerheid, flexibilisering 
van de arbeidsmarkt en het voorkomen van een 
maatschappelijke tweedeling, zoals beschreven in het 
manifest Een verantwoorde weg naar groei. Premier 
Rutte neemt het eerste exemplaar in ontvangst. 
Foto: Marscha Bakker

Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van AWVN, juni 2019, staat Van de 
Kraats stil bij de vraag wat werkgeverschap de afgelopen 
eeuw de samenleving heeft gebracht, waarom de waarden 
van werkgeven onder druk staan, en hoe we de sociaal-
maatschappelijke waarde van werkgeven weer kunnen 
versterken. Foto: Liesbeth Dingemans

Maatschappelijke onderwerpen die Van de Kraats namens de 
werkgevers op de kaart zette:
•  sociale zekerheid voor alle werkenden (óók flexwerkers)
• pensioen voor zzp’ers
•  gelijke behandeling van werkenden ongeacht contractvorm
•  meer mensgericht denken en handelen in raden van bestuur
• maatschappelijk verantwoord ondernemen
• inclusief werkgeven.
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Een leven 
lang 
ontwikkelen 

Het is ondertussen genoegzaam be
kend: we moeten langer doorwerken, 
de baan voor het leven is passé en 
nieuwe technologische ontwikkelin
gen – die voortdurend nieuwe vaardig
heden vragen – komen in steeds sneller 
tempo op ons af. Succesvol de eind
streep halen, vereist van werknemers 
dat ze werkfit zijn en blijven. Gezond, 
gemotiveerd en bekwaam, toegerust op 
de nieuwe eisen die het werk en de ar
beidsmarkt stellen of naar verwachting 
gaan stellen. Op die laatste aspecten, 
‘gemotiveerd’ en ‘bekwaam’, komt dan 
ook steeds meer het accent te liggen. 
Wie duurzaam inzetbaar wil blijven, 
moet voortdurend blijven (bij)leren. 
Informeel (trainingen op de werkplek, 
coaching) of formeel (opleidingen, cur
sussen). Het hele, verdere arbeidzame 
bestaan: een leven lang ontwikkelen, 
kortweg LLO. 

Wat als?
Van de werkgever wordt verwacht LLO 
te faciliteren. In de huidige praktijk 
betekent dit vaak dat de organisatie 
werknemers probeert te stimuleren 
om hierin zoveel mogelijk zelf de regie 
te nemen, en daarvoor individuele 
inzetbaarheids of scholingsbudgetten 
beschikbaar stelt. Tegelijkertijd lijken 
veel organisaties ontwikkelen vooral 
op te vatten als een individuele verant
woordelijkheid. Maar nog niet iedere 

In belang van werkende 
én bedrijf 

Werkenden die duurzaam inzetbaar 
willen blijven, moeten continu (bij-)
leren: een leven lang ontwikkelen 
(LLO). Maar werkgevers vragen zich 
af wat hún belang is om hiermee aan 
de slag te gaan. AWVN ontwikkelde 
een model waarin de behoeften en 
inspanningen op het gebied van ont-
wikkelen van het bedrijf gekoppeld 
zijn aan die van de werkenden.

TEKST
Andrea Hijmans

BEELD
Studio Vonq

werkende is doordrenkt van een sense of 
urgency. Mede daardoor blijft de ruimte 
die bedrijven werknemers bieden om 
zich te kunnen ontwikkelen voor een 
groot deel onderbenut, zo liet bijna 
twee derde van de werkgevers weten in 
een recente AWVNledenenquête. 
Dat schiet dus niet op. Volgens Ditmer 
Rouwenhorst, adviseur duurzame 
inzetbaarheid bij AWVN, vragen werk
gevers zich nog te vaak af wat nu eigen
lijk hún belang is om met LLO aan de 
slag te gaan. ‘Ze aarzelen. Want, hoor je 
dan, wát als we investeren in opleiden 
en de medewerker gaat weg?’
Het antwoord ligt verscholen in een 
wedervraag. En die luidt: wat als 
bedrijven niet investeren in medewer
kers, en ze blijven? De uitkomst lijkt 
evident. Bovendien: niet willen investe-
ren voor de concurrenten getuigt van een 
traditionele blik op de arbeidsmarkt. 
Rouwenhorst: ‘Zeker op de iets langere 
termijn is immers elk bedrijf gebaat bij 
de instroom en het behoud van goed 
opgeleid personeel.’ 

Ruimte, ruggensteun, richting
Margreet Xavier, adviseur HRinnovatie 
bij AWVN, beaamt het belang van 
ruimte bieden. ‘Iets breder opgevat 
dan in de huidige praktijk gebruike
lijk is. Dus niet alleen geld en/of tijd 
ter beschikking stellen, maar ook de 
autonomie van werkenden vergroten. 

Taakvariatie stimuleren. Mogelijk
heden bieden om eens andere dingen te 
proberen.’ 
Maar ook dat volstaat niet, betoogt ze, 
daarnaast moeten bedrijven ook rug-
gensteun én richting geven. ‘Het gaat om 
een complexe gedragsverandering. Een 
toekomstgerichte cultuur introduce
ren en tot ontwikkeling brengen. Die 
nieuwe realiteit vraagt andere attitu
des. Daarvoor is ondersteuning nodig 
vanuit de organisatie – een leven lang 
ontwikkelen, dat kan de werknemer 
niet alleen. Stel dat een werkende weet 
in welke richting hij zich wil ontwik
kelen, maar verder nauwelijks support 
krijgt van collega’s, van leidinggeven
den? De kans is groot dat die werk
nemer al snel de handdoek in de ring 
werpt, z’n ontwikkeldoelen niet haalt 
en gedesillusioneerd afhaakt.’
Om dat te voorkomen, is een positieve 
leercultuur binnen organisaties van 
belang. Het gaat, zegt Rouwenhorst, om 
‘leren leren’. ‘Veel werknemers hebben 
negatieve ervaringen met leren. Te 
lang hoorden ze misschien dat ze ‘nu 
eenmaal als dubbeltje geboren zijn’. Ze 
denken vaak ook dat ze ‘het toch niet 
kunnen’. Mede daardoor nemen ze wei
nig initiatieven; ze wachten liever af 
tot de werkgever met iets komt en gaan 
dat dan maar doen.’ 
Een positieve leercultuur maakt ont
wikkeling vanzelfsprekend. Rouwen

We moeten de behoeften 
en inspanningen op het 
gebied van ontwikkelen 
van het bedrijf 
koppelen aan die van de 
werkenden

Ditmer  
Rouwenhorst  
is adviseur LLO en DI 
bij AWVN

Margreet Xavier 
is als adviseur HR-
innovatie werkzaam 
voor AWVN

Carolien van  
Blitterswijk 
is adviseur DI bij 
AWVN
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horst: ‘Timing is hierbij een belangrijke 
factor – op tijd beginnen met scholing 
en ontwikkeling, en dus niet pas als er 
een reorganisatie aanstaande is. En bij 
voorkeur zijn de inspanningen gericht 
op alle doelgroepen binnen de organi
satie, dus ook op ouderen, laagopgelei
den en mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.’

Samenspel
Die andere essentiële factor, richting 
geven, komt voor een groot deel neer op 
concreet maken wat er in de toekomst 
op de organisatie afkomt, wat er staat te 
gebeuren, op welke termijn dit speelt, 
en wat de consequenties daarvan zijn 
voor de medewerkers. Xavier: ‘Goed zicht 
hebben op de impact van technologische 
ontwikkelingen op taken, functies en 
competenties binnen de organisatie, is 
dus cruciaal. Om werkenden in de gele
genheid te stellen zich tijdig te ontwik
kelen richting de toekomstbestendige 
vereisten van de organisatie, en in het 
verlengde daarvan: om de werknemer in 
staat te stellen z’n eigen arbeidsmarkt
waarde op peil te houden.’
Uiteindelijk moeten we toe naar een 
situatie waarin de belangen van organi
satie en werknemer op het gebied van 
LLO samenvloeien. Xavier: ‘Een situatie 
waarin de werkgever z’n faciliterende 
rol breder oppakt, zonder het organi
satiebelang uit het oog te verliezen. En 
dat betekent: de behoeften en inspan
ningen op het gebied van ontwikkelen 
van het bedrijf koppelen aan die van 
de werkenden. Bedrijf en werkenden 
samen de beweging laten maken in de 
gewenste richting. LLO wordt zo een 
samenspel tussen leidinggevenden, HR 
en werkenden.’ 

De ruimte, richting en ruggensteun voor 
LLO vormgeven of verbeteren? Enkele 
praktische tips van Carolien van Blitters-
wijk, DI-adviseur bij AWVN.

Richting
• Creëer urgentie bij medewerkers
Zet medewerkers in gesprekken, team-
overleg en workshops aan het denken 
over de toekomst van de organisatie en 
zichzelf. Concrete voorbeelden van an-
dere collega’s of andere bedrijven zorgen 
voor inzicht. 
• Verhelder de rol van leiders 
Leidinggevenden hebben een belangrijke 
rol in het vertalen van de koers van de 
organisatie in veranderingen op afdelings-, 
team- en individueel niveau. Gebruik 
daarvoor de dialoog met medewerkers. 
• Waardeer juiste voorbeelden
Selecteer concrete voorbeelden uit de 
organisatie die voldoen aan de juiste rich-
ting en waardeer dit zichtbaar. Voorbeel-
den: nieuwe samenwerkingsverbanden, 
initiatieven of voorstellen om een proces 
anders in te richten. 

Ruimte
• Verhoog autonomie 
Geef meer ruimte voor eigen keuzes, ook 
als dat tot fouten kan leiden. Denk aan de 
volgorde van werkzaamheden, het verla-
gen van de beslissingsbevoegdheid, het 
stimuleren van eigen initiatief en de wijze 
waarop werkenden hun rol invullen. 
• Maak opleidingsbudget toegankelijker 
Zorg bij een algemeen budget voor een 
laagdrempelig en transparant aanvraagpro-
ces. Een handige tool hiervoor is bijvoor-
beeld Tiptrack (zie kader op pagina 14). 

• Creëer ontwikkelruimte op de werk-
vloer
Ontwikkelruimte is ruimte om nieuwe 
taken en rollen onder de knie te krijgen en 
deel te nemen aan andere projecten. Zorg 
voor intervisie en coaching, maak werk 
van feedback en feedforward.

Ruggensteun
• Creëer een gezonde en veilige werk-
omgeving
Ontbreekt een gezonde en veilige 
omgeving, dan stellen medewerkers 
zich niet open om hun wensen en 
loopbaanplannen te bespreken 
met de werkgever, uit angst voor 
negatieve consequenties. Onderzoek 
de werkbeleving en maak samen met 
medewerkers verbeterplannen. 
• Verbeter de dialoog
Een goed gesprek tussen leidinggevende 
en medewerker is een belangrijke sleutel 
voor zelfregie en LLO. Kies voor een 
‘continue dialoog’ in plaats van voor 
vaste momenten. Train medewerkers en 
leidinggevenden in het voeren van deze 
gesprekken en geef beiden tools om zich 
voor te bereiden.
• Ondersteun alle mobiliteitsroutes
Globaal kunnen we drie routes 
onderscheiden waarin medewerkers 
bewegen binnen hun organisatie. 
De eerste is brede ontwikkeling: de 
medewerker past zich aan het werk aan. 
Dit is niet voor iedereen weggelegd. 
Ondersteun daarom ook de twee andere 
routes: aanpassing van het werk  
(job-engineering of jobcrafting)  
of verandering van baan (intern of 
extern).

Zicht hebben op de impact van technologische 
ontwikkelingen op taken, functies en competenties 
binnen de organisatie, is cruciaal

Richting, ruimte en ruggensteun
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Vijf fasen
Xavier, Rouwenhorst en andere AWVN 
experts op DIgebied ontwierpen 
daartoe het ‘vijffasenmodel ontwikke
len’. Kern van het model is de richting 
waarin organisatie en werknemer geza
menlijk bewegen. Het ideale eindpunt 
daarvan is de integrale fase, waarin zo
wel de ontwikkelactiviteiten en inspan
ningen van het bedrijf als de werkende 
‘toekomstbestendig’ zijn. De werkende 
is in dat stadium in staat en bereid 
om zelf de regie over z’n loopbaan te 
nemen, de ruimte en de ruggensteun 
die de werkgever biedt is daarop ef
fectief afgestemd. Net als de manier van 
leidinggeven: dienend en zelfbewust. 
De toekomstbestendige beweging die 
de werknemer maakt, sluit zo naadloos 
aan bij de toekomstbestendige beweging 
die het bedrijf zelf moet maken. 

Maar voor mens en bedrijf dat punt 
van gezamenlijke ontwikkeling berei
ken, zijn er vier stadia doorlopen: de 
curatieve, de reactieve, de planmatige 
en de proactieve fase. Waarbij in elk 
stadium andere eisen worden gesteld 
aan de ruimte en ruggensteun biedende 
stimuli. En ook: aan de relatie tussen 
leidinggevende en werknemer. 
De eerste fase heet curatief. Vooral gericht 
op brandjes blussen. Op ‘achterstallig 
onderhoud’, oftewel op werkenden die 
onder het vereiste bekwaamheidsniveau 
zijn gezakt. De werknemer wordt onder
steund door een leidinggevende in de rol 
van persoonlijk begeleider. 
De aansturing wordt meer taakgericht 
in de reactieve fase, waarin iets verder 
wordt gekeken dan de dag van vandaag. 
Centraal staat vakgericht bijspijkeren. 
‘We moeten iets nieuws doen? Dan zor

gen we voor een adequate training.’  
De leidinggevende stuurt taakgericht 
aan, de werknemer volgt.
In de planmatige fase wordt de blik breder. 
Opleidingen zijn baangericht van aard 
in plaats van louter functiegericht, er 
vindt verdieping en verbreding plaats, 
gefaciliteerd door een coachend leiding
gevende. 
In fase vier, omschreven als proactief, zet 
die verbreding en/of verdieping door. De 
werknemer neemt zelf initiatieven om 
loopbaangerichte ontwikkeling vorm te 
geven, onder leiding van een ontwikke
lingsgerichte leidinggevende. 
Tenslotte kom je waar je wezen wilt, 
in de integrale fase. Toekomstgericht 
ontwikkelen is een feit. De werknemer 
is ‘eigenaar’ geworden van zijn loop
baan, de stijl van de leidinggevende is 
dienend.

Wakker worden
Werkgever en werknemer zullen daar
voor allebei in beweging moeten komen. 
Het goede nieuws: de wil is er vaak al 
wel. Maar er is ook slecht nieuws: de 
focus ligt daarbij op het hier en nu. 
Rouwenhorst: ‘Zorgen dat medewerkers 
hun huidige taken goed kunnen uit
voeren, dat doen werkgevers wel. Dat 
blijkt ook uit de cijfers. Leren hoe je een 
nieuwe machine moet bedienen? Geen 
probleem. Dat is immers nodig om de 
productiviteit op peil te houden. Maar 
om echt toekomstbestendig te worden, 
moeten we een nieuwe kijk ontwikkelen 
op productiviteit; eentje waarin ook 
arbeidsmarktwaarde is verdisconteerd.’
‘Iedereen staat al gauw in de actiestand: 
‘Kom maar op met die training”, vult 
Xavier aan. ‘En vervolgens denken we 
dat we zo de oorlog kunnen winnen. 

Scholingskosten: fiscale regelingen

In steeds meer cao’s staan afspraken over 
scholingsbudgetten, bedoeld voor de 
ontwikkeling van werknemers. Meestal 
spreken partijen daarvoor een bepaalde 
periode af. Wordt het budget niet binnen 
de gestelde termijn gebruikt, dan vloeit 
het gereserveerde bedrag terug naar de 
werkgever.
 
Scholingsbudget is vrijgesteld van be-
lasting mits aan een aantal voorwaarden 
wordt voldaan.
• De scholing is gericht op verbetering en 
aanvulling van kennis en vaardigheden 
die nodig zijn voor het vervullen van de 
bestaande dienstbetrekking. Het kan 
daarbij soms ook gaan om inschrijving in 
een beroepsregister (en het voldoen aan 
de eisen die de wetgever daaraan stelt) of 
outplacement.
• De scholing is gericht op omscholing, op 
een heel andere loopbaan. Maatgevend 
is de vraag of de opleiding wordt gevolgd 
met het oog op verbetering van de (maat-
schappelijke en/of sociaaleconomische) 
positie.

Niet vrijgesteld van belasting zijn:
• scholing gericht op hobby of persoon-
lijke interesse;
• persoonlijke ontwikkeling of verbete-
ring van vaardigheden, tenzij dat nauw 
verband houdt met of nodig is voor de 
huidige functie;
• ontwikkeling van soft skills. Mindfulness 
of andere vormen van stressreductie wor-
den uitsluitend vrijgesteld als ze duidelijk 
leiden tot een betere uitoefening van de 
huidige functie;
• zelfstudie. Wel kunnen studieboeken 
vallen onder vrijstelling voor de aanschaf 
van vakliteratuur, ook weer met het doel 
beter in de huidige baan te functioneren.

Mag een werknemer zijn scholingsbudget 
meenemen naar een andere werkgever? 
Doorgaans niet, maar als er sprake is van 
een nieuwe betrekking die onder dezelfde 
algemeen verbindend verklaarde cao valt 
en met een gemeenschappelijke uitvoer-
der van de scholingsbudgetregeling, 
kan het vaak wel. En uiteraard kunnen 
de oude en de nieuwe werkgever ook 
afspraken maken over overheveling van 
het bestaande scholingsbudget.

Transitievergoeding en scholingskosten

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) 
verruimt de mogelijkheid om op de 
transitievergoeding kosten in mindering 
te brengen die tijdens een dienstverband 
zijn gemaakt voor scholing. Vanaf 1 januari 
2020 komen ook kosten die gemoeid zijn 
met het vergroten van de inzetbaarheid 
van de werknemer voor een andere func-
tie binnen de eigen organisatie daarvoor 

in aanmerking. Opleidingskosten ten be-
hoeve van de functie die iemand al heeft, 
mogen niet worden afgetrokken van de 
transitievergoeding. 
Let op: hieraan zijn wel strikte voorwaar-
den verbonden en het is verstandig daar 
vooraf weet van te hebben. Voor meer 
informatie kunnen leden contact opnemen 
met de juristen en advocaten van AWVN 
via de AWVN-werkgeverslijn,  
070 850 86 05. 
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Tiptrack

Tiptrack is een online platform 
dat medewerkers stimuleert om 
zelf de regie te nemen over hun 
eigen loopbaan. 
Voor het stimuleren van eigen 
regie op het gebied van duur-
zame inzetbaarheid is gedrags-
verandering nodig. Hierbij zijn 
vier fases te onderscheiden: 
inzicht, intentie, actie en vol-
houden. Tiptrack ondersteunt 
de gebruiker in al deze fasen, 
en voegt nog een onmisbaar 
element toe om ontwikkeling te 
stimuleren: de mogelijkheid om 
het duurzame-inzetbaarheids-
budget persoonlijk, eenvoudig 
en veilig te besteden. 

Gebruikers van Tiptrack krijgen 
via een korte scan inzicht in 
hun eigen situatie: wat gaat 
er goed en wat kan er beter? 
Dit inzicht heeft betrekking 
op de vijf pijlers van duurzame 
inzetbaarheid: werk, ontwikke-
ling, gezondheid en vitaliteit, 
geldzaken en werk-privébalans. 

Relevante tips, testen, tools en 
producten helpen inzicht om 
te zetten in actie. De tips en 
veel van de testen zijn gratis, 
zodat gebruikers direct aan de 
slag kunnen. Daarnaast biedt 
Tiptrack een breed aanbod 
aan diensten en producten van 
gerenommeerde leveranciers: 
cursussen, trainingen, loop-

baanadvies, leefstijlcoaching, 
financieel advies en meer. 

Als werkgever kunt u deze 
catalogus helemaal naar wens 
inrichten. Ook kunt u de be-
staande faciliteiten van uw or-
ganisatie in Tiptrack opnemen. 
Financiering van de aankopen 
kan op twee manieren: per keer 
op aanvraag bij de werkgever, 
of via een individueel duur-
zaam-inzetbaarheidsbudget.  
U kunt het duurzame-inzet-
baarheidsbudget van uw 
medewerkers veilig onder-
brengen in Tiptrack, zodat uw 
medewerkers dit budget via 
Tiptrack kunnen besteden. Zo 
vermindert Tiptrack uw admi-

nistratieve lasten, en ontzorgt 
Tiptrack u op fiscaal gebied.

Privacy en beveiliging zijn 
uiterst belangrijk voor Tiptrack. 
De organisatie van Tiptrack is 
ISO 27001-gecertificeerd en 
Tiptrack is als verwerker van 
persoonsgegevens aangemeld 
bij de Autoriteit Persoonsge-
gevens. De applicatie draait 
via hostingpartijen op een 
private cloud in Nederland. 
Deze hostingpartijen voldoen 
aan de internationaal erkende 
standaarden voor informatiebe-
veiliging.

Meer informatie: 
www.tiptrack.nl.

  geeft medewerkers 
grip op hun eigen loopbaan

Vergroot flexibele inzet en 
wendbaarheid

Geeft gerichte invulling 

aan het duurzame 

inzetbaarheidsbudget

Ondersteunt 

talentontwikkeling en daarmee een 

soepele door- en uitstroom

Meer weten?
 Kijk op www.tiptrack.nl of neem 
 contact op via info@tiptrack.nl

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

 Ontzorgt 

werkgever administratief 

en fiscaal
Dat die medewerker daarna meteen ook 
de verantwoordelijkheid voor zijn hele 
verdere carrière wel eventjes pakt, en de 
organisatie is toegerust om dat te onder
steunen. Zo werkt het niet.’ 
Ook moeten nog veel werkenden over
tuigd raken van het belang om zich te 
ontwikkelen, en zelf de regie te nemen. 
De eerste stap op weg naar succesvolle 
gedragsverandering – inzicht verwer
ven in de eigen situatie – heeft menig
een nog niet gezet. Het ontbreekt aan 
reflectie, meent Rouwenhorst. ‘De cijfers 
tonen aan dat zo’n 80 procent van de 
werknemers niet intrinsiek gemotiveerd 
is om zich te ontwikkelen. Ze gaan 
gewoon naar hun werk en doen hun 
ding. Over de taken die daarbij horen 
denken ze wel na, maar niet vanuit het 
idee dat ze hun eigen loopbaan toch echt 
zelf moeten vormgeven. Medewerkers 
hebben vaak weinig zelfinzicht: wat zijn 
mijn wensen, hoe gemotiveerd ben ik, 
hoe zit ik eigenlijk in elkaar, ziet m’n 
werk er over een tijdje nog wel hetzelfde 
uit? Na verloop van tijd zegt iemand 
misschien wel: ‘Die cursus maar’. Dat 
heeft dus geen zin. Inzicht in wat beide 
partijen nu echt wensen of nodig heb

ben, is onontbeerlijk. We moeten als het 
ware wakker worden.’
Aan de bak dus. Samen, wel te verstaan. 
Rouwenhorst: ‘Nu zijn er nog twee 
perspectieven: dat van de werkgever en 
dat van de werknemer. Maar als het om 
LLO gaat, moeten we leren te opereren 
vanuit een gemeenschappelijke optiek. 
Het vijffasenmodel is een eerste aanzet 
om te onderzoeken hoe we dat zo goed 
mogelijk kunnen realiseren.’  
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Wat is een slapend dienstverband?
Een dienstverband dat na 104 weken 
arbeidsongeschiktheid niet is beëindigd, 
terwijl de werknemer geen werkzaam
heden meer uitvoert en geen loon meer 
krijgt betaald. Veel werkgevers vinden 
het niet redelijk dat zij na twee jaar loon
doorbetaling bij ziekte ook nog een  
transitievergoeding moeten betalen. 
Door het dienstverband slapend te hou
den, hoeven ze die niet te betalen.

Wat houdt de Regeling compensatie 
transitievergoeding in?
De wetgever vond het onwenselijk dat 
dienstverbanden slapend worden gehou
den en heeft daarom in juli 2018 de Wet 
compensatie transitievergoeding aan
genomen. Werkgevers die na 104 weken 
arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereen
komst beëindigen en de werknemer een 
transitievergoeding betalen, kunnen deze 
vergoeding vanaf 1 april 2020 terugvorde
ren bij het UWV. De compensatieregeling 
geldt met terugwerkende kracht voor 
arbeidsovereenkomsten met arbeidsonge
schikte werknemers die zijn geëindigd op 
of na 1 juli 2015. De regeling geldt niet als 
het einde van de 104 weken arbeidsonge
schiktheid vóór die datum lag. Verzoeken 
ter compensatie voor beëindiging van de 
arbeidsovereenkomsten na 1 juli 2015 
kan de werkgever vanaf 1 april 2020 
indienen bij het UWV. 

Wat heeft de Hoge Raad geoordeeld?
Ondanks de compensatieregeling hiel
den werkgevers nog veel dienstverban
den slapend. Lagere rechters oordeelden 
er wisselend over of dit mocht. Dit heeft 
ertoe geleid dat een rechter in Limburg 
vragen heeft gesteld aan de Hoge Raad. 
Die oordeelde op 8 november 2019 dat 
als een werknemer een verzoek doet om 
zijn arbeidsovereenkomst na 104 weken 
arbeidsongeschiktheid met wederzijds 
goedvinden te beëindigen, de werkgever 
daar als goed werkgever mee akkoord 
moet gaan. Dit kan alleen anders zijn als 
de werknemer nog reële reintegratiemo
gelijkheden heeft. 

Welke vergoeding moet u nu betalen?
De Hoge Raad vindt dat de werkgever de 
wettelijke transitievergoeding moet be
talen zoals die zou hebben gegolden bij 
beëindiging direct na het bereiken van 
de 104 weken arbeidsongeschiktheid. In 
zaken waarin het UWV een loonsanctie 
heeft opgelegd, is dat de dag nadat de 
loonsanctie is geëindigd. Als de werkge
ver de transitievergoeding niet kan voor
financieren vanwege ernstige financiële 
problemen, mag hij deze vergoeding in 
termijnen betalen of pas op 1 april 2020 
betalen. 

Maakt het verschil of de arbeidsover-
eenkomst eindigt na opzegging (na 
verleende ontslagvergunning door het 
UWV) of door een beëindigingsover-
eenkomst?
De wet zegt niets over de transitiever
goeding bij beëindiging met wederzijds 
goedvinden. De Hoge Raad zegt daarom 
dat de vergoeding beperkt is tot het 
bedrag dat verschuldigd is direct na 104 
weken arbeidsongeschiktheid. De hoogte 
van de transitievergoeding bij beëindi
ging van de arbeidsovereenkomst door 
opzegging na ontvangst van een ontslag
vergunning van het UWV, is wél wette
lijk geregeld. Dan geldt voor de opbouw 
de volle duur van de diensttijd – dus ook 
de periode waarin het dienstverband 
slapend was. 

Is de vergoeding die u de werknemer 
moet betalen steeds gelijk aan het 
bedrag dat de werkgever ontvangt op 
grond van de compensatieregeling? 
Nee. De regeling kent bepaalde voor
waarden. Als de hoogte van het betaalde 
loon gedurende de 104 weken arbeidson
geschiktheid lager is dan de wettelijke 
transitievergoeding, is de hoogte van de 
compensatie beperkt tot de hoogte van 
de betaalde loonsom. Ook de periode 

waarover een loonsanctie door het UWV 
is opgelegd, wordt niet vergoed in het 
kader van de regeling. In zulke gevallen 
moet de werkgever de werknemer wel de 
volledige transitievergoeding te betalen. 
De transitievergoeding wordt pas door 
het UWV gecompenseerd als deze 
volledig aan de werknemer is betaald. 
Gebeurt dat in termijnen, dan kan de 
werkgever pas een compensatieverzoek 
indienen als hij de laatste termijn aan de 
werknemer heeft betaald. 

Hoe om te gaan met zieke werknemers 
voor wie de wachttijd van 104 weken is 
verstreken na 1 juli 2015, maar vóór 1 
januari 2020?
AWVN adviseert zo spoedig mogelijk 
contact op te nemen met werknemers 
met dienstverbanden langer dan tien 
jaar en die een voorstel te doen tot het 
beëindigen van het dienstverband vóór 
1 januari 2020. Op dit moment is de 
opbouw van de transitievergoeding na 
het tiende dienstjaar hoger, met name 
voor werknemers van 50 jaar en ouder. 
Die hogere opbouw vervalt op 1 januari 
2020. Dan is de transitievergoeding voor 
alle dienstjaren een derde maandsalaris, 
ongeacht de duur van het dienstverband. 
Wat betekent dit? Als u het dienstver

band laat eindigen vóór 1 januari 2020, 
zal het UWV de betaalde transitievergoe
ding in het kader van de compensatiere
geling vergoeden op basis van de reken
regels van 2019 – ook als u in 2020 de 
transitievergoeding betaalt. Wacht u tot 
na 31 december 2019 met het beëindigen 
van de arbeidsovereenkomst, dan zult 
u voor deze dienstverbanden minder 
compensatie krijgen van het UWV. Want 
u krijgt als werkgever bij het einde van 
de arbeidsovereenkomst na 31 december 
2019 niet de hogere transitievergoeding 
gecompenseerd, terwijl u deze hogere 
vergoeding volgens de Hoge Raad wel 
moet betalen als vóór 1 januari 2020 de 
wachttijd van 104 weken is verstreken. 
De afspraken moet u vastleggen in een 
vaststellingsovereenkomst. Haast is dus 
geboden! 

Wat te doen met zieke werknemers 
voor wie de wachttijd van 104 weken is 
verstreken na 1 januari 2020?
Dan betaalt u de werknemer na het ver
strijken van de wachttijd van 104 weken 
een transitievergoeding die is gebaseerd 
op de rekenregels voor de transitie
vergoeding in 2020. Dit bedrag zal het 
UWV, als u voldoet aan de geldende voor
waarden, vergoeden. 

Slapende 
dienst verbanden 
Hebt u als werkgever zogeheten slapende 
dienstverbanden? Op grond van een 
uitspraak van de Hoge Raad bent u verplicht 
deze te beëindigen en de werknemer 
een transitievergoeding te betalen. Acht 
veelgestelde vragen op een rij.

TEKST
Esther van den Bergh

Vragen? Neem contact op met 
AWVN-advocaten via de AWVN-
werkgeverslijn: 070 80 86 05, 
werkgeverslijn@awvn.nl

Esther van den Bergh  
is als advocaat 
arbeidrecht werkzaam 
voor AWVN-advocaten
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Silhouette van Matthew Taylor, de hoogste man van de Royal Society 
for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce. Hij was 
de belangrijkste adviseur van Tony Blair, Brits premier van 1997 tot 2007. 
In 2017 was Taylor voorzitter van een commissie die problemen op de 
Britse arbeidsmarkt moest oplossen. Meer over de ideeën van Taylor 
over de toekomst van werk is te vinden op www.thersa.org.
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CHANGE  
IS COMING 

TEKST
Joyce Schaeffer

TEKST
Tim Ireland en Bianca Verdegaal

AWVN-inspiratiereis naar Londen 

De toekomst van werk. Dat was het thema van de 
jaarlijkse inspiratie- en studiereis die AWVN dit 
najaar organiseerde. Bestemming: Londen – en 
dus was er natuurlijk ook de nodige aandacht voor 
de ontwikkelingen rond de Brexit. Vijfentwintig 
vertegenwoordigers van bij AWVN aangesloten 
organisaties namen deel aan de reis, die als motto 
‘change is coming’ had. Een verslag. 
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Een van de hoogtepunten van de 
inspiratiereis was het bezoek aan de 
Britse denktank, de Royal Society for the 
Encouragement of Arts, Manufactures and 
Commerce (RSA). Het Future of Work Center 
is opgericht door een groep mensen die 
zich zorgen maakt over de veranderin
gen op het gebied van werk. Zij houden 
bijeenkomsten waarin die ontwik
kelingen, de (on)gewenste gevolgen 
daarvan en de vraag hoe daarmee om 
te gaan, centraal staan. Matthew Taylor, 
de hoogste man van RSA, ontving het 
AWVN gezelschap. Het Future of Work 
Center heeft vier economische scenario’s 
ontwikkeld, met heel verschillende 
gevolgen voor de wereld van werk. 

Scenario’s
Het eerste scenario is samen te vatten 
met tech regeert de wereld. De technologie 
blijft zich in dit scenario razendsnel ont
wikkelen. De zelfrijdende auto bepaalt 
het straatbeeld, 3Dgeprinte onderdelen 
worden de norm voor allerlei producten. 
De big tech economy veroorzaakt een ge
weldige verbetering van de kwaliteit van 
producten en diensten, en een sterke 
daling van de prijzen van massaproduc
ten, inclusief transport en energie. Maar: 
werkloosheid en economische onzeker
heid nemen sterk toe door uitbesteding 

Matthew Taylor.

van werk naar andere landen. Van de 
economische groei profiteren vrijwel 
alleen Chinese en Amerikaanse techreu
zen. Werkenden en hun en vakbonden 
staan zwak.
Het tweede scenario heet de nauwkeu
righeidseconomie. De technologische 
vooruitgang is vergeleken met het vorige 
scenario bescheiden, maar op één gebied 
wel bijzonder invloedrijk. Ondernemin
gen gebruiken in the precision economy op 
grote schaal sensoren en digitale instru
menten om informatie te verzamelen 
over dingen, mensen en hun omgeving 
en die informatie te gebruiken. Alles 
wordt gemeten. Digitale economische 
platforms zijn hierdoor in staat zeer 
precieze diensten te leveren en worden 
dominanter – maar gebruiken hun tech
nologie ook om bijvoorbeeld werkenden 
te beoordelen, met een sterke nadruk op 
directe toegevoegde waarde als gevolg. 
Het derde scenario is de exodusecono
mie. De economie loopt sterk terug als 
gevolg van een ernstige crisis, vergelijk
baar met die van 2008. Hierdoor is er 
onvoldoende geld voor investeringen en 
stagneert de productiviteit. De overheid 
bezuinigt sterk, waardoor werkenden 
hun geloof verliezen in de mogelijk
heden van de markteconomie om hun 
problemen op te lossen. Andere econo

mische systemen raken in de belangstel
ling en andere werkvormen komen op. 
Coöperaties worden opgericht om te 
voorzien in basisbehoeften als voeding, 
energie en bankieren. Sommige wer
kenden zijn veroordeeld tot armoedige 
lonen, andere vinden manieren om 
meer zelfvoorzienend te zijn en verlaten 
daarom de stad. 
Het vierde en laatste scenario is de 
empathische economie. De technologie 
ontwikkelt zich snel, maar ook het 
bewustzijn over de gevaren daarvan. 
De techbedrijven nemen zelfregulering 
op zich en werken samen met externe 
belanghebbenden om producten en 
diensten te leveren waarmee iedereen 
vrede heeft. Automatisering zet door, 
maar in een tempo dat werkenden 
en vakbonden kunnen bijbenen. 
Er komt veel geld beschikbaar voor 
‘zachte’ sectoren als onderwijs, zorg 
en vrijetijdsbesteding. De emotionele 
kant van arbeid wordt belangrijk, met 
als schaduwzijde een zware mentale 
belasting voor werkenden. 

Goed leven
Taylor benadrukte dat we moeten stre
ven naar een goed leven voor iedereen, 
in elk scenario. In een snel veranderende 
wereld, is de vraag hoe je dat organi
seert. De Britse arbeidsmarktgoeroe 
wees daarom op het belang van good 
work. Dat deed hij ook in 2017, toen hij 
voorzitter was van een commissie die 
problemen op de Britse arbeidsmarkt 
moest oplossen – zijn adviezen sloegen 
aan en worden momenteel uitgevoerd in 
GrootBrittannië. 
Goed werk moet het uitgangspunt, en 
daarmee de doelstelling zijn van arbeids
marktmaatregelen, vindt Taylor. Dat 
betekent in zijn ogen dat werk, werk
zaamheden en banen eerlijk en fatsoen
lijk moeten zijn en perspectief moeten 
bieden op ontwikkeling en ontplooiing 
van de werkenden. Ook moeten zoveel 
mogelijk mensen – liefst iedereen – mee
doen op de arbeidsmarkt. Dat vormt niet 
alleen de beste basis voor een gezond en 
welvarend leven, maar zorgt ook voor de 
productiviteit die een sterke economie 
nodig heeft. 

Emma Birchall doceert. Verder van links naar rechts Ruby 
Rowe, Amal Tourabi (FME), Harry van de Kraats (AWVN) en 
Jeroen Burger (Ahold/Delhaize).

Masterclass over de toekomst 
van werk van Emma Birchall 
en Ruby Rowe. Zij zijn van Hot 
Spots Movement, een consul-
tancybureau dat organisaties 
helpt toekomstbestendig te 
worden. Het bureau onderzocht 
welk soort taken verdwijnen 
als gevolg van technologische 
ontwikkelingen. Vervolgens 
hebben zij vijf kernvaardigheden 
onderscheiden die onontbeerlijk 
zijn om in de toekomst werk uit 
te voeren. Deze zijn in de vorm 
van vijf persona’s benoemd:
• adaptive learners onderschei-
den zich door, gebruikmakend 
van hun netwerken, permanent 
bezig te zijn met zichzelf ontwik-
kelen – om zo hun vaardigheden 
te onderhouden, verbreden en 
verdiepen; 
• agile champions zijn vaardig in 
het werken in wisselende team, 
goed in het opbouwen van rela-
ties en passen zich snel aan in 
verschillende soorten werk;
• diversity creators zijn nieuws-
gierig en creatief, houden van 
experimenteren en grenzen 
verleggen;

• healthy leaders zorgen ervoor 
dat zijzelf en hun team gezond 
blijven – bijvoorbeeld door veel 
aandacht te besteden aan fy-
sieke en mentale gezondheid;
• purpose builders vinden de 
missie van de organisatie be-
langrijk, vooral omdat zij graag 
werk doen waar ze een passie 
voor voelen.
 
Tijdens de masterclass onder-
zochten Birchall en Rowe hoe de 
deelnemers aan de inspiratiereis 
scoren als het gaat om de kern-
vaardigheden van de toekomst, 
en wat hen belemmert om die 
verder te ontwikkelen (zie foto 
links). Genoemd werden onder 
andere gebrek aan tijd, onvol-
doende beeld van de toekomsti-
ge ontwikkelingen, niet bewust 
bezig met het ontwikkelen van 
vaardigheden. Mooi was dat 
deze masterclass heel concreet 
invulling gaf aan de te ontwikke-
len vaardigheden om werkfit te 
blijven. Een wake-upcall ook, om 
snel zelf aan de slag te gaan met 
het toekomstgericht ontwikke-
len van competenties.

Van links naar rechts: Elly Ploumen (Achmea), Jeroen Veldstra 
(PostNL), Patricia Gielis (Rabobank), Loek Ligthart (Essity),  
Jan Jaap Krijtenburg (ANWB).
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De Nederlandse ambassade in Londen was de eerste stop in de 
hoofdstad van het op dit moment meest interessante, roerige  
EU-land: Groot-Brittannië. Op de voorgrond ambassadeur Simon 
Smits, op de achtergrond van links naar rechts journaliste Lia van 
Bekhoven, Sander Verlaar (Sabic), Sanne Buijs (Unilever) en een 
medewerkster van de ambassade. 

Sergio Bachs, directeur van de ‘Pret a Manger Academy’, lichtte 
het beleid van de international sandwich shop toe.

Bezoek aan NS-dochter Abellio, dat 
inmiddels 1.000 treinen en 750 bussen 
in Groot-Brittannië heeft rijden. De 
manager operations, Jamie Burles, en 
twee HR-directeuren, Andy Meadows 
en Katy Bucknell, verzorgden presen-
taties met aanstekelijk enthousiasme 
en humor; ze relativeerden het belang 
van strategie en HR-beleid. Het blijkt 
namelijk niet eenvoudig om het OV-
bedrijf echt goed in beweging te bren-
gen. Zo is meer dan 90 procent van 

de spoormedewerkers lid van een van 
de drie vakbonden. Vooral de grootste 
vakbond is wars van elke vorm van 
verandering. Om medewerkers mee te 
krijgen, straalt Abellio uit dat verande-
ringen goed zijn en betrekt het bedrijf 
medewerkers daar zoveel mogelijk 
bij. Zo is de nieuwe bedrijfskleding 
in samen spraak met hen ontworpen, 
en is er, om de waarde die het bedrijf 
hecht aan diversiteit te onderstrepen, 
ook bedrijfspositiekleding. 

Niet vergeten paraplu’s mee te nemen, stond er op het to-dolijstje 
van Bianca Verdegaal, die ook deze AWVN-reis weer piekfijn 
had georganiseerd. Die plu’s bleken geen overbodige luxe, want 
uiteraard regende het af en toe in de Britse hoofdstad. 

Sodexo ging nader in op de global war on 
talent. Talent is schaars en heeft in een 
krappe arbeidsmarkt veel keuzes. Om high 
potentials aan te trekken, is het van groot 
belang om hen mogelijkheden te bieden 
om zich te ontwikkelen en een leven lang 
te leren, aldus Raj Verma (senior vice 
president human resources, corporate 
services worldwide). Om getalenteerde 
medewerkers te behouden moeten ze – 
meer – vrijheid krijgen.

In de residentie van de Nederlandse ambas-
sadeur gaf Lia van Bekhoven (correspon-
dente van onder meer NOS Journaal en 
Radio 1) een even interessante als amusante 
lezing over de onnavolgbare ontwikkelingen 
rond de Brexit. Bij vooral oudere Engelsen 
is de drang naar onafhankelijkheid groot. De 
Tweede Wereldoorlog, die de Britten naar 
eigen zeggen gewonnen hebben, vervult 
hen nog steeds met trots; de angst voor 
overheersing uit Europa is diepgeworteld. 
Brexiteers verwachten dat Britse waarden 
zoals heldhaftigheid en gemeenschapszin 
terugkomen na de Brexit, ook al zal dit het 
land economisch schaden. Dat hebben ze 
voor hun onafhankelijkheid over. Maar hoe de 
kloof tussen remainers en leavers overbrugd 
moet worden, weet niemand. 

Bezoek aan Pret a Manger – een snelgroeiende 
keten van winkels, inmiddels in verscheidene landen 
gevestigd (wereldwijd werken er 12.000 mensen). 
Pret verkoopt dagelijks vers gemaakte, verpakte 
broodjes. Interessant is de wijze waarop het bedrijf 
teams formeert. Pret a Manger zorgt ervoor dat de 
medewerkers doordrongen zijn van de waarden van 
het bedrijf en vertaalt die in detail in verwacht ge-
drag van medewerkers in de winkels. Een uitgekiend 
systeem van teamontwikkeling, beoordelingen door 
mystery shoppers en beloningen met bonussen, 
zorgt ervoor dat de service en de kwaliteit die Pret 
biedt hoog is en blijft. Ook is het bedrijf zich bewust 
van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Voedsel dat overblijft, gaat dagelijks naar daklozen; 
diversiteit is een belangrijk speerpunt van HR. 
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Bedrijfsbezoek aan het hoofdkwartier 
van BP. Dit bedrijf is in 78 landen actief 
en telt in totaal 73.000 werknemers. 
Peter Mather, group regional president 
Europe (foto), sprak over de transitie 
die BP doormaakt. BP onderkent de 
risico’s van klimaatverandering. Het 
aardoliebedrijf werkt aan verbetering 
van productiemethoden om efficiën-
ter en met minder uitstoot van CO

2
 te 

produceren, en zet daarnaast in op het 
gebruik van andere energiebronnen 
zoals nucleaire, wind- en zonne- 

energie. Deze veranderingen moeten 
ertoe leiden dat in 2050 de CO

2
-uit-

stoot tot nul is gereduceerd. 
HR-manager Sjoerd Gunnewijk lichtte 
de HR-strategie van BP toe. De nadruk 
ligt op ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden vanwege de technolo-
gische ontwikkelingen. Ook bovenaan 
het prioriteitenlijstje staan diversiteit 
en leiderschap: BP wil meer vrouwen 
aantrekken, en op de plants die het be-
drijf overal ter wereld heeft, meer lokale 
leiders aanstellen. 

Joyce Schaeffer  
is adviseur HR- 
innovatie bij AWVN

Het AWVN-gezelschap dat van 24 tot en met 27 
september de studie- en inspiratiereis naar Londen maakte, 
met enkele Britse gastheren en -vrouwen.  
Van links naar rechts: Jeroen Burger (Ahold/Delhaize), 
Jan Jaap Krijtenburg (ANWB), Peter Reesink (ministerie 
van Defensie), Jules van de Perre (ABN AMRO), Raj 
Verma (Sodexo UK), Amal Tourabi (Vereniging FME), 
Ria van ’t Klooster (NRTO), Jan Willem Menkveld 
(FrieslandCampina), Joyce Schaeffer (AWVN), Martin 
Flier (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), 
Sarah Kirk (PageGroup), Marjolein Otter (AWVN), Onno 
Bouman (ANWB), Patricia Gielis (Rabobank Nederland), 
Bianca Verdegaal (AWVN), Loek Ligthart (Essity), Alice 
Diels (Sodexo Nederland), Sylvia Metayer (Sodexo UK), 
Reinier Rutjens (WENB), Harry van de Kraats (AWVN), 
Thomas Jelley (Quality for Life Institute), Albert Martens 
(IKEA), Sanne Buijs (Unilever Nederland), Sander Verlaar 
(SABIC), Elly Ploumen (Achmea), Judith van der Hulst 
(AWVN), Barbara van der Kolff (Jaarbeurs Utrecht), Yolanda 
Verdonk (NS), Hans Schelbergen (Philips), Aart Slagt (KLM 
Royal Dutch Airlines). Niet op de foto, wel reisdeelnemers: 
Hans Blom (Atos), Agnes Schrijver (De Volksbank), Gerard 
Groten (AWVN), Jeroen Veldstra (PostNL).

Carol Stubbings en Chris Box van PWC 
gaven een presentatie over de toekomst 
van werk. Zij benoemden de trends die 
grote impact op werk hebben. Op num-
mer één: de technologische ontwikke-
lingen, waardoor banen zullen verdwij-
nen of veranderen, en nieuwe gecreëerd 
worden. Kleine ondernemingen kunnen 
sneller groeien dankzij de technologie 
en bedreigen de grote ondernemin-
gen – wat het voor hen noodzakelijk 
maakt om te innoveren en de kennis 
en vaardigheden van hun mensen te 
ontwikkelen. 

Om mensen aan te zetten tot perma-
nent ontwikkelen, wees PWC op het 
belang van het positief framen van ver-
andering. Stimuleren is effectiever dan 
dreigen, aldus Box, dus zorg voor een 
positief verhaal over leren en ontwik-
kelen. Voor organisaties is talentontwik-
keling een van de grootste en meest 
relevante uitdagingen om innovatie en 
groei te realiseren. Daarnaast noemde 
PWC vergrijzing, globalisering en kli-
maatverandering als belangrijke trends 
die invloed hebben op werk en op de 
inrichting van organisaties. 

Sylvia Metayer, ceo van Sodexo 
corporate services worldwide, 
spreekt in de imposante great 
room van het RSA het AWVN-
gezelschap toe.
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In wat voor land 
willen we 
werkgeven?

actueel

De huidige regels voor de arbeidsmarkt voldoen niet meer en 
veroorzaken ongeoorloofde verschillen tussen werkenden. Een 
nieuwe sociale kwestie dreigt, stelde de ‘commissie-Borstlap’ in haar 
tussenrapport, de discussienota ‘In wat voor land willen we werken?’ 
De eindversie wordt in februari 2020 verwacht. Daartoe nodigde de 
commissie alle betrokkenen uit om hun visie te geven op de toekomst 
van werk. AWVN geeft Borstlap vijf denkrichtingen mee. Want de 
vraag moet niet alleen zijn in wat voor land we willen werken, maar 
ook: in wat voor land we willen werkgeven?

TEKST
Anne Megens en  
Judith van der Hulst

BEELD
Studio Vonq

De toekomst van werk onder de loep ne
men. Dat is de opdracht die de Commis
sie Regulering van Werk meekreeg van 
minister Koolmees van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Op 20 juni presenteer
de commissievoorzitter Hans Borstlap 
tijdens het eeuwcongres van AWVN haar 
tussenrapport. Dat was niet toevallig: 
AWVN pleit al enkele jaren voor hervor
ming van het arbeidsrecht en de sociale 
zekerheid, vanuit de overtuiging dat de 
wereld van werk in rap tempo verandert 
en dat de wet en regelgeving daarop 
steeds minder is toegerust. 
De commissieBorstlap komt tot een 
soortgelijke diagnose en meent dat ‘het 
toewerken naar een meer gelijk speel
veld voor alle werkenden urgentie heeft’. 
Een oproep die AWVN ondersteunt. Als 
belangrijkste werkgeversadviseur geeft 
AWVN vijf aanbevelingen mee.

1. De werkgeverstoets 
Terecht stelt de commissie de waarde 
van werk centraal. Werk is niet alleen 
een manier om inkomen te verwerven, 
maar heeft ook sociale waarde. Ook 
werkgeven heeft meer dan economi
sche en juridische betekenis: het biedt 
een voedingsbodem voor creatieve, 
innovatieve ideeën en stimuleert ook 
weer nieuwe bedrijvigheid. Mensen die 
direct zijn verbonden aan de organi
satie waarvoor zij werken, krijgen de 
mogelijkheid relaties aan te gaan met 
anderen en hun toekomst vorm te ge
ven. Die sociaalmaatschappelijke func
tie van werkgeven staat echter onder 
druk. Dat komt onder andere doordat 
werkgeverschap overbelast is geraakt. 
Dat blijkt wel uit het feit dat zzp’ers en 
mkbondernemingen er vanwege de 
risico’s en kosten voor terugschrikken 

Reactie op tussenrapport commissie-Borstlap

In het kort

In haar reactie op het tussenrapport van de commissie-
Borstlap doet AWVN vijf aanbevelingen:
1. denk bij elk voorstel aan een ‘werkgeverstoets’
2.  creëer een gelijkwaardig maar niet per se gelijk 

fundament voor werkenden
3. hou oog voor arbeidsverhoudingen
4. maak de draai: zet in op voor- in plaats van nazorg
5. inclusief moet lonen voor werkende én werkgever.

om werkgever te worden of mensen in 
vaste dienst te nemen.
De vraag is dus: hoe kunnen we een 
regel gevend kader scheppen dat werk 
niet alleen aantrekkelijk maakt, maar 
bedrijven en organisaties ook stimu
leert om (goed) werkgever te zijn? Met 
andere woorden: in wat voor land wil
len we werkgeven? Want zonder bedrij
ven en organisaties die bereid zijn werk 
aan te bieden, ontstaat het werk niet. 
Het zou goed zijn als de commissie 
bij elk van haar voorstellen een 
‘werkgevers toets’ doet. Die toets bestaat 
uit vragen als: wat levert dit voorstel 
werkgevers op, wat kost het hen en wat 
zijn de risico’s? Stimuleert het voorstel 
goed werkgeverschap? Stimuleert het 
werkgevers om mensen aan zich te bin
den? Bevordert het een gelijk speelveld? 
Is het uitvoerbaar voor werkgevers? 

26 #2 2019actueel
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2. Gelijkwaardig fundament 
De verschillen tussen werkenden zijn 
te groot geworden. Het Nederlandse sys
teem van rechten en plichten is gekop
peld aan de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, terwijl dat lang niet de 
enige vorm is waarin mensen tegen
woordig werken. De commissie vindt dat 
‘voor alle werkenden die niet op eigen 
kracht adequate arbeidsvoorwaarden 
kunnen bedingen, vergelijkbare arbeids
rechtelijke regels (dienen) te gelden’. 
AWVN onderschrijft de noodzaak om 
over te stappen naar een systeem voor 
alle werkenden dat minder afhankelijk 
is van de contractvorm. 
Een valkuil is om álle verschillen tussen 
werkenden op te heffen en de bestaande 
arbeidsrechtelijke regels zonder nadere 
doordenking te kopiëren naar een nieuw 
stelsel. AWVN vindt dat we het geheel 
aan bestaande rechten en plichten goed 
moeten toetsen aan wat nu en in de 
toekomst nodig is en aan de huidige en 
toekomstige behoeften van bedrijven en 
werkenden. Werk wordt steeds gevari
eerder, zowel qua aard en inhoud als 
qua omstandigheden. Door de digitale 
technologie en internationalisering boe
ten hiërarchische structuren en vaste 
functieomschrijvingen en werktijden in 
aan belang. Daarnaast kiezen sommige 
werkenden bewust niet voor een vaste 
arbeidsrelatie, omdat ze meer zeggen
schap willen over hun werk.
In elk geval moet tot het fundament voor 
werkenden een arbeidsongeschiktheids
verzekering behoren. Het risico om ar
beidsongeschikt te raken, geldt immers 
voor iedereen die werkt. Een verplichte 
arbeidsongeschiktheidsverzekering is 

echter geen keuze tegen keuzevrijheid. 
AWVN pleit voor een wettelijke basisver
zekering, waarbij werkgevers en werken
den kunnen kiezen om de verzekering 
uit te breiden in hoogte, duur of andere 
polisvoorwaarden. Ook is keuzevrijheid 
in de uitvoering mogelijk als er meerde
re aanbieders zijn van de verzekering. 

3. Oog voor arbeidsverhoudingen
De neiging in maatschappelijke dis
cussies over werk is om te focussen op 
wet en regelgeving. Maar in werkelijk
heid zijn het de arbeidsverhoudingen op 
meso en microniveau die de wereld van 
werk vormen en bij elkaar houden. Met 
name de cao heeft vaak meer impact op 
de dagelijkse praktijk van werkgever en 
werkenden dan de wet. 
Het voortbestaan van de cao is echter 
niet vanzelfsprekend. De nieuwe econo
mie bijvoorbeeld organiseert zich – voor
alsnog – grotendeels buiten het systeem 
van de cao, zoals bij bedrijven in de tech 
en platformeconomie. Daarnaast leunen 
cao’s hoofzakelijk op het verenigings
model, dat in meer algemene zin minder 
populair wordt. 
De overheid en sociale partners op 
centraal niveau kunnen en moeten niet 
interveniëren in de arbeidsverhoudin
gen op bedrijfs en brancheniveau. Wel 
kunnen ze het benodigde duwtje in de 
rug geven om met nieuwe arbeidsver
houdingen en nieuwe vormen van de 
cao of arbeidsvoorwaardenregeling te 
experimenteren. Dat kan bijvoorbeeld 
door ruimte te geven aan werkgevers en 
werknemersvertegenwoordigers om in 
onderlinge afspraken af te wijken van 
wettelijke bepalingen. 

actueel

4. Meer voorzorg, minder nazorg
Nederland staat aarzelend in de transitie 
naar een leven lang ontwikkelen. De 
transitievergoeding wordt in de praktijk 
zelden gebruikt om een overstap naar 
nieuw werk te versoepelen en bij per
soonlijke ontwikkelbudgetten bekijkt de 
Belastingdienst streng of besteding in 
aanmerking komt voor vrijstelling van 
de loonbelasting. 
‘Persoonlijke ontwikkeling en scholing 
(…) kunnen niet langer vrijblijvend zijn 
en zijn vanzelfsprekend’, schrijft de 
commissie. Ook AWVN zou graag zien 
dat duurzame inzetbaarheid niet langer 
als ‘extraatje’ wordt behandeld. Twee 
belangrijke stappen zijn: de individuele 
leerrekening faciliteren en deels vullen, 
en in overheidsbeleid de focus verleggen 
van nazorg naar voorzorg. 
Dat laatste betekent dat er meer moet 
gebeuren om kennis en vaardigheden
veroudering vóór te blijven. Laten we 
beginnen met de regie bij werkenden te 
leggen, zodat zij zelf aan het stuur van 
hun eigen ontwikkeling staan. Werkge
vers en overheid kunnen hen vervolgens 
helpen om richting te geven aan deze 
ontwikkeling. 

Anne Megens  
is adviseur beleid en 
strategie bij AWVN

Judith van der Hulst 
is directeur juridische 
zaken bij AWVN

Dappere stap 

Het eindrapport van de commissie-
Borstlap verschijnt naar verwachting 
in februari 2020. Met het tussenrap-
port heeft zij een dappere stap gezet 
in de discussie over de toekomst van 
werk. Niet alleen brengt zij de discussie 
verder door deze naar het waarden-
niveau te tillen en daarmee afstand te 
nemen van de instrumentele patstelling 
waarin polder en politiek verzeild zijn 
geraakt. Ook heeft ze de moed getoond 
denkrichtingen te formuleren die in het 
verleden als controversieel werden er-
varen. Nu volgt het echte werk: het om-
zetten van denkrichtingen in concrete 
aanbevelingen die het uitgangspunt 
voor het beleid van de komende jaren 
kunnen vormen. 

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering 
is geen keuze tegen keuzevrijheid

Verder is het verstandig om na te denken 
over een verzekering tegen kennis en 
vaardighedenveroudering, die stimu
leert dat werkenden en werkgevers veel 
vroeger dan nu het geval is, gaan werken 
aan duurzame inzetbaarheid. Het aan
trekkelijke van zo’n regeling is dat deze 
beschikbaar is voor alle werkenden, los 
van contractvorm of een relatie met een 
werkgever. 
De werkloosheidwet is momenteel 
beperkt tot de periode waarin het 
ontslag al is voltrokken. Überhaupt is 
het uitgebreide ontslagrecht met een 
vrij strikte preventieve toetsing – die in 
andere landen vrijwel niet voorkomt – 
een signaal dat in Nederland de nadruk 
ligt op baanzekerheid in plaats van 
werkzekerheid. Willen we echt zorgen 
dat mensen gemakkelijker van werk 
naar werk bewegen, dat werkloosheid 
waar mogelijk voorkomen wordt en 
dat werkgevers en werknemers beter 
anticiperen op het verdwijnen van werk 
in een bepaalde sector of beroepsgroep, 
dan moeten middelen en ondersteuning 
al tijdens het werk vrijkomen. De WW in 
die richting aanpassen, is een optie die 
het doordenken waard is. 

5. Inclusiviteit moet lonen 
Participatie is een van de prioriteiten 
van de commissie. Een arbeidsmarkt is 
pas succesvol als deze toegankelijk is 
voor alle groepen in de samenleving. Op 
dit vlak heeft Nederland nog een hoop 
werk te doen. Het ingewikkelde systeem 
van belastingen en toeslagen zorgt dat 
mensen soms niet of nauwelijks iets over
houden aan een extra verdiende euro. Te
recht zegt de commissie dat (meer) werk 
altijd moet lonen, ook ten opzichte van 
een uitkering. Maar zoals eerder gemeld: 
werk ontstaat alleen als werkgevers 
daar ook toe bereid zijn. AWVN is ervan 
overtuigd dat de inclusieve arbeidsmarkt 
alleen gaat vliegen als ook inclusief 
werkgeven loont. Dit betekent vooral dat 
het eenvoudiger moet zijn om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aan te nemen. Nu zijn de regelingen en 
subsidies op decentraal niveau geregeld 
en dermate ingewikkeld dat dit veel 
(kleine) werkgevers de pet te boven gaat. 
Meer uniformiteit zou helpen. Ook blijft 
een probleem dat de overheidsdienstver
lening aan werkgevers tegenvalt en de 
instanties onvoldoende beeld hebben van 
hun eigen aanbod. 
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Met een bijzondere bijeenkomst voor 
genodigden in de Hermitage in Amster
dam, sloot AWVN op 28 november de 
festiviteiten rond het 100jarig bestaan 
van de werkgeversvereniging af. Zo’n 
zeventig polderrelaties en vertegen
woordigers van bij AWVN aangesloten 
werkgevers gaven acte de présence. 
Na een rondvaart door de Amsterdamse 
grachten ging het gezelschap naar de 
Hermitage. Een imponerend gebouw 
uit de zeventiende eeuw met een ruim 
honderd meter lange gevel aan de 
Amstel. Lange tijd – tot 2007 – was het 
in gebruik als opvangtehuis voor oude 
vrouwen (‘oude besjes’, later waren trou

wens ook mannen op gevorderde leeftijd 
welkom). Het gebouw kreeg na een 
grondige renovatie een geheel nieuwe 
bestemming: als museum. Sinds 2009 is 
het de plek voor tentoonstellingen van 
kunst uit de schier onmetelijke – want 
ruim drie miljoen objecten bevattende – 
schatkamer van het gelijknamige  
Russische museum in Sint Petersburg.
In de kerkzaal, tot eind twintigste 
eeuw de op na één na grootste zaal in 
de hoofdstad, stond een avondvullend 
diner op het programma. Het werd tus
sen de gangen door steeds onder broken, 
onder andere voor een rondleiding 
door het museum. Dat stelde de AWVN 

gasten in de unieke gelegenheid de  
anders zo drukbezochte speciale 
tentoonstelling in de Keizersvleugel 
( Juwelen!) in alle rust te bekijken. Een 
adembenemende inkijk in de weelde 
waarmee de tsaren en tsarina’s van het 
Russische hof zich eind 19de, begin 
20ste eeuw hadden omringd.
Grote dank gaat uit naar het museum 
voor de gastvrije ontvangst, én naar KLM 
Royal Dutch Airlines. ’s Werelds oudste 
nog onder haar oorspronkelijke naam 
opererende luchtvaartmaatschappij (ook 
100 jaar oud) zorgde ervoor dat de bijeen
komst op deze locatie plaats kon vinden. 
Wat een prachtig geschenk!

Afsluiting jubileumjaar in Hermitage

Aandachtig luistert het AWVN-gezelschap naar filosoof Karim Benammar, die in de kerkzaal 
zijn visie geeft op de toekomst van werk en het werk van de toekomst. 

Cathelijne Broers (directeur van de Hermitage en De Nieuwe Kerk) 
heet het AWVN-gezelschap welkom.

Gerrit Jan Koopman (VNP), Lia Belilos (Robeco), Patricia Gielis 
(Rabobank Nederland), Jurriën Koops (ABU) en Frank van den Brink 
(ABN AMRO) bekijken het Russische bling bling.

Marten Booisma (AkzoNobel) en Marloes Michon (Shell Nederland). 
Op de rug gezien: Adrian Tan (LyondellBasell), op de achtergrond 
Sjoerd Gunnewijk (BP).

Piet Fortuin (CNV) met Guido van Woerkom (voorzitter Raad van Toezicht 
AWVN), Hans Dröge (Unilever) en Michiel Zweers (FrieslandCampina). 
Fortuin is per 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van CNV.

Jan Jaap Krijtenburg (ANWB), Kim Putters (directeur Sociaal en 
Cultureel Planbureau) en FNV-voorzitter Han Busker bewonderen 
kunstwerken in het museum.

Arend van Wijngaarden, voorzitter van vakbond CNV, in gesprek 
met Maarten van Beek (ING). Van Wijngaarden gaat begin 2020 met 
pensioen.

FOTO’S
Martin Waalboer
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Agile heeft veel weg van een hype. 
Elke organisatie ‘moet of wil er wat 
mee’. Maar vaak is het verstandig 
om eerst even te vertragen en te 
waarderen wat er is, voordat je in 
beweging komt. 

AGILE
TEKST
Lars Doyer 

BEELD
Studio Vonq

Passend voor iedere  
organisatie?

Agile werken. Bijna geen enkel ander 
onderwerp roept zoveel verdeeldheid op 
bij HR en managementprofessionals. Er 
lijken zich twee kampen af te tekenen. 
Het ene ziet agile als de heilige graal 
en een panacee voor alles, terwijl het 
andere het ziet als de zoveelste hype die 
binnen afzienbare tijd weer voorbij is en 
waarvan de impact ter discussie komt 
te staan. Net als eerder bijvoorbeeld het 
nieuwe werken. 
Als ‘methode’ komt agile oorspronkelijk 
uit de IT. Softwareontwikkelaars waren 
ontevreden over de toen standaardwerk
methode, namelijk vanuit een duidelijk 
eindontwerp, met een gedetailleerde 
planning en procedure. Deze methode 
sloot echter nooit aan op de werkelijk
heid, waarin onvoorziene problemen 
ontstonden en de tijd de planning 
inhaalde in de steeds meer dynami
sche, complexe, volatiele en onzekere 
(IT)wereld. Hieruit ontstond het Agile 
Manifesto (2001), waarin individu en sa
menwerking boven tools en procedures 
werden gesteld, samenwerking met de 
klant boven onderhandelingen en reage
ren op verandering boven het volgen van 
het plan. 

Vrijheid 
Dilemma’s die tegenwoordig in veel or
ganisaties aan de orde zijn. De oplossing 
die vanuit het ITperspectief met agile 
is gevonden, heeft daarmee ook waarde 
voor andere organisatievraagstukken. 
Wat is die waarde? Het Agile Manifesto 
appelleert aan een breed gedragen 

Agile in een notendop

Scrum is het bekendste agile frame-
work. Kleine teams van vijf tot tien 
mensen pakken samen een project op. 
Het multidisciplinair samengestelde 
developmentteam beschikt in principe 
over alle benodigde kennis om de klus 
te klaren. Het project is opgedeeld in 
kortere deelprojecten, de sprints. Elke 
sprint moet in een periode van zo’n 
twee tot vier weken een werkend deel-
product opleveren. 
Dagelijks is er een korte bijeenkomst 
(daily scrum meeting) om de voortgang 
(planning, eventuele problemen, taak-
verdeling). Die staat onder leiding van 
de scrum master. 
Voorafgaand aan elke sprint stelt de 
productowner met de klant/opdrachtge-
ver een lijst op waaraan het deelproduct 
moet voldoen. Dat heet de user story. 
Team en klant geven gezamenlijk van 
elke user story een inschatting van de 
hoeveelheid werk. Dat zorgt voor een 
betrouwbare inschatting van de ontwik-
kelingstijd. En dus ook van de kosten.

Agile werken werpt hoofdzakelijk 
zijn vruchten af in een werkveld 
waar vrijheid en creativiteit 
belangrijk zijn 

gevoel dat bureaucratie de vrijheid heeft 
overwoekerd: bijvoorbeeld terug naar de 
‘menselijke maat’ en de ‘bedoeling’ van 
projecten en processen.
De uitstraling en principes van agile, 
waarin je multidisciplinair stap voor 
stap (in ‘sprints’, zie kadertekst hier
naast) met een groep iets realiseert, 
vanuit ieders eigen vakmanschap, zon
der al te veel regels, lijkt aantrekkelijk. 
Dat is zo als je in het management zit en 
het gevoel hebt te weinig grip te hebben 
op de zaak of de dynamische buiten
wereld. En dit geldt ook voor de ‘gewone’ 
werkende die zoekt naar ruimte om 
te doen waar hij goed in is, wat zinvol 
lijkt en waar hij – in verbinding met 
collega’s – zin in heeft. Vanuit vrijheid 
op zoek naar het opnieuw verbinden, 
her bezinnen.
Overigens worden ook ‘zelfsturende 
teams’ en ‘hiërarchieloos werken’ vaak 
gekoppeld aan agile. Ze liggen in het 
verlengde van de agileprincipes, maar 
het Agile Manifesto uit 2001 noemt ze 
niet. Het zijn in mijn ogen uitingen van 
een breed gevoeld verlangen naar een 
nieuwe balans tussen structuur en de 
mens. In de organisaties waar ik kom, 
zie, hoor en voel ik veel onvrede over 
de huidige structuren. Met als reactie 
van mensen veelal óf apathie (de struc
tuur lijdzaam ondergaan) óf anarchie 
(eigen wereld creëren). In beide gevallen 
zonder dit nog met elkaar te bespreken 
en daarin te onderzoeken of het zinvol 
is, laat staan of het slimmer, leuker en/of 
effectiever kan.
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Vertragen
Waarderen wat je bent en doet, is in 
mijn ogen een belangrijke basis voordat 
je een zoektocht begint. En dat vraagt 
vertraging voordat je gaat versnellen, zo
dat je de gewenste kant op beweegt. Als 
je op zoek bent, is het goed om te starten 
met een aantal vragen:
•  waar sta je nu en hoe ben je daar 

gekomen?
•  wat gaat daarin goed, waar wil je meer 

van en waar wil je vanaf?
•  wat gebeurt er in je omgeving (markt/

concurrenten/partners/stakeholders)?
•  wat staat je dan als eerste te doen?
Deze startvragen zijn onderdeel van 
Zinder, een methodiek die AWVN heeft 
ontwikkeld voor transformatie en ver
nieuwend werkgeven. De vragen helpen 
organisaties om te vertragen voordat ze 
in beweging komen. En te waarderen 
wat er is opgebouwd door de mensen 
die er nu werken en in het verleden 
werkten. Bij het beantwoorden van dit 
soort vragen is het belangrijk om het 
vage gevoel van onvrede te toetsen aan 
data. Wat zijn onze resultaten van de 

afgelopen jaren? Welke vernieuwingen 
hebben we gerealiseerd? Hoe tevreden 
zijn de klanten en onze medewerkers? 
Hoe omschrijven zij ons merk?

Organisatiebreed invoeren
In de praktijk gebeurt het vaak dat de 
directie op een dag zegt: wij gaan agile 
werken, en we beginnen op die en die 
afdelingen. Maar organisaties die agile 
werken van bovenaf hebben opgelegd, 
komen daar later vaak weer (deels) op 
terug. Na een paar jaar blijkt dat zo’n 
20 tot 30 procent van de medewerkers 
het fantastisch vindt, maar dat meer 
dan de helft ronduit ongelukkig is. En 
of klanten er veel tevredener van zijn 
geworden, is dan ook nog een vraag. 
Agile werken organisatiebreed invoeren 
zonder voorstappen, zou dus weleens 
niet effectief kunnen zijn.
Organisaties opereren nooit alleen, maar 
in samenhang in een groter ecosysteem. 
Daarin past ook het werken vanuit álle 
relevante perspectieven. Dat betekent 
dus ook: het betrekken van werkenden 
en bijvoorbeeld ook klanten en partners. 

Als je een ontwerpteam maakt dat een 
dwarsdoorsnede is van alle stakeholders, 
kun je elke stap in het klein doorleven 
en doordenken. Via een strakke regie 
kun je dat dan in grote groepen en met 
elkaar meemaken en verder brengen. 
Dit is een stuk effectiever dan mensen 
persoonlijk interviewen of allemaal een
opeengesprekken voeren: in een paar 
weken betrek je veel mensen en je hebt 
direct het goede gesprek met elkaar. 
Bovendien hoef je de betrokkenen niet 
meer achteraf te informeren, of dat nou 
medewerkers of klanten zijn: iedereen 
was er immers al bij. Zo ontdek je ook of 
agile iets voor je is. Dat vergt vaak meer 
lef dan direct meegaan met de agile
hype. En wederom is vertraging daar
voor essentieel.
Als zo, na een gedegen reflectie en analy
se met de stakeholders, agile nog steeds 
aantrekkelijk lijkt voor jouw organisatie, 
dan past het ook dat congruent te doen: 
multidisciplinair en met de klant, stap 
voor stap, vanuit de menselijke maat met 
continue reflectie. Dan kan agile een  
succes worden. 

Zoektocht 
Kortom, de waarde van agile en de hype 
eromheen tonen aan dat er een brede 
zoektocht is naar een nieuwe balans. 
Agile werken is een herontdekking 
van belangrijke, werkende principes. 
Inclusief die van het uitproberen en 
reflecteren (de ‘retro’s’). Maar dat wil 
niet zeggen dat agile als methode of 
concept het meest passend is voor iedere 
organisatie.
In mijn praktijk blijkt dat er soms hele
maal geen probleem is, maar dat er wel 
zorgen zijn bij het management of het 
bedrijf nog wel meekomt. Soms zit het 
pijnpunt in het functioneren van een 
leidinggevende of in de gebrekkige com
municatie tussen verschillende afdelin
gen. Dan is het maar de vraag of de stap 
naar agile passend is. 
Daarnaast is agile werken vooral nut
tig als je nog niet precies weet waar je 
naartoe wilt. Als je producten of dien
sten wilt ontwikkelen die je nog niet 
kent – en de klant ook niet – is het fijn 
als je niet wordt belemmerd door regels 
en procedures. Agile werken werpt dan 

ook hoofdzakelijk zijn vruchten af in 
een werkveld waar vrijheid en creativi
teit waardevoller zijn dan aspecten zoals 
voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en 
zekerheid.

Bureaucratie
In de wereld van nu gaat het veel over 
wendbaarheid en disruptie, met een 
gevoel en vrees van to disrupt or to be 
disrupted. Daar lijkt bureaucratie niet 
bij te passen en dat is in mijn ervaring 
niet terecht. Weliswaar kom ik veel 
doorgeschoten bureaucratie tegen, maar 
dat zegt niets over bureaucratie zelf. 
Dat is namelijk een eeuwenoude en zeer 
effectieve vorm voor de zoektocht naar 
afstemming, coördinatie en discipline. 
En naast de menselijke maat, aanpas
singsvermogen en ondernemingszin ook 
hard nodig als je samen dingen probeert 
goed te doen. Het AngloAmerikaanse 
model van resultaatgedrevenheid, 
controle en prestatie is echter wellicht 
doorgeschoten in de disciplinering via 
de bureaucratie. Agile biedt daar een 
goed tegenwicht aan.

De afgelopen twintig jaar hebben we de 
opkomst van het Angelsaksische model 
gezien, onder meer door overnames 
door Amerikaanse bedrijven. Op zich
zelf wringt dit model met onze Rijn
landse cultuur van autonomie, overleg 
en bevoegdheden laag in de organisatie. 
Maar met de opkomst van het Angel
saksische model is onze Nederlandse 
cultuur niet weg. 
Laat ik eens een steen in de vijver gooien: 
in onze Rijnlandse cultuur zitten veel 
aspecten die wendbaarheid mogelijk ma
ken. Er is dus al overlap met agile. Jezelf 
heruitvinden kan ook een oplossing zijn, 
zonder direct iets als agile in te voeren. 
Daarbij: de principes van agile zijn deels 
vergelijkbaar met de principes die de 
basis vormen van methodes als ‘lean’ en 
‘total quality management’, die veel organi
saties al langer gebruiken. Waarom zou 
je dan nu voor agile kiezen? Misschien 
hebben organisaties met ons Rijnlands 
denken en handelen eerder behoefte 
aan wat meer discipline – jongens, doe 
gewoon eens wat we hebben afgesproken 
– dan aan meer vrijheid.

Organisaties die agile werken 
van bovenaf hebben opgelegd, 
komen daar later vaak weer 
(deels) op terug

De waarde van agile en de hype 
eromheen tonen aan dat er een 
brede zoektocht is naar een 
nieuwe balans 
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Grolsch 404 jaar
In 1615 begonnen als brouwer van 
Grolsche bieren in Groenlo (destijds 
Grol geheten). De brouwerij werd in 
de 19de eeuw bekend als ‘De Klok’. In 
1897 kocht brouwersfamilie De Groen 
het bedrijf. Toen deed ook de klassieke 
halveliterfles, met porseleinen kop, 
rubberen ring en een metalen beugel, 
z’n intrede.

Vopak 403 jaar
De historie van dit bedrijf, gespeciali
seerd in de opslag en overslag van o.a. 
gassen en olieproducten, gaat terug 
tot 1616. Toen, in het VOCtijdperk, 
organiseerde een groep Amsterdamse 
dragers die het vervoer van de ladin
gen van de schepen aan de kades naar 
de stadswaag verzorgden, zich in het 
Blaauwhoedenveem (een veem is een 
bedrijf voor goederenopslag). 

Schut Papier 401 jaar
Begonnen in 1618 met ‘De Veentjes’ 
– een watermolen met papierfabriek 
in Heelsum. In 1710 werd het bedrijf 
verkocht aan de familie Schut. Pas 
sinds 1977 staat er geen Schut meer 
aan het roer van de fabriek.

KRASSERE 
KNARREN

NOG TEKST
Harry van den Tweel

Papierfabriek Van Gelder in 
Velsen aan de oever van het 
Noordzeekanaal, 1914.  
Foto: Spaarnestad

Bij de totstandkoming van dit artikel is mede gebruik gemaakt van de lijst van 1.260 Nederlandse, nog actieve 
ondernemingen van 100 jaar en ouder, samengesteld door Marius van Nieuwkerk (Onze oudste bedrijven).

AWVN is met haar 100 jaar een krasse 
knar, maar bij de werkgeversvereniging 
zijn 25 leden (of beter: hun oudste 
voorloper) aangesloten die liefst 200 jaar 
of ouder zijn. Een overzicht.

Koninklijke Brill 336 jaar
Grondlegger van Neerlands’ oudste 
uitgeverij, gespecialiseerd is 
wetenschappelijke publicaties, is 
Jordaan Luchtmans. De laatste nazaat 
van Luchtmans trok zich in 1848 
terug, waarna Evert Jan Brill de in 
1683 gestichte uitgeverij/boekhandel 
in Leiden overnam. 

Neenah Coldenhove 358 jaar
Nog een papierfabrikant uit Eerbeek.  
In 1661 kreeg Rudolff Boshoff, de toen
malige eigenaar van kasteel Coldenho
ve, het recht om een papiermolen aan 
te leggen. Die verpachtte hij aan Jan 
Hummen. De molen kreeg de naam de 
Hummensemolen. 

DS Smith Paper De Hoop 362 jaar
Roots gaan terug tot papiermolen 
‘De Hoop’ (1657, Eerbeek). Sinds 1990 
onderdeel van Svenska Cellulosa Ak
tiebolaget (SCA). Tot 2012, toen SCA de 
verpakkingsactiviteiten onderbracht 
bij het Britse DS Smith.  

Koninklijke Ten Cate 315 jaar
Voortgekomen uit H. ten Cate Hzn. & 
Co, een in Almelo gevestigd handels 
en handwerkbedrijf uit 1704, dat 
in de 19de eeuw uitgroeide tot een 
belangrijk industrieel textielbedrijf. 
In 1957 vond de fusie plaats met de 
Koninklijke Stoomweverij (gesticht 
in 1836) uit Nijverdal. Daar, en onder 
andere in Hengelo, heeft Ten Cate nog 
een grote vestiging. Sinds 1 oktober 
2019 heeft het bedrijf textielstad 
Almelo verlaten.

Bavaria 300 jaar
Sinds 1773 onafgebroken in het bezit 
van de familie Swinkels – inmiddels 
staat de zevende generatie aan het 
roer. Maar de geschiedenis gaat nog 
iets verder terug: het begon allemaal 
met brouwerij ‘De Kerkdijk’ in 
Lieshout, waarvan in 1719 voor eerst 
melding wordt gemaakt. 

ASR 299 jaar
Historie begint in 1720 met N.V. Maat
schappij van Assurantie, Discontering 
en Beleening der Stad Rotterdam. In 
eerste instantie deed Stad Rotterdam, 
zoals de verzekeraar in de wandeling 
ging heten, vooral aan verzekeringen 
voor zeeschepen.

1615

1683

1704

1616

1661

1719

1618

1657

1720

Crown Van Gelder 334 jaar 
In 1981 ging Van Gelder failliet, maar al in 1983 
maakte de papierfabriek in Velsen een doorstart. 
De geschiedenis van Crown Van Gelder gaat terug 
tot 1685, toen oliemolen de Eendragt in Wormer 
windrecht kreeg. Dik veertig jaar later werd die 
molen omgebouwd tot papiermolen. En weer een 
kleine zestig jaar later deed de eerste Van Gelder 
z’n intrede in het bedrijf. Van Gelder had tot het 
faillissement vestigingen in Wormer, Velsen, Apel
doorn en Renkum. Alleen die laatste vestiging (uit 
1912) leeft nog voort, als Smurfit Kappa Parenco. 
Dat bedrijf is eveneens bij AWVN aangesloten.

#2 2019

1685
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Coöperatie VGZ 278 jaar
Ontstaan in Nijmegen als Broeder
schap de Timmermansbus: enkele tim
merlieden richtten in 1741 een fonds 
op om daaruit hun doktersrekeningen 
te kunnen betalen.

ING 276 jaar
Oudste voorloper: begrafenisfonds 
Kooger Doodenbos in Koog aan de 
Zaan (1743). Via een lange reeks van 
fusies en overnames uiteindelijk 
opgegaan in Nationale Nederlanden, 
dat in 1991 fuseerde met NMB 
Postbank Groep tot ING.

Aegon 260 jaar
Begonnen in 1759 als een coöperatieve 
uitvaartverzekeraar: De Broederlijke 
Liefdesbeurs in Haarlem.

1720 1722 1737

1741 1743 1759

1806 1792 1765

1811 1817 1818

ABN AMRO 299 jaar
De oudste wortels van de bank reiken 
tot in de achttiende eeuw, toen 
Gregorius Mees in 1720 toetrad tot de 
Rotterdamse kassiersfirma Cordelois, 
De Vrijer & Mees. Zoon Rudolf volgde 
Gregorius op en wijzigde in 1786 de 
firmanaam in R. Mees & Zoonen.

PPG 297 jaar
Oudste voorganger: De Gekroonde 
Schoen. In de gelijknamige molen in 
Westzaan begon Pieter Schoen in 1722 
met het malen van verfpigmenten. 

Van Lanschot 282 jaar
Begonnen als handelshuis in Den 
Bosch in 1737. Oprichter Cornelis van 
Lanschot was gespecialiseerd in de 
klein en groothandel in koloniale 
waren, die hij bij de Verenigde Oost
Indische Compagnie inkocht. 

Duyvis 213 jaar
De geschiedenis van ‘Duyvis als er een 
fuif is’ gaat terug tot 1806. Toen begon 
Teewis Duyvis in Koog aan de Zaan in 
molen ‘De Halve Maan’ een olieslagerij 
(lijn en koolzaad). 

AkzoNobel 227 jaar
Huisschilder Wiert Willem Sikkens 
begon in 1792 in Groningenstad met 
de productie van Sikkens Lakken.  
Sikkens is tegenwoordig onderdeel van 
AkzoNobel – en daarmee de oudste 
rechtsvoorganger van het Nederlands
Zweedse concern.

Royal Wessanen 254 jaar
Opgericht in 1765 in Wormerveer door 
kaashandelaar Adriaan Wessanen en 
zijn neef Dirk Laan, als handelson
derneming in mosterd, kanarie en 
andere zaden. In de beginjaren groeide 
het bedrijf vooral dankzij de enorme 
populariteit van zangvogels. 

Achmea 208 jaar
Begonnen in 1811 als Onderlinge 
Waarborgmaatschappij Achlum – een 
coöperatieve verzekeringsmaatschap
pij van en voor Friese boeren die hun 
bezit tegen brand verzekerden.

VSB-fonds 202 jaar
Roots gaan terug tot de Nutsspaarbank 
Haarlem. Die was in 1817 opgericht 
door het departement Haarlem van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 
die als doel heeft welzijn in de ruimste 
zin van individu en gemeenschap te 
bevorderen. 

UCC Coffee 201 jaar
Oorsprong ligt in Den Bosch, waar in 
1818 koffiebranderij en theehandel ‘De 
dry Swarte Mollen’ werd opgericht.

PostNL en Koninklijke KPN 
220 jaar
In 1799 nam de staat het beheer van 
briefpost op zich. In de loop van de 
tijd kreeg het Staatsbedrijf der Pos
terijen ook telegrafie en telefonie 
in haar portefeuille. Uit de in 1989 
verzelfstandigde PTT is zowel KPN 
als PostNL voortgekomen.

Een auto van de posterijen voor het postkantoor in Rotterdam, 1919. Foto: Spaarnestad

De Nederlandsche Bank 
aan de Oude Turfmarkt 
in Amsterdam (tegen-
woordig Allard Pierson 
museum), 1937.  
Foto: Stadsarchief  
Amsterdam

De Nederlandsche Bank 
205 jaar
In 1814 opgericht door koning Willem I
– als kredietinstelling (om leningen 
aan het bedrijfsleven te verstrekken) 
én als circulatiebank (bank die van 
de overheid het recht kreeg om 
bankbiljetten uit te geven).

1799

1814
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Krapte op 
de arbeidsmarkt 
doet zich voelen

Evaluatie cao-seizoen 2019

TEKST
Laurens Harteveld

Inhoudelijke vernieuwing
Als het om inhoudelijke vernieuwing 
van de cao gaat, is het beeld gemengd. 
Hoewel sommige cao’s aansprekende 
voorbeelden kennen, bleven grote en 
ingrijpende vernieuwingen achterwege. 
Vergeleken met 2018 zijn er in 2019 
minder nieuwe afspraken gemaakt 
over het vergroten van de flexibiliteit 
van werkgevers (15 procent; 2018: 
17 procent) en over duurzame 
inzetbaarheid (tenminste één afspraak 
over duurzame inzetbaarheid in 
77 procent van de cao’s; in 2018 
83 procent). In 23 procent van de 
afgesloten akkoorden staat een afspraak 
over mensen met een boven gemiddelde 
afstand tot de arbeidsmarkt, evenveel 
als in 2018. 

Duidelijk zichtbaar zijn de effecten van 
de krappe arbeidsmarkt. Werkgevers 
proberen zich te onderscheiden met 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
Dit werkte op twee manieren door in 
de nieuwe cao’s:
• maatregelen om werknemers te binden  
meer afspraken over het vasthouden 
van (oudere) werknemers (arbeids
markttoeslag, generatiepact en andere 
ontziemaatregelen);
• maatregelen om werknemers te boeien  
meer afspraken over mantelzorg, 
werkgeluk, persoonlijke keuzevrijheid, 
eigen regie, werkprivébalans, geboorte
verlof voor de partner en (varianten 
op) de 80/90/100regeling (80 procent 
werken, 90 procent loon, 100 procent 
pensioen). 

Het aantal in 2019 expirerende cao’s: 438, voor in totaal 
3,1 miljoen werknemers. Het aantal vernieuwde cao’s be-
droeg op 1 december 2019 287 (voor 2,2 miljoen werkne-
mers). Naast deze 287 2019-akkoorden is ook overeen-
stemming bereikt over 17 cao’s die een ingangsdatum 
voor 2019 hebben (‘achterstallig onderhoud’). In totaal 
zijn er dus 304 akkoorden (2,5 miljoen werknemers) tot 
stand gekomen. Dat betekent dat 69 procent van de 
cao’s die aan herziening toe waren, dit cao-seizoen ook 
daadwerkelijk zijn vernieuwd. Deze score ligt iets boven 
het langjarige gemiddelde (66 procent).

De economische context verslechterde 
gedurende het cao-seizoen. De economi-
sche groei in 2019 was niet 2,7 procent 
zoals het CPB voorjaar 2018 raamde, 
maar 1,8 procent (laatste raming, Prins-
jesdag 2019). Dat heeft veel te maken 
met de relevante wereldhandel; die groeit 
minder hard dan eerder was voorzien. 
Zorgwekkend is dat ook de arbeids-
productiviteit van bedrijven volgens de 
meest recente CPB-ramingen nog lager 
uitvalt dan verwacht, ja zelfs krimpt. 
Geen groei van 1,3 procent (raming voor-
jaar 2018) dus, maar juist een gevoelige 
teruggang (-0,1 procent; raming Prinsjes-
dag 2019).
De inflatieraming werd in de loop van het 
jaar licht opwaarts bijgesteld naar 2,6 
procent. Een groot deel van de inflatie 
hangt samen met de verhoging van het 
lage btw-tarief en andere fiscale over-
heidsmaatregelen. De werkloosheidscij-
fers bleven historisch laag (3,4 procent).
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1,8%

438

De gemiddelde loonstijging in de 304 
cao’s is 2,8 procent, herwogen naar het 
aantal werknemers is de stijging van het 
contractloon 3,0 procent.
Achter de gemiddelde loonstijging 
gaat zoals gebruikelijk een sectorale 
differentiatie schuil, al was die in 2019 
minder scherp dan in andere jaren. In 
sectoren die te kampen hebben met 
schaarste op de arbeidsmarkt – zorg, 
industrie en bouw – zijn de hoogste 
contractloonstijgingen te noteren. 
Daarentegen zijn in sectoren die sterk 
in transitie zijn – zoals de detailhandel 
(concurrentie van internetwinkels), 
de agrarische sector (herstellend 
van een slecht jaar in 2018) en de 
financiële/zakelijke dienstverlening 
(herstructureringen) – de loonstijgingen 
relatief beperkt. 
De sectorale contractloonstijgingen 
op twaalfmaandsbasis variëren van 2,4 
procent tot 3,2 procent.

2,8%

Dat is de meest voorkomende afspraak 
over de loonsverhoging in de 2019-cao’s 
(in 55 van de 287 cao’s), gevolgd door  
2,5 procent (23 cao’s). Het cao-jaar 
vertoont een licht oplopende loon-
trend. In januari bedroeg de gemiddelde 
contractloonstijging nog 2,64 procent, 
in september, oktober en november 
schommelde die rond de 2,9 procent. Juli 
kende overigens de hoogste gemiddelde 
loon afspraak: 3,0 procent.

De gemiddelde looptijd van de in 2019 
gesloten akkoorden is 20 maanden 
– iets hoger dan het langjarige gemid-
delde (19 maanden).

20

3%

Het cao-jaar 2019 loopt ten einde. Kenmerkend waren 
de stroeve onderhandelingen, vooral in de eerste helft 
van het jaar. Onder druk van de algemene looneis van 
FNV (5 procent erbij) lag de focus op zo hoog mogelijke 
contractloonafspraken. Dat ging ten koste van kwalitatieve 
afspraken. De loonstijging bleef overigens, op twee gevallen 
na, overal ver onder de FNV-eis. De aanhoudend krappe 
arbeidsmarkt zorgde er wel voor dat menig werkgever 
zich op die arbeidsmarkt probeert te onderscheiden met 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Laurens Hartveld 
is beleidsadviseur bij 
AWVN, gespecialiseerd 
in arbeidsvoorwaarden-
informatie 
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In het nieuws
Nieuwe cao’s die in 2019 konden 
rekenen op de nodige mediaaandacht, 
waren o.a. die van Gehandicaptenzorg, 
Royal Philips en Architecten. Om heel 
verschillende redenen.
• Gehandicaptenzorg is de eerste cao 
waarin het recht op onbereikbaarheid 
is opgenomen. De afspraak komt erop 
neer dat werknemers op hun vrije dag 
niet hoeven te reageren op telefoontjes, 
appjes, mails of andere berichten van 
hun werkgever. Het recht op onbereik
baarheid is daarna ook afgesproken in 
de cao’s Jeugdzorg en VVT.
• Royal Philips introduceerde het 
welzijnsverlof. Medewerkers die ten
minste drie jaren in dienst zijn, krijgen 
de gelegenheid om een keer per vijf 

jaar welzijnsverlof aan te vragen – een 
betaalde aaneengesloten verlofperiode 
van maximaal vijf keer de wekelijkse 
arbeidsduur. 
• Architecten bevat een afspraak over 
het tarief voor zzparchitecten: die 
moeten minimaal 150% van het bruto
loon verdienen. Een recente richtlijn 
van waakhond ACM, lijkt ruimte voor 
deze tariefafspraak te bieden. Het is bij
voorbeeld mogelijk als werknemers en 
zzp’ers ‘zij aan zij’ werken – gelijkwaar
dig werk in vergelijkbare omstandig
heden verrichten. In jargon: als zij aan 
elkaar gespiegeld zijn. Zo wil de branche 
voorkomen dat zzparchitecten onder 
een bodem duiken en daarmee op  
arbeidsvoorwaardelijk vlak de sector 
naar beneden trekken.

Stabiliteit
De wereld om ons heen is op velerlei 
manieren volop in beweging, maar aan 
de caoonderhandelingen en het proces 
van arbeidsvoorwaardenvorming valt 
juist de grote stabiliteit op. Verreweg de 
meeste cao’s komen tot stand met de
zelfde caopartijen als in het verleden: 
dat geldt voor 95 procent van de cao’s. 
Van de volgende zes resterende, andere 
mogelijkheden wordt niet of nauwelijks 
gebruikgemaakt.
Alternatief één is (voorlopig) niets doen 
als de cao is verlopen. Voorbeelden 
hiervan in 2019 zijn niet voorhanden. 
Het is een schemerzone omdat meestal 
niet bekend is of partijen, formeel of 
informeel, met elkaar in onderhande
ling zijn.
De tweede optie, onderhandelen met 
een gewijzigde vakbondssamenstelling, 
komt in 2019 een paar keer voor. In de 
meeste gevallen gaat het om een door 
CNV afgesloten akkoord met werk

gevers zonder dat FNV tekent – met 
als reden meestal dat de loonstijging 
onvoldoende is. Voorbeelden zijn de 
cao’s Ambulancezorg, PostNL, Pluimvee
verwerkende industrie, Watersport
industrie (HISWA), Hema en Bijenkorf.
Bij nieuwe cao’s voor Transavia Cabine 
(met VNC) en IKEA (met WIM) waren 
FNV en CNV geen partij.
Omgekeerd komt het voor dat cao’s 
die voorheen niet door FNV zijn onder
tekend, dit jaar keer wel van een FNV
handtekening zijn voorzien. Voorbeeld: 
de Bakkerscao.
Vaak is een wijziging in de samenstel
ling van de vakbondsdelegatie overi
gens niet de keuze van de werkgever, 
maar is die noodzakelijk omdat be
stuurders van De Unie (en soms CNV) 
niet meer aan de onderhandelingen 
deelnemen omdat ze te weinig leden 
representeren. 
Een derde keuzemogelijkheid is het 
aanmelden bij een (andere) bedrijfstak

cao, door lid te worden van de desbetref
fende werkgeversvereniging. Daarvan is 
in 2019 geen voorbeeld bekend. 
De vierde optie is (voor bedrijven die 
onder een bedrijfstakcao vallen) om 
een eigen cao af te sluiten. In 2019 zijn 
hier evenmin voorbeelden van.
Mogelijkheid vijf is niet meer met de 
vakbonden maar met de eigen onder
nemingsraad onderhandelen. Dan is 
er uiteindelijk geen sprake meer van 
een cao, maar komt er een arbeidsvoor
waardenregeling (avr) tot stand. Ook dit 
kwam in 2019 niet voor.
De zesde optie is om als werkgever zelf 
een avr vast te stellen. Ook hiervan is 
geen voorbeeld bekend in 2019. In de 
praktijk zien we wel de omgekeerde 
overstap: van avr naar cao. Een voor
beeld hiervan is de (eerste) cao voor de 
bank Insinger Gilissen. Tweede voor
beeld is Ajax: bij de Amsterdammers is 
vanaf komend seizoen voorde vrouwe
lijke spelers een cao van kracht. 

Dit is het aantal werknemers waarop 
het grootste akkoord dat dit jaar tot 
stand kwam, betrekking heeft: VVT 
(Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en 
thuiszorgorganisaties). 
Andere grote akkoorden van dit jaar: 
Uitzendkrachten (323.00 werknemers), 
Metaal en Techniek (204.000), 
Gehandicaptenzorg (176.000) en 
Gemeenten (154.000).

Op de foto: 24-uursstaking bij VDL RPI in 
Hendrik-Ido-Ambacht (november 2018).
Na acht maanden van onderhandelen, 
ruziën, terug naar de onderhandelingstafel 
en de nodige stakingen bereikten 
werkgevers en vakbonden in de Metalektro 
op 1 februari 2019 een akkoord over een 
nieuwe cao. AWVN-directeur Harry van 
de Kraats hielp bij het vlottrekken van de 
besprekingen. 
In 2019 kwam het geregeld tot werkonder-
brekingen en stakingen. Vers in het ge-
heugen liggen de landelijke stakingen van 
leraren en ziekenhuismedewerkers. Heet 
hangijzer in de cao-conflicten was meestal 
de contractloonstijging. De relatief sterke  
arbeidsonrust is ook terug te zien in het 
aantal zogeheten eindboden – twee keer 
zoveel als gebruikelijk: 15 procent in plaats 
van zo'n 7 procent. Foto: Hollandse Hoogte

354.000

Een uitgebreide versie van de evaluatie 
van het cao-seizoen 2019 is vanaf  
1 januari 2020 beschikbaar op de web-
site van AWVN. Op de speciale cao-
website van AWVN, www.cao-kijker.nl, 
vindt u altijd de meest actuele cijfers 
over het lopende cao-seizoen.
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Aegon was in 2018 het eerste bedrijf 
in Nederland dat in de cao afspraken 
maakte over het gelijk belonen van 
mannen en vrouwen. Niet alleen sprak 
de verzekeraar af het beloningsverschil 
nauwgezet te onderzoeken, ook beloofde 
Aegon een stevige aanpak om een even
tueel verschil te bestrijden. Snel daarna 
volgden meer werkgevers, zoals APG, 
GVB en de Universiteit Tilburg. 
Zo’n afspraak in de praktijk brengen is 
echter nog niet zo eenvoudig. Het begint 
ermee dat lastig is vast te stellen wat de 
omvang van het probleem precies is. De 
laatste jaren zijn uiteenlopende onder
zoeksresultaten in de discussie aan
gehaald: waar de ene publicatie spreekt 
over een loonverschil van 5 procent, stelt 
de andere dat er een verschil is van 19 
procent of dat vrouwen 300.000 euro in 
hun loopbaan mislopen.

Beloningsverschil 
mannen en 
vrouwen? 
Benut de cao 

Onterechte beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen moeten tot het verleden 
gaan behoren – en het bestrijden ervan 
behoort dan ook de speerpunten van het cao-
overleg 2020. Maar vaststellen hoe groot de 
kloof precies is in een sector of een bedrijf, 
blijkt nog niet zo eenvoudig.

TEKST
Jasper Schramade, 
Linda Vedder 
en Anne Megens

Niet altijd betrouwbaar
Het vaststellen van de omvang van 
het beloningsverschil is de eerste stap. 
Daar komt heel wat bij kijken, zoals 
het gebruiken van objectieve salaris
gegevens, het goed kunnen bepalen wat 
vergelijkbaar werk is en het inzetten van 
een valide methode waarmee andere 
ver  klaringen dan sekse uit de uitkom
sten te filteren zijn (zie kader ‘Belonings
gegevens vergelijken’). De studies die 
rekening houden met deze factoren, 
komen uit op een beloningsverschil tus
sen de 4 en 6 procent. Dat is lager dan de 
uitkomsten die op meer generiek onder
zoek worden gebaseerd, die daarmee een 
vertekend beeld geven. 
Een praktijkvoorbeeld ter illustratie. 
De afgelopen maanden voerde AWVN 
in opdracht van diverse bedrijven in 
de sector chemie een benchmarkonder

zoek naar beloning uit. Daarvoor zijn 
de gegevens van 30.000 werknemers 
geanalyseerd; ruim driekwart van alle 
mensen die werkzaam zijn in de sector. 
Ter gelegenheid van Equal Pay Day 2019 
(6 november) heeft AWVN deze gegevens 
geanalyseerd op beloningsverschillen, 
gebruikmakend van de Belonings
monitordata die zij over medewerkers  
en functies in deze sector heeft.
Ongecorrigeerd komt het verschil in 
de chemie uit op ruim 6 procent in het 
voordeel van vrouwen. Hier komt met
een het belang van correctie om de hoek 
kijken. In de chemie werken namelijk 
relatief weinig vrouwen (18 procent in 
deze steekproef), maar de vrouwen die 
er werken zijn vaak aan de slag in hoge 
functiegroepen. Na correctie voor de 
functiegroep komt het verschil uit op 
3 procent in het nadeel van vrouwen. 

In het kort

• Bestaand onderzoek laat een wisse-
lend beeld zien van beloningsverschillen 
tussen mannen en vrouwen. Dit komt 
doordat uiteenlopende gegevens en 
definities van beloning worden gebruikt. 
• Met behulp van de AWVN-belonings-
monitor is een diepe beloningsanalyse 
uitgevoerd in de sector chemie. Daaruit 
komt een gecorrigeerd, onverklaard 
verschil van 2 tot 3 procent.
• De cao heeft een dempend effect op 
beloningsverschillen. Dat het verschil in 
de chemie vrij klein is, heeft waarschijn-
lijk te maken met de beoordelings- en 
beloningssystemen die de sector kent 
en waarover cao-afspraken zijn ge-
maakt.
• AWVN is geen voorstander van een 
wet om gelijke beloning tussen mannen 
en vrouwen af te dwingen, maar pleit 
ervoor ongelijke beloning voor gelijk 
werk te bestrijden via het arbeidsvoor-
waardenoverleg.
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Oudere medewerkers hebben meer 
werkervaring dan jonge medewerkers, 
daar moet ook rekening mee worden 
gehouden. Het verschil wordt dan ook 
nog iets kleiner als gecorrigeerd wordt 
voor leeftijd: 2,1 procent. Het onderzoek 
laat dus zien dat de chemie het goed 
doet: het gecorrigeerde, onverklaarde 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen in de chemische sector is 2  
tot 3 procent.

Willekeur tegengaan 
Een verschil van 2 tot 3 procent is 
kleiner dan wat in veel andere onder
zoeken wordt gevonden. Hoe kan dat? 
Een verklaring is dat in de chemische 
sector de cao (of de arbeidsvoorwaar
denregeling) de basis legt voor het 
belonings en beoor delingssysteem. Dat 
systeem is van toepassing op veruit de 
meeste medewerkers die werkzaam zijn 
in de sector. In het beloningssysteem 
zijn functie groepen en functiezwaarte 
vastgelegd. Ook is er een gestandaardi
seerde procedure voor functies waarde
ren, beoordelen en doorstromen naar 
een hoger salarisniveau. Willekeur in 
salariëring wordt op deze manier zoveel 
mogelijk tegen gegaan. Niet achtergrond
kenmerken, maar objectieve normen 
vormen het uitgangspunt om medewer
kers salarisverhoging te geven. Mannen 
profiteren daar in principe niet meer 
van dan vrouwen.
Aannemelijk is dat dit in meer bedrijven 
en sectoren geldt die een cao en een 
gedegen belonings en beoordelings

actueelactueel

Over beloningsgegevens vergelijken

• Betrouwbaarheid 
Lang niet alle onderzoeken baseren zich 
op betrouwbare en volledige gegevens. Zo 
is zelfrapportage van medewerkers minder 
representatief dan gegevens uit de salaris-
administratie. De definitie van beloning 
luistert nauw. Gaat het om het cao-loon of 
het uitbetaalde loon? Vormt het vaste loon 
het uitgangspunt of het vaste en variabele 
loon (total cash)? Worden looncomponen-
ten als pensioen, keuzebudgetten en bo-
nusregelingen meegenomen? Welke norm 
geldt voor de arbeidsduur? Een ogen-
schijnlijk gelijk salaris is dat in niet als de 
ene medewerker een 40-urige werkweek 
heeft en de ander een 36-urige werkweek. 
Om een volledig beeld te krijgen, is het 
verstandig uit te gaan van het vaste salaris 
inclusief variabele componenten.

• Gecorrigeerd en ongecorrigeerd 
Het is essentieel om na te gaan wat een 
beloningsverschil kan verklaren, anders 

dan sekse. Vaak zijn logische, niet-discrimi-
nerende verklaringen aan te wijzen, zoals 
werkervaring, sector, beroep en functieni-
veau. Vrouwen werken bijvoorbeeld vaker 
in sectoren waar de lonen lager liggen en 
waar arbeidskosten de belangrijkste kos-
tenpost vormen (zoals zorg en onderwijs). 
Een eerlijke vergelijking van beloningen 
corrigeert hiervoor. Bij kwantificeerbare 
zaken is dat mogelijk. Dit geldt echter niet 
voor alle verklaringen, zoals voorkeuren 
ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Zo 
vinden sommige mensen werk dichtbij huis 
belangrijker dan een hoog salaris. Het is 
mogelijk dat deze overweging bij vrouwen 
een grotere rol speelt dan bij mannen en 
dat dit gevolgen heeft voor het salaris. Dit 
is echter moeilijk aan te tonen.

• Publieke sector en bedrijfsleven 
De publieke en private sector zijn in ar-
beidsvoorwaarden verschillend. Denk maar 
aan de beschikbare loonruimte die bij de 
overheid veelal door politieke en begro-
tingstechnische redenen wordt bepaald, 

terwijl in de markt de winstgevendheid van 
het bedrijf een doorslaggevende factor 
is. Om een goed beeld te krijgen van de 
Nederlandse situatie, is het nodig om apart 
te kijken naar de beloningsverschillen bij 
de overheid en in de markt.

• Verfijnen naar homogene groepen
Welke groepen werknemers mag je met 
elkaar vergelijken? Het gaat immers om 
gelijk loon voor vergelijkbaar werk. Soms 
zijn functiegroepen smal en precies 
gedefinieerd, soms vaag en breed. Basis-
schooldocenten vormen een vrij helder 
af te bakenen groep, terwijl medewerkers 
met als functietitel adviseur een heel 
verschillend takenpakket kunnen hebben. 
Bovendien is beloning slechts één deel 
van het arbeidsvoorwaardenpakket. Pri-
maire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
vormen samen een geheel. Een verschil in 
beloning kan gecompenseerd worden door 
ruimere secundaire arbeidsvoorwaarden, 
zoals een ruim opleidingsbudget of een 
leaseregeling.

Elk onterecht beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is er één 
te veel. AWVN roept het bestrijden van beloningsverschillen komend 
arbeidsvoorwaardenseizoen dan ook uit tot speerpunt van het overleg. 
Volgens AWVN is het probleem van ongelijke beloning hardnekkig, met 
vooral onbewustheid als oorzaak. Dit kan alleen worden opgelost als 
werkgevers en werknemers samen aan de slag gaan. Daarom vindt de 
werkgeversvereniging dat het arbeidsvoorwaardenoverleg de plek is om 
het probleem aan te pakken. Wel moet daaraan een gedegen onderzoek 
naar beloningsverschillen en de verklaringen daarvoor voorafgaan. Positief 
is dat binnen diverse cao’s en bedrijven inmiddels afspraken zijn gemaakt 
om beloningsverschillen systematisch in kaart te brengen. 

Cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen 
spelen een belangrijke rol in het 
dempen van beloningsverschillen 
tussen mannen en vrouwen

Laten we de focus niet uitsluitend op 
beloningsstructuren leggen, maar 
ook op gedrag en cultuur

Beloningsgelijkheid speerpunt arbeidsvoorwaardenoverleg 2020

systeem kennen. Bij functies die binnen 
het caodomein vallen, zijn de salaris
verschillen tussen mannen en vrouwen 
klein. Cao’s en arbeidsvoorwaarden
regelingen kunnen dus een belangrijke 
rol spelen in het dempen van belonings
verschillen tussen mannen en vrouwen.
Aan de beloningsstructuur ligt het ver
schil in de chemie hoogstwaarschijnlijk 
niet. Toch duikt er een beloningsverschil 
op. Is dit te wijten aan discriminatie? 
Dat is te kort door de bocht. Cultuur of 
gedragselementen kunnen een rol spe
len, zoals de waarde die een medewer
ker aan salaris hecht ten opzichte van 
andere arbeidsvoorwaarden, de vraag 
of en hoe onderhandeld wordt over het 
aanvangssalaris, de bereidheid om voor 
een baan te verhuizen of het aantal en 

de duur van carrièreonderbrekingen. Dit 
zijn factoren die moeilijker te kwantifi
ceren zijn, maar die niettemin een deel 
van de verklaring kunnen vormen.

Gedrag en cultuur 
AWVN pleit ervoor de focus niet uitslui
tend op beloningsstructuren te leggen, 
maar ook op gedrag en cultuur. Daar 
zijn verschillende aanpakken voor 
denkbaar die werkgevers zelf kunnen 
inzetten of waarover ze afspraken met 
vakbonden kunnen maken. Het actief 
corrigeren van vooroordelen is er een 
van. Een veelgehoorde vooronderstelling 
is bijvoorbeeld dat vrouwen in deeltijd 
willen werken. Ook als die voorkeur er 
niet is, starten vrouwen daardoor vaker 
dan mannen met minder arbeidsuren. 
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Dit kan hen beletten om door te groeien 
naar hogere functies. Werkgevers kun
nen dus dezelfde arbeidsomvang aan ie
dereen aanbieden, vrouwen stimuleren 
om meer uren te gaan werken en eventu
ele belemmeringen daarvoor wegnemen 
(zoals eigen werktijden bepalen). 
Een andere route is om af te spreken dat 
functies waarvoor sollicitatiecommis
sies worden aangesteld, altijd minimaal 
één vrouwelijk lid moeten hebben. Ook 
kunnen vrouwen bij interne vacatures 
actief worden aangemoedigd om te  
solliciteren. Verder kan ondersteuning
van medewerkers helpen om hen 
steviger te laten staan in arbeidsvoor
waarden en functioneringsgesprekken, 
bijvoorbeeld door onderhandel of per
soonlijke effectiviteitstrainingen aan te 
bieden. Zeker in bedrijven en sectoren 
die al een cao en een gestandaardiseerd 

beloningssysteem hebben, is met dit 
type interventies hoogstwaarschijnlijk 
meer winst te behalen dan met de focus 
op structuren.

Wetgeving geen goed idee 
Ondertussen wordt ook een discus
sie gevoerd over verregaande nieuwe 
wetgeving. De Tweede Kamerfracties van 
SP, GroenLinks, PvdA en 50PLUS heb
ben een initiatiefwetsvoorstel gelijke 
beloning mannen en vrouwen gemaakt. 
Onderdeel van het voorstel is dat grote 
ondernemingen elke drie jaar salaris
gegevens moeten overleggen om aan 
te tonen dat zij mannen en vrouwen 
gelijk belonen. Alleen de bedrijven die 
daarin slagen, krijgen een certificaat. 
Bij bedrijven zonder certificaat ontstaat 
een rechtsvermoeden ten gunste van de 
werknemer die meent dat er sprake is 

van ongelijk beloningsonderscheid naar 
geslacht. Ook krijgt de Inspectie SZW 
de bevoegdheid om boetes op te leggen 
aan bedrijven die niet kunnen aantonen 
gelijk te belonen.
Het gaat om verstrekkende maatregelen. 
Gezien de complexiteit van het vraag
stuk en de onduidelijkheid over de om
vang van het probleem, vindt AWVN dit 
type maatregelen niet passend. AWVN 
ondersteunt van harte de intentie van 
het voorstel, maar zet grote vraagte
kens bij de effectiviteit ervan, zeker in 
verhouding tot de grote administratieve 
belasting die de wetgeving zou veroor
zaken. In een eerdere reactie lichtten 
VNONCW, MKBNederland en AWVN 
uitgebreider toe waarom een wet haar 
doel voorbijschiet. Veel meer winst valt 
te behalen op het niveau van de sector 
en de werkvloer. 

actueel

AWVN-beloningsmonitor

AWVN beschikt over een van de meest 
uitgebreide beloningsdatabases van 
Nederland, de Beloningsmonitor. 
Daarin zijn de beloningsgegevens 
van meer dan 225.000 werknemers 
verzameld, zowel formele (cao-)
salarissen als daadwerkelijk betaalde 
salarissen. De gegevens zijn gekoppeld 
aan functiegroepen die verfijnd zijn 
naar functiezwaarte, waardoor een 
gedetailleerd beeld van vergelijkbare 
functies ontstaat. Met deze gegevens 
kan AWVN beloningsverschillen voor 
bedrijven en bedrijfstakken precies in 
kaart brengen.

Lina Vedder   
werkt als adviseur 
belonen bij AWVN

Jasper 
Schramade 
werkt als adviseur 
belonen bij AWVN

Anne Megens 
is adviseur beleid  
en strategie

Wetgeving is geen goed idee, veel meer 
winst valt te behalen op het niveau van 
de sector en de werkvloer

Medewerkers van AWVN kregen per email 
een uitnodiging van HR om deel te nemen 
aan een onderzoek naar werkvermogen. Aan 
het invullen van enquêtes heb ik een broertje 
dood, toch werd ik nieuwsgierig. Wat zouden 
ze vragen? Biedt het nieuwe inzichten? Bo
vendien was het een test: kunnen we dit onze 
leden adviseren? Ik gun AWVN het allerbeste 
en zei geen nee. Misschien niet de juiste moti
vatie om mee te doen, maar de communicatie 
was effectief want ik ging meteen aan de slag.

In de introductie werd anonimiteit gegaran
deerd. Dat is een geruststelling, dacht ik. 
Zo ongeveer de eerste vraag ging over mijn 
lengte en gewicht. Er werken bij AWVN bijna 
200 mensen. Ik ben 2 meter 2 en daarmee 
onbetwist de langste. Wég anonimiteit. Dit 
had voorkomen kunnen worden door mensen 
naar hun BMI te vragen. Open vragen zijn ook 
al geen waarborg voor anonimiteit, zeker in 
kleinere organisaties: uit taalgebruik is snel op 
te maken wie de respondent is. Dus waarom 
wordt deelnemers schijnveiligheid geboden? 
Van mijn gewicht loog ik snel 7 kilo af. 
Ik zie mezelf als een zeer betrokken medewer
ker: ben enthousiast, niet bang voor verande
ring en verbetering, doe graag een paar stap
pen extra, krijg positieve feedback. Er mag 
een paar kilo af, maar ik voel me doorgaans 
kiplekker en kerngezond. Met mijn werkver
mogen zit het snor, zo dacht ik. Ik schrok dus 
toen ik de uitslag over mijn toewijding zag: ik 

was maar gemiddeld toegewijd. Waarom zat 
er licht tussen zelfbeeld en uitslag? 

Dat lag niet aan mijn BMI. Het lag aan mijn 
eerlijkheid. Ik ontdekte dat ik op een van de 
vragen had moeten antwoorden dat ik élke 
dag excelleer op mijn werk. Elke dag uitmun
tend functioneren… Is er iemand die dat van 
zichzelf vindt? Ikzelf heb zo iemand nog 
nooit ontmoet. Ik ken harde werkers, slimme 
werkers en ook mensen bij wie er een 
schepje bovenop kan. Maar élke dag 
excelleren? Iemand die voortdurend 
excelleert op het werk, moet voor 
thuis en werk een hel zijn om mee 
te leven. Hebben werkgevers niet 
veel meer aan iemand die op een 
gezonde manier hard werkt en af 
en toe uitblinkt? Verwachten we 
als werkgevers niet iets te veel van 
onze medewerkers als we willen 
dat ze dag in dag uit excelleren? 
Deelnemers aan dit onderzoek 
naar werkvermogen zullen wel
licht, net als ik, aan het denken 
zijn gezet over hun leefstijl. 
Tegelijkertijd kun je je afvra
gen of je niet meer kwaad dan 
goed doet, en mensen aan het 
twijfelen brengt over zaken die 
eigenlijk in orde zijn.  
Ik durf te beweren dat een 
goede leidinggevende geen 
onderzoek nodig heeft en zelf 
mensen aanspreekt op gedrag of 
inzet. Ik denk dat zo’n onderzoek 
tussen mensen een muur kan 
worden, een muur gefundeerd op 
de schijnzekerheid van getallen, 
waardoorheen het steeds lasti
ger met elkaar communice
ren wordt. 

Erik Heidemann 
is marketing- en communicatie-
adviseur AWVN en schrijft 
columns over communicatie  
op de werkvloer.

Reageren? Mail naar 
e.heidemann@awvn.nl.

Meer kwaad 
dan goed?

Iemand die élke dag 
excelleert? Lijkt me  
een hel om mee samen 
te leven
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Zeven invloedrijke 
vrouwen in de 
overlegeconomie

Lange tijd was het sociaaleconomisch overleg het vrijwel 
exclusieve domein van mannen. Nog steeds zijn mannen 
zwaar oververtegenwoordigd in de Haagse vergader-
zalen, maar vrouwen laten zich niet tegenhouden.  
In willekeurige volgorde: zeven invloedrijke vrouwen  
in de overlegeconomie – vrouwen die onmisbaar zijn  
gebleken voor de Nederlandse polder.

TEKST
Anne Megens

Hilda Verwey-Jonker 
Socioloog, eerste vrouwelijk lid van de SER
Hilda VerweyJonker promoveerde in 1945 als eerste 
vrouw in de sociologie. Al in haar dissertatie boog zij 
zich over de positie van kwetsbare groepen. Ze werd 
politiek actief voor de SDAP, de voorganger van de 
PvdA. Daar pleitte zij onder andere voor invoering van 
de term allochtoon, die destijds werd beschouwd als een 
humaner alternatief voor ‘gastarbeider’. VerweyJonker 
werd in 1957 het eerste vrouwelijke kroonlid van de 
SER. Naar verluidt zou de volledig uit mannen bestaan
de raad haar hebben binnengehaald met de woorden 
‘er moet een vrouw in’. VerweyJonker liet zich er niet 
door kennen en werd na een jaar al lid van het dagelijks 
bestuur. Eind jaren tachtig gaf ze haar biografie uit met 
de titel Er moet een vrouw in. VerweyJonker overleed in 
2004, maar ze leeft nog steeds voort in het onderzoeks
instituut dat naar haar is vernoemd. 

Sybilla Dekker 
Minister, bestuurder en algemeen directeur AWVN 
‘Polariseren is niet mijn stijl’, zei Sybilla Dekker 
eens. Een belangrijke eigenschap voor iemand die 
werkt in de overlegeconomie. Toch is Sybilla Dek
ker vooral bekend van haar tijd in de politiek. Ze 
was namens de VVD van 2003 tot 2006 minister van 
VROM. Daarvoor had ze al een indrukwekkende 
carrière als zakenvrouw achter de rug. Zo werkte ze 
voor ondernemers in de bouw en was ze commissa
ris bij diverse grote ondernemingen. Vlak voor haar 
aantreden als minister werkte ze in het hart van de 
overlegeconomie, als algemeen directeur van AWVN. 
In die periode en ook daarna zette ze zich actief 
in voor vrouwenemancipatie. ‘Feministe zou een 
eretitel moeten zijn’, zei ze daarover. In 2018 werd ze 
benoemd tot minister van Staat.

Mariëtte Hamer 
Raspolitica en voorzitter SER 
Onderhandelen is een rode draad in de carrière van Mariëtte 
Hamer. Als TweedeKamerlid voor de PvdA zette ze zich in voor 
het onderwijs, kinderopvang en sociale zaken. Ze was nauw 
betrokken bij het pensioenakkoord van 2010 en het sociaal ak
koord van 2013. Van 1998 tot 2014 zat ze in de Kamer, deels als 
fractievoorzitter van de PvdA. In 2014 volgde ze Wiebe Draijer 
op als voorzitter van de SER. Daarmee was ze eerste vrouw aan 
het hoofd van de SER. Onder haar voorzitterschap kwamen weer 
meer politiek gevoelige onderwerpen in het hart van het sociaal
economische overleg op de agenda van de SER te staan, zoals de 
regels rondom ziekte, zzp en pensioen.

Corry Tendeloo 
Politica die streed voor werkende, getrouwde vrouw
Ze is niet de bekendste feministe van Nederland, maar wel een 
van de belangrijkste. Corry Tendeloo was na de Tweede Wereld
oorlog Tweede Kamerlid voor de PvdA. Haar motieTendeloo uit 
1955, waarin ze stelde dat het ‘niet op de weg van de Staat ligt 
de arbeid van de vrouw te verbieden’, betekende een door
braak voor de vrouwenarbeid. Een minieme meerderheid in 
de Tweede Kamer, 46 tegen 44, was het met haar eens – onder 
wie alle vier de vrouwelijke van de toen nog honderd Kamer
leden. Vrouwen in overheidsdienst werden vanaf dat moment 
niet meer automatisch ontslagen na hun trouwen. Vervolgens 
richtte Corry Tendeloo haar pijlen op de wettelijk vastgelegde 
handelingsonbekwaamheid van de vrouw. Dat betekende dat 
de vrouw gehoorzaamheid aan haar man – die aan het hoofd 
van echtvereniging stond – was verschuldigd, en alleen rechts
handelingen kon verrichten als de man daarvoor toestemming 
had gegeven. In 1956 zette toenmalig minister van Justitie 
Justus van Oven een streep door die wet. 

Foto: Spaarnestad Foto: ANP

Foto: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Foto: ANP
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Het eerste personeelsblad dateert 
van 1882: op 24 juni verscheen het 
eerste exemplaar van  
‘De Fabrieksbode’. Het was het 
huisorgaan van de Koninklijke 
Nederlandsche Gist- en 
Spiritusfabriek in Delft, die geleid 
werd door de sociaal bevlogen 
werkgever Jacques van Marken.

Het blad heeft bestaan tot liefst medio 
2001 – er verschenen dus 121 jaargan
gen. Daarmee is De Fabrieksbode het langst 
onafgebroken verschenen bedrijfsblad 
ter wereld. Als zodanig staat het blad ook 
vermeld in het Guinness Book of Records.  
De complete collectie is ondergebracht 
bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) in 
Den Haag.
Werkgever Van Marken wilde het blad 
gebruiken om z’n beleid toe te lichten, 
maar ook ‘beambten en werklieden de 
gelegenheid aanbieden door ingezonden 
stukken en mededelingen hun inzich
ten over het werk (…) onder de aandacht 

van het personeel te brengen’. Uit de 
beschrijving van de archivaris van de KB 
blijkt dat onder Van Marken (overleden 
in 1906) dat laatste niet heel erg goed uit 
de verf kwam: ‘De Fabrieksbode is vooral 
de spreekbuis van Van Marken. Artikelen 
ter educatie en morele verheffing nemen 
een belangrijke plaats in.’ Dat deed hij op 
een vaderlijke, moraliserende toon. Ook 
zijn vrouw Agneta Matthes schreef gere
geld stukjes voor het blad. In eenzelfde, 
nogal betuttelende stijl.
De Fabrieksbode verscheen in eerste instan
tie als weekblad, later als veertiendaagse 
editie en ten slotte als maandblad. In de 

laatste jaren was DSM de uitgever ervan, 
nadat de chemiemultinational in 1998 
Koninklijke GistBrocades NV (in 1968 
ontstaan door de fusie tussen de Gist en 
Spiritusfabriek en farmaceutisch bedrijf 
Brocades) had overgenomen. 
De archivaris van de KB merkt op dat 
Van Markens streven tot tweerichtings
verkeer pas na 120 jaar serieus tot stand 
is gekomen. ‘Echt inhoudelijke kritiek op 
het gevoerde beleid verschijnt pas voor 
het eerst in het jaar 2000. Tijdens een 
grote reorganisatie die de DSMvestiging 
in Delft treft, geven medewerkers onge
zouten hun mening.’ 

TEKST
Harry van den Tweel

HET OUDSTE 
PERSONEELSBLAD
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Thea Veldhuyzen van Zanten 
Boegbeeld voor ondernemende vrouwen
’De grootste belemmering is dat mannen diep in 
hun hart bang zijn voor professionele vrouwen’, zei 
Thea Veldhuyzen van Zanten eens in een interview. 
Veldhuyzen van Zanten was een markante onder
neemster die, na heel wat omzwervingen, de eerste 
vrouw werd in het directieteam van tafelzilver
fabriek Van Kempen & Begeer. Eind jaren zeventig 
kreeg ze bekendheid toen ze een vrouwennetwerk 
in het leven riep voor ‘vrouwen in vooruitgeschoven 
posities in een mannenmaatschappij’. Ook stond ze 
aan de basis van de prijs voor de ‘Zakenvrouw van 
het jaar’. Ze zorgde er onder andere voor dat het 
toenmalige VNO opleidingen ging aanbieden aan 
vrouwelijke managers. Ze overleed in 1997, maar 
wordt nog steeds erkend als een van de vrouwelijke 
boegbeelden in het door mannen gedomineerde 
ondernemersklimaat. Marga Klompé 

Eerste vrouwelijke minister, architect van de 
bijstand
Toen Marga Klompé toetrad tot de politiek, was 
ze nogal aarzelend. Toch zou ze al snel uitgroei
en tot een succesvolle politica van de Katholieke 
Volkspartij (KVP). Ze werd als eerste vrouw in de 
geschiedenis minister en ontfermde zich in het 
kabinet DreesIII onder andere over maatschap
pelijk werk. In 1963 zorgde zij vanuit die positie 
voor de invoering van de Algemene Bijstandswet, 
waarmee de armenzorg voor het eerst onder 
verantwoordelijkheid van de overheid kwam te 
vallen in plaats van particuliere instanties en de 
kerk. De bijstand bestaat nog altijd als vangnet 
voor mensen zonder inkomen.

Foto: Atria

Agnes Jongerius 
Eerste vrouwelijke voorzitter van de FNV
Agnes Jongerius begon haar carrière bij de 
FNV, in een mannenwereld bij uitstek: de FNV 
Vervoersbond. De meeste mensen kennen Jon
gerius van de functie die ze van 2005 tot 2012 
bekleedde als (eerste vrouwelijke) voorzitter van 
de FNV. In die rol werd ze twee keer verkozen tot 
de meest invloedrijke vrouw van Nederland. Na 
een hevig debat over de verhoging van de AOW
leeftijd – ze noemde de werkgevers ‘tuig van de 
richel’ – trad ze af. Na haar vertrek bij de FNV 
is de vakbondsvrouw zich blijven inzetten voor 
werknemersbelangen, onder andere als lid van 
het Europees Parlement namens de PvdA.

Foto: Spaarnestad, fotograaf: Wim van Rossem
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Lage en hoge WW-premie 
Voor werknemers die een vast dienstver
band hebben (mits geen oproepcontract), 
betaalt de werkgever de lage WW 
premie; voor werknemers met een flexi
bel contract de hoge. Het verschil tussen 
de beide WWpremies is 5 procentpunt. 
De minister van SZW stelt de premieper
centages jaarlijks vast. De lage premie is 
voor 2020 vastgesteld op 2,94 procent, de 
hoge op 7,94 procent. De sectorpremie 
en de algemene Awfpremie vervallen 
met de inwerkingtreding van de Wab.

Wat zijn precies vaste contracten?
De omschrijving is helder: schriftelijke 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde 
tijd die de omvang van de te verrichten arbeid 
eenduidig vastleggen. Tijdelijke overeen
komsten en oproepcontracten vallen bui
ten deze definitie – u moet dus in deze 
gevallen de hoge WWpremie afdragen. 
En let op: als de arbeidsovereenkomst 
binnen twee maanden na aanvang van 
de betrekking alweer eindigt, dan bent 
u als werkgever alsnog de hoge WW
premie verschuldigd. Dat is bijvoorbeeld 
het geval als een vast contract binnen de 
proeftijd beëindigd wordt. Ook betaalt u 
met terugwerkende kracht de hoge WW
premie als blijkt dat in een kalenderjaar 
30 procent meer uren verloond zijn dan 
in de arbeidsovereenkomst overeengeko
men. Denk bijvoorbeeld aan een werkne
mer die een contract heeft voor 20 uur 
per week, maar gemiddeld 32 uur per 
week blijkt te werken. 

Minder snel vast contract
De ketenregeling is verruimd, oftewel: 
het duurt langer voordat een werknemer 
een vast contract krijgt. Een dienstver
band voor onbepaalde tijd ontstaat na 
verloop van 36 maanden of bij meer 
dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten 
(en dus niet meer al na verloop van 24 
maanden). Dit geldt ook voor lopende, tij
delijke arbeidsovereenkomsten die zijn 
ingegaan vóór 1 januari 2020 (directe 
werking). 
De zogeheten tussenpoos – de periode 
tussen opvolgende contracten die 
meetelt voor het 36maandencriterium 
– blijft maximaal 6 maanden. Het is 
mogelijk om bij cao voor aangewezen 
functies de tussenpoos te verkorten 
naar 3 maanden. Dan moet het wel gaan 
om terugkerend tijdelijk werk, dat ten 
hoogste 9 maanden per jaar kan wor
den verricht (dit is nu al mogelijk voor 
seizoensarbeid). 

Zijn er meer mogelijkheden af te wijken in  
de cao?
Die blijven beperkt. De maximaal 
mogelijke afwijking blijft zoals het was: 
6 contracten in 4 jaar (6x4regel). Deze 
afwijking bij cao is mogelijk in geval van 
uitzendovereenkomsten en in sectoren 
of bedrijven waar de noodzaak voor een 
extra tijdelijk contract of langere tijde
lijke contracten voortvloeit uit de aard 
van de bedrijfsvoering.

Wablief?  
Wat u moet weten 
van de Wab 

Op 1 januari treedt de Wet arbeidsmarkt 
in balans (Wab) in werking. Wat zijn de 
belangrijkste veranderingen die deze wet 
met zich meebrengt?

TEKST
Teun Knip

BEELD
Studio Vonq

Nieuwe ontslaggrond
De Wab introduceert een nieuwe 
ontslaggrond: de cumulatiegrond. 
Het gaat dan om situaties waarin zich 
omstandigheden uit verschillende 
ontslaggronden voordoen, maar 
die elk afzonderlijk onvoldoende 
reden voor ontslag opleveren. Bij 
een beroep op de cumulatiegrond 
moet de kantonrechter beoordelen 
of de door de werkgever aangevoerde 
omstandigheden, in combinatie met het 
verweer van de werknemer, een reden 
voor ontslag vormen. Als de rechter 
de arbeidsovereenkomst ontbindt 
op de cumulatiegrond, dan kan hij 
de werknemer een extra vergoeding 
toekennen van maximaal 50 procent 
van de voor de werknemer geldende 
transitievergoeding. 

Belangrijkste wijzigingen in het kort

• WW-premie naar type contract
• verruiming van de ketenregeling
• introductie nieuwe ontslaggrond
•  recht op transitievergoeding vanaf 

dag één
• sterkere positie oproepkrachten 
•  gelijkschakeling rechtspositie en 

arbeidsvoorwaarden van payroll-
werknemers
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Transitievergoeding
Vanaf 1 januari moet u bij ontslag of het 
niet verlengen van een tijdelijk contract 
de werknemer een transitievergoeding 
betalen. Hoelang de arbeidsovereen
komst heeft geduurd, is niet langer 
relevant: de transitievergoeding geldt 
voor iedereen vanaf dag één. Toch zal de 
nieuwe regeling voor werkgevers vaak 
voordeliger uitpakken dan de huidige. 
De hogere opbouw na tien jaar dienst
verband vervalt namelijk, ook voor 
werknemers boven de vijftig jaar. Dat be
tekent dat de hoogte van de vergoeding 
zonder uitzonderingen 1/3de maand
salaris per dienstjaar bedraagt.

En hoe zit het met de compensatieregeling? 
De Regeling compensatie transitiever
goeding is vanaf 1 april 2020 van kracht. 
Dat betekent dat werkgevers vanaf dan 
bij het UWV compensatie kunnen aan
vragen voor de transitievergoeding die 
zij verschuldigd zijn als zij een werkne
mer ontslaan die langdurig arbeidsonge
schikt (ten minste twee jaar) is. De rege
ling werkt met terugwerkende kracht en 
geldt dus ook voor transitievergoedingen 
die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. 

En met het in mindering brengen van  
scholingskosten?
De mogelijkheid om op de transitiever
goeding kosten in mindering te bren
gen die tijdens een dienstverband zijn 
gemaakt voor scholing, wordt verruimd. 
Ook kosten die gemoeid zijn met het 
vergroten van de inzetbaarheid van de 
werknemer voor een andere functie binnen de 
eigen organisatie, komen in aanmerking. 

Marco Veenstra 
is juridisch adviseur  
bij AWVN

Jan Mathies 
is juridisch adviseur  
bij AWVN

Oproepovereenkomsten 
Op een aantal punten versterkt de Wab de 
positie van oproepkrachten aanzienlijk. 
Oproeptermijn: minstens vier dagen van 
tevoren moet de werkgever de werkne
mer schriftelijk of elektronisch oproe
pen (mondeling telt niet). Anders hoeft 
de werknemer geen gehoor te geven aan 
de oproep (die mag dit overigens natuur
lijk wel). 
Loondoorbetaling: als de werkgever de 
oproep binnen vier dagen voor aanvang 
van de werkzaamheden intrekt of de 
tijdstippen wijzigt, dan heeft de werk
nemer recht op loonbetaling conform 
de – oorspronkelijke – oproep. Het is niet 
mogelijk van dit recht op loon af te wij
ken, ook niet bij cao. Het is wel mogelijk 
de genoemde termijn van vier dagen bij 
cao te verkorten, maar niet korter dan 
24 uur.
Opzegtermijn werknemer: de opzegtermijn 
van de oproepkracht met een nuluren
contract is vier dagen (of de kortere bij 
cao afgesproken termijn).
Verplicht aanbod vaste arbeidsomvang: als de 
oproepovereenkomst twaalf maanden 
heeft geduurd, moet de werkgever bij 
continuering van het dienstverband de 

werknemer binnen een maand schrif
telijk of elektronisch een aanbod doen 
voor een arbeidsovereenkomst met een 
vast aantal uren. Dat moeten er min
stens evenveel zijn als het gemiddelde 
aantal gewerkte uren op maandbasis 
in het voorafgaande jaar. Doet u dat 
niet, dan heeft de werknemer vanaf de 
uiterlijke datum waarop u het aanbod 
had moeten doen, recht op loon voor het 
aantal uren waarvoor hij een aanbod 
had moeten ontvangen. 
Let op: als een werknemer voor 1 januari 
2020 al langer dan twaalf maanden op 
oproepbasis werkzaam is, moet u deze 
voor 1 februari 2020 zo’n aanbod hebben 
gedaan.

Welke contracten vallen er onder de  
oproepovereenkomst?
Contracten zonder vaste arbeidsom
vang (nulurencontracten en min/max
contracten) en contracten waarbij de 
loondoorbetalingsplicht is uitgesloten. 
Ook een uitzendovereenkomst kan een 
oproepcontract zijn. Een jaarurenover
eenkomst waarbij sprake is van een gelijk-
matige spreiding van het loon, geldt niet als 
oproepcontract.

Payrollwerknemers
Payrollmedewerkers hebben vanaf 1 
januari minimaal recht op dezelfde 
arbeidsvoorwaarden als medewerkers 
die werken bij het bedrijf waar zij gede
tacheerd zijn. Of preciezer: als de eigen 
werknemers van de opdrachtgever die 
werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaar
dige functies. Zijn die er niet bij de op
drachtgever, dan moet worden gekeken 
naar de arbeidsvoorwaarden van gelijke 
of gelijkwaardige functies in de sector 
waar de opdrachtgever werkzaam is. 
Alleen de pensioenregeling mag afwij
ken. Wel heeft de payrollwerknemer 
recht op een adequate pensioenregeling 
die voldoet aan bij algemene maatregel 
van bestuur (AMvB) te stellen regels. 
Die AMvB zal pas op 1 januari 2021 van 
kracht worden. 
Achterliggende gedachte van het gelijk
trekken van de arbeidsvoorwaarden is 
dat payrolling niet gebruikt mag worden 
als instrument om te concurreren op 
arbeidsvoorwaarden. Daarom moeten 
voor de payrollmedewerker dezelfde 
arbeidsvoorwaarden gelden als wanneer 
hij rechtstreeks in dienst zou zijn bij de 
opdrachtgever. 

De inlener/opdrachtgever is vanaf 1 janu
ari 2020 verplicht om voorafgaand aan 
de terbeschikkingstelling de voor hem 
geldende arbeidsvoorwaarden te melden 
aan de onderneming die de arbeids
kracht payrollt én aan de werknemer. De 
inlener is via de ketenaansprakelijkheid 
hoofdelijk aansprakelijk voor eventueel 
nietgenoten loon van de payrollwerkne
mer, en er is dus bij gebaat de arbeids
voorwaarden correct door te geven aan 
de payrollwerkgever. 

Wanneer is er sprake van payrolling? 
Als de formele werkgever geen actieve 
rol heeft gespeeld bij de werving en 
selectie van de payrollkracht, en de 
payrollonderneming de payrollkracht 
niet zonder toestemming van de inlener 
elders te werk mag stellen. Het payrol
lingregime is overigens ook van toepas
sing op (personeels)maatschappijen 
die binnen de eigen groep uitzenden 
(intraconcernuitzending).

Administratieve verplichtingen
Als werkgever moet u voor werknemers 
voor wie u de lage WWpremie 
afdraagt, in de loonadministratie een 
afschrift van de arbeidsovereenkomst 
en een schriftelijke of elektronische 
loonstrook opnemen. Verder bent u 
vanaf 1 januari 2020 verplicht om 
op de loonstrook te vermelden of het 
gaat om een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd of om een 
oproepovereenkomst. 

Op de site van AWVN 
vindt u het document 
Wet arbeidsmarkt 
in balans (Wab) op 
hoofdlijnen van AWVN-
juristen Marco Veenstra 
en Jan Mathies, dat 
uitgebreid ingaat op 
de veranderingen 
die de Wab met zich 
meebrengt. 
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Wat is het mooiste aan uw vak? 
Als HRprofessional verbind je drie 
aspecten van het bedrijf met elkaar en 
ben je de bewaker van die driehoek: de 
continuïteit van de bedrijfsresultaten, het 
sociaal kapitaal van de organisatie en de 
menselijke factor. Alle bedrijfsmodellen 
zijn te kopiëren, maar met de mensen in 
de organisatie kun je het verschil maken. 

Wat maakt uw werkplek bijzonder?
Ik heb bewust gekozen voor de maak
industrie. Als je ziet hoe trots onze mede
werkers in de fabrieken zijn, bijvoorbeeld 
die in Honduras met de hand sigaren 
rollen, dat is fantastisch. Maar ook in 
Europa, met machinale productie, zie je 
het vakmanschap terug. Ik werk in een 
sector met veel uitdagingen. Door zo 
dicht mogelijk bij onze mensen te staan 
en ze te laten merken dat wat zij doen 
ertoe doet, kunnen we STG klaarstomen 
voor de toekomst. 

Met welk HR-thema worstelt u op dit 
moment? 
Ik worstel eigenlijk niet; ik ben gebo
ren met een roze bril op. Door fusies en 
overnames groeien wij naar één STG, met 
één manier van werken en één agenda, 
dus echt één bedrijf. Dat verandertraject 
vraagt veel van onze medewerkers; dat 
is best een uitdaging. De voorgenomen 
acquisitie van Royal Agio Cigars (met de 
hoofdvestiging in buurdorp Duizel) komt 
daar nog bij.

Wie is uw grote voorbeeld? 
Dat heb ik niet echt. Ik gebruik wel altijd 
een uitspraak van Mahatma Gandhi: wees 
zelf de verandering die je in de wereld wilt zien. 
Door zelf bepaald gedrag te kiezen, beïn
vloed je ook andermans gedrag.
 

Hoe ontspant u na een dag werken? 
Wij hebben twee grote honden waarmee 
ik graag de bossen in ga. En ik vind het 
fijn om aan de eettafel gesprekken te 
voeren met mijn gezin, ook over zaken 
die zij belangrijk vinden. Zo krijg je soms 
de beste inzichten. Af en toe een sigaar 
opsteken vind ik ook heerlijk, daar kan ik 
echt van genieten. Dat doe ik het liefst op 
een zomeravond in de tuin.

Wat neemt u mee als u deze werkplek 
verlaat? 
Ik heb hier veel nieuwe internationale 
contacten opgedaan en ik heb de kans 
gekregen om aan projecten te werken die 
mijzelf verrijkt hebben. De spullen hier 
zijn van STG, die zal ik niet meenemen, 
behalve dan een mooie, handgemaakte 
sigaar. 

Hoe balanceert u tussen werk en privé?
Ik smeer sinds groep 3 al geen boterham
men meer voor mijn kinderen. We hebben 
vier kinderen en de jongste is nu 13 jaar; 
ze koken allemaal één avond in de week. 
De kinderen weten dat mijn carrière 
belangrijk voor me is. Ik moet voor mijn 
werk vaak op reis. Gelukkig heeft mijn 
man een eigen bedrijf dichtbij huis, zodat 
ze altijd terechtkunnen als er wat is. Voor 
ons werkt dit heel goed zo.

Wat is uw advies voor beginners in het 
HR-vak? 
Maak je eigen keuzes en volg je ambities, 
dan creëer je je eigen kansen. Onlangs gaf 
ik een gastles over het HRvak en kreeg ik 
de vraag of je mijn functie met een vmbo
diploma zou kunnen vervullen. Mijn 
antwoord was een volmondig ja, ik geloof 
daar echt in. Laat je nooit afremmen, dat 
brengt je vaak waar je wilt komen. 

Nancy Ummels
Nancy Ummels, sinds 2015 strategisch HR-business partner bij Scandinavian Tobacco Group 
(STG), met wereldwijd zo’n 6.900 medewerkers. Deelt een kamer met drie HR-collega’s op de 
Nederlandse locatie van STG in Eersel. 

FOTO
Martin Waalboer

TEKST
Heleen Boex

De werkplek van…
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AWVN doet werkingssfeeronderzoeken

Voor werkgevers is het van belang om na te 
gaan of een bepaalde cao of pensioenregeling 
verplicht van toepassing is. De financiële 
gevolgen hiervan kunnen namelijk groot zijn. 
AWVN onderzoekt voor organisaties of zij wel 
of niet onder de werkingssfeer van een cao of 
bedrijfstakpensioenfonds vallen. 

TEKST
Dorine van Kesteren

Cao of bedrijfstak-
pensioenfonds:  
wel of geen keuze?

Een bedrijf bouwt plezierjachten. De 
metalen casco’s betrekt het van een 
ander bedrijf, waarna het de jachten zelf 
afbouwt, voornamelijk met hout. Het 
bedrijf is aangesloten bij de branchever
eniging voor de watersport en het voert 
de bijbehorende cao en pensioenregeling 
uit. Maar dan komt de metalelektrobran
che om de hoek kijken: jullie bouwen 
hout in een metalen frame, uiteindelijk 
is dit assemblage van metalen, dus jullie 
horen bij ons. 
Zie hier een willekeurig voorbeeld van 
een discussie over de toepasselijkheid 

van cao’s en pensioenregelingen. Hoort 
deze jachtenbouwer thuis in de water
sportbranche of in de metalelektro? Het 
antwoord op deze vraag bepaalt de in
houd en omvang van de verplichtingen 
van het bedrijf op arbeidsvoorwaarden 
en pensioengebied. Cruciaal is hier het 
begrip ‘werkingssfeer’. Zowel bedrijfs
takcao’s als verplicht gestelde bedrijfs
takpensioenregelingen kennen meestal 
een bepaling waarin wordt omschreven 
welke bedrijfsactiviteiten onder hun 
werkingssfeer – reikwijdte – vallen. Het 
hangt, kortom, vaak af van de feitelijke 
werkzaamheden van een onderneming.  
De kwestie van de jachtenbouwer werd 
overigens voorgelegd aan de rechter. Die 
oordeelde dat de activiteiten níet onder 
de werkingssfeer van de cao metal
elektro vielen. Het bedrijf bewerkt of 
verwerkt hout, en het maakt niet uit dat 
het hout in metaal wordt geïntegreerd, 
aldus de rechter.

Onleesbaar 
In Nederland bestaan nog ongeveer 
vijftig verplicht gestelde bedrijfstak
pensioenfondsen. Deze fondsen voeren 
vaak voor veel verschillende bedrijfstak
ken en cao’s de pensioenregeling uit. Of 
een bedrijf onder de werkingssfeer van 
een bepaald bedrijfstakpensioenfonds 
valt, staat beschreven in het ‘verplicht
stellingsbesluit’ van het pensioenfonds: 
een beschikking van de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
‘Dit zijn vaak zeer moeilijk leesbare 
documenten. De teksten zijn veelal ver
ouderd en vinden hun oorsprong in de 
wederopbouw, de periode na de Tweede 
Wereldoorlog, toen veel bedrijfstakpen
sioenfondsen werden opgericht. Elk ver
plichtstellingsbesluit luidt anders. Voor 
werkgevers kan het dan ook knap lastig 
zijn om te bepalen of zij wel of niet on
der een verplichtstelling vallen, en dus 
premies aan het bedrijfstakpensioen

fonds moeten afdragen’, zegt Jan Peters 
Sengers, pensioenjurist bij AWVN. 
Werknemers van bedrijven die geen 
pensioenpremies betalen, maar wél 
onder een verplichtstelling vallen, heb
ben later toch recht op een pensioen
uitkering van het pensioenfonds. Zo’n 
fonds kan zich dan niet verweren met 
het argument dat de werkgever geen 
premie heeft betaald. ‘De fondsen 
willen dit uiteraard zoveel mogelijk 
voorkomen. Daarom gaan zij actief 
op zoek naar werkgevers die mogelijk 
onder de verplichtstelling vallen, maar 
nog niet zijn aangesloten. Als dan later 
blijkt dat zo’n werkgever ten onrechte 
niet was aangesloten bij een verplicht 
gesteld fonds, is het fonds bevoegd om 
met terugwerkende kracht de pensioen
premies te vorderen. Dit gaat dan vaak 
om enorme bedragen. Zo wordt wel 
pensioenpremie met tien, twaalf jaar 
terugwerkende kracht in rekening 

gebracht. Dit kan het voortbestaan 
van bedrijven in gevaar brengen. In 
bijzondere omstandigheden kunnen 
bestuurders van vennootschappen zelfs 
hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld 
bij premieachterstanden.’ 

Twaalf pagina’s 
Ook de werkingssfeerbepalingen in 
cao’s blinken lang niet altijd uit in 
duidelijkheid. ‘Soms worden de bedrijfs
activiteiten in drie regels beschreven, 
maar soms ook in twaalf pagina’s vol 
details. Het vraagt specifieke kennis om 
dit te kunnen duiden. Als AWVN weten 
wij door wie en wanneer zo’n cao is 
afgesloten. Daardoor snappen we beter 
wat de bedoeling van partijen was, en 
dat scheelt’, zegt Monica Wirtz, senior 
adviseur juridische zaken bij AWVN. 
De betreffende bepalingen in cao’s zijn 
over het algemeen wel meer met hun 
tijd meegegaan. ‘Cao’s worden elke twee 

Wanneer valt een jachtenbouwer 
onder de watersportbranche of 
onder de metalelektro?

Foto: KM Yachtbuilders (www.kmy.nl)
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Jan Peters Sengers  
is pensioenjurist bij 
AWVN

Monica Wirtz  
is adviseur juridische 
zaken bij AWVN

jaar vernieuwd. Verder zijn de financiële 
risico’s minder groot dan bij pensioenen, 
hoewel werknemers die ten onrechte 
niet onder een cao vallen, tot vijf jaar te
rug arbeidsvoorwaardenclaims kunnen 
indienen bij hun werkgever.’
Het gaat hier om bedrijfstakcao’s. ‘Werk
gevers die lid zijn van een werkgevers
organisatie die een bedrijfstakcao heeft 
afgesloten en onder de werkingssfeer van 
die cao vallen, zijn gebonden aan de cao 
in kwestie. Ook op werkgevers die niet 
zijn aangesloten bij een werkgeversorga
nisatie, maar wél onder de werkingssfeer 
vallen, kan de cao van toepassing zijn. 
Dit is het geval als het ministerie van 
SZW deze algemeen verbindend heeft 
verklaard’, verduidelijkt Wirtz. 
Een verandering in bedrijfsactiviteiten 
leidt er soms toe dat een andere cao 
van toepassing wordt, zonder dat een 
organisatie zich daarvan altijd bewust 
is. ‘Weinig bedrijven doen honderd 

jaar hetzelfde. Ze ontwikkelen nieuwe 
producten en diensten, bedienen nieuwe 
markten, stoten onderdelen af, halen 
andere activiteiten naar binnen, nemen 
bedrijven over… Stel dat een bedrijf dat 
als groothandel begon, van lieverlee ook 
materialen gaat verwerken, dan vindt er 
een verschuiving plaats van de groothan
del naar de maakindustrie. Of denk aan 
alle nieuwe online platforms. Dit jaar 
heeft de rechter bepaald dat Deliveroo 
onder de cao van het goederenvervoer 
valt. Ook al worden de maaltijden per 
fiets vervoerd, en niet per vrachtwagen. 
Dit heeft toch niemand ooit kunnen 
bevroeden?’

Papieren werkelijkheid
Zowel voor pensioenen als cao’s doet 
AWVN werkingssfeeronderzoeken. 
Hierbij legt zij de papieren werkelijk
heid naast de ‘echte’ werkelijkheid. 
Wat doet een bedrijf elke dag, en hoe 

verhoudt zich dat tot de werkingssfeer 
van de toepasselijke cao en pensioenre
geling? Uitbreiding of inkrimping van 
de bedrijfsactiviteiten, fusies en over
names kunnen aanleiding zijn om zo’n 
onderzoek te laten verrichten. 
Wirtz: ‘Bij mij melden zich bedrijven 
die twijfelen of de cao die ze al decen
nia hebben nog wel op hen van toepas
sing is. Of die twijfelen of ze na jaren 
zonder, ineens toch een cao moeten 
gaan toepassen. Of die te maken heb
ben met een medewerker of vakbond 
die stelt dat ze niet de juiste cao nale
ven. Ik krijg ook weleens verzoeken 
van brancheverenigingen om uit te 
zoeken of er overlap tussen twee cao’s 
bestaat, en hoe we dat kunnen oplossen. 
Overlap staat namelijk in de weg aan 
algemeenverbindend verklaring, omdat 
het ministerie het ongewenst vindt als 
één onderneming onder de werkings
sfeer van twee cao’s valt.’

Wijzigingen in de activiteiten of de 
juridische structuur – zoals bij reorga
nisaties – zijn ook in het pensioen
domein reden voor een onderzoek. 
Peters Sengers: ‘Andere triggers zijn een 
brief van een bedrijfstakpensioenfonds 
dat claimt dat een bedrijf bij hen hoort. 
Of dat de eigen pensioenregeling van 
bedrijven, die soms vrijgesteld is van 
verplichte aansluiting, afloopt. Formeel 
moet er dan een werkingssfeeronder
zoek plaatsvinden om te beoordelen of 
de werkgever inmiddels misschien wel 
onder een verplicht gesteld bedrijfstak
pensioenfonds valt.’

Feitelijk én juridisch
Een onderzoek duurt minimaal drie 
dagdelen. ‘Als we de goede informatie 
hebben, gaat het relatief snel. Het is 
belangrijk dat we echt zien en voelen 
wat er gebeurt in een bedrijf. Daarom 
heeft het mijn voorkeur om te beginnen 
met een interview en een bedrijfsbezoek: 
welke processen vinden plaats binnen 
de onderneming, welke machines staan 
er, wat staat er aan voorraad opgeslagen, 
wat doen de medewerkers precies?’, zegt 
Peters Sengers. 
Wirtz: ‘Ik praat met de leiding, beschrijf 
wat de organisatie in hoofdzaak doet, 

laat die beschrijving accorderen en leid 
daaruit vervolgens af welke cao van 
toepassing is. Voor een deel is dit feitelijk 
werk. Valt een bepaalde activiteit onder 
de werkingssfeer, houdt meer dan de 
helft van de medewerkers zich met de 
genoemde activiteiten bezig of valt meer 
dan de helft van de omzet aan die acti
viteiten toe te rekenen – zoals sommige 
cao’s voorschrijven? Het wordt juridisch 
als je de feiten moet gaan interpreteren. 
Bij overlappende werkingssferen bij
voorbeeld is het vaak ingewikkeld om te 
bepalen welke cao van toepassing is.’
Wat ze níet doen, benadrukken beiden, 
is naar een bepaalde uitkomst toe
redeneren. ‘Natuurlijk meld ik het als er 
onduidelijkheden zijn – soms geeft het 
onderzoek niet 100 procent uitsluitsel 
– maar de wet is de wet en de cao is de 
cao’, zegt Wirtz. ‘Voor ons als pensioen
adviseurs komt daar nog een extra 
wettelijke verplichting bij’, vult Peters 
Sengers aan. ‘Volgens de Wet op het 
financieel toezicht móeten wij onderzoe
ken of sprake is van verplichte aanslui
ting bij een bedrijfstakpensioenfonds, 
voordat wij overgaan tot enige vorm van 
pensioenadvisering. Wij hebben dus zelf 
ook alle belang bij een zuivere en  
gedegen analyse.’ 

Dienstverlening AWVN
  
AWVN heeft ruime ervaring met werkings-
sfeeronderzoeken, en helpt organisaties 
om te bepalen of zij verplicht vallen onder 
een cao of bedrijfstakpensioenfonds. 
Het onderzoek begint met een analyse 
van de bedrijfsactiviteiten. Vervolgens 
worden deze activiteiten afgezet tegen 
alle mogelijke werkingssfeerbepalingen en 
verplichtstellingsbeschikkingen.  
AWVN:
• biedt duidelijkheid over complexe 
werkingssfeerbepalingen en verplichtstel-
lingsbeschikkingen;

• onderzoekt of er sprake is van hiaten of 
overlap in de werkingssfeerbepalingen en 
verplichtstellingsbeschikkingen;
• maakt de (financiële) gevolgen inzichte-
lijk als blijkt dat u moet overstappen naar 
een ander pensioenfonds of een andere 
bedrijfstakcao;
• begeleidt de overgang naar een ander 
pensioenfonds of andere bedrijfstakcao;
• onderzoekt de mogelijkheden van vrij-
stelling van verplichte aansluiting bij een 
bedrijfstakpensioenfonds en ondersteunt 
bij het aanvragen daarvan; 
• brengt de gevolgen in kaart als blijkt 
dat u ten onrechte niet was aangesloten 

bij een bedrijfstakcao of verplicht gesteld 
bedrijfstakpensioenfonds en zoekt naar 
oplossingen voor de mogelijke problemen 
die daardoor ontstaan; 
• ondersteunt u in het contact met het 
bedrijfstakpensioenfonds.

Meer weten? Neem contact op met  
Monica Wirtz (wirtz@awvn.nl),  
Jan Peters Sengers  
(j.peterssengers@awvn.nl) of met de 
AWVN-werkgeverslijn:  
werkgeverslijn@awvn.nl of 070 850 86 05. 

De rechter bepaalde eerder dit jaar dat 
Deliveroo onder het goederenvervoer 
valt. Wie had dit kunnen bevroeden?

Foto: Hollandse Hoogte
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Over vijf jaar wil ABN AMRO ten minste 225 
mensen met een handicap in dienst hebben. 
Het bedrijf zit goed op koers, mede dankzij 
de inspanningen van Sven Romkes, ‘people 
development consultant’ bij de bank. Hij maakt 
zich hard voor talent met een arbeidsbeperking: 
geef ze een kans op de arbeidsmarkt. Om te 
beginnen bij het bedrijf waar Romkes zelf 
werkt. Wat heeft ABN AMRO op inclusiegebied 
de afgelopen jaren bereikt? 

Dé inclusieve 
bank

TEKST
Andrea Hijmans

Werknemers met een arbeids-
beperking bij ABN AMRO

met een arbeidsbeperking.’ ‘Punt,’ zegt 
Romkes nadrukkelijk. ‘Want daar bleef 
het in eerste instantie bij.’ 
Romkes, zelf rolstoelafhankelijk, vond 
dat het op dat gebied wel wat concreter 
en minder vrijblijvend kon. ‘Kijk maar 
hoe ver je komt,’ zei zijn leidinggevende. 
In zekere zin kreeg hij carte blanche. En 
toen werd het 2013. Overheid en bedrijfs
leven hadden in het sociaal akkoord 
afgesproken 125.000 mensen met een ar

beidsbeperking aan het werk te helpen. 
Romkes: ‘In ons geval ging het om 213,8 
mensen. Ik vond het wat zielig voor die 
laatste nul komma acht medewerker, 
dus ik heb het cijfer wat opgerekt. Er 
staan nu mooie ronde getallen in onze 
doelstelling: 225 nieuwe arbeidsgehandi
capten voor het eind van 2025.’ 

Geen onzinbanen
Sindsdien richt Romkes, ondertussen als 
people development consultant, zich vooral 
op het realiseren van die doelstelling. ‘De 
bank streeft naar een gelijkwaardige ver
deling. Elk van de negen bedrijfsonder
delen moet idealiter naar rato mensen 
met een (vastgestelde) handicap werven.’
Soms is sprake van nieuw gecreëerde 
functies. ‘Maar geen onzinbanen. Een 
toetsenbordschoonmaker, dat willen we 
echt niet.’ Soms gaat het om reguliere 
banen. Romkes: ‘Daarbij geldt: ik kan 

van alles aanpassen om de functie heen, 
behalve de eisen voor de functie zelf. 
Iemand moet sowieso het niveau hebben 
om de werkzaamheden goed te kunnen 
uitvoeren. Maar verder is er natuurlijk 
van alles mogelijk. Een aangepaste 
werkplek, minder uren, voorzieningen 
als brailleleesregels, of extra begeleiding 
en coaching.’ Wie betaalt dat? ‘Soms 
komt het voor rekening van bijvoorbeeld 
het UWV, soms van het bedrijf zelf. Dit 
kan ook uit bestaande medewerkersvoor
zieningen.’ 
Het eerste jaar komen nieuwe arbeids
beperkte medewerkers bij ABN AMRO 
niet ten laste van de afdeling waar ze aan 
de slag gaan, maar worden ze ‘centraal’ 
betaald. Die situatie kan nog met een 
jaar verlengd worden, maar daarna is het 
toch echt de bedoeling dat ze doorstro
men naar een regulier, in principe vast 
contract – betaald door de afdeling zelf. 

Nieuwe functies binnen ABN AMRO

• Gastheer/-vrouw: een warm welkom. 
Romkes: ‘ABN AMRO heeft minder 
mensen in dienst dan voorheen en 
minder, maar wel grotere kantoren. 
Soms moeten klanten echt zoeken 
naar een medewerker. In een kleine 
veertig filialen hebben we daarom een 
speciale functie in het leven geroepen. 
Mensen met een beperking die de klant 
ontvangen, koffie of thee aanbieden en 
doorverwijzen naar een collega die ze 
verder helpt. Als dat binnen de moge-
lijkheden ligt, kunnen de leden van het 
team ook doorgroeien. Bijvoorbeeld 
door te assisteren bij internetbankieren 
of bij andere digitale taken, of door te 
assisteren in de nabestaandenservice – 
die helpt mensen na het verlies van hun 
partner om de financiële huishouding 
weer op orde te krijgen. En sommige 
medewerkers ontwikkelen zich zelfs tot 
floormanager.’ 
• Gebaarista’s: koffie met gebarentaal. 
Vijf grote vestigingen hebben een sign 
language coffeebar, waar mensen met 

behulp van een beeldscherm in geba-
rentaal koffie en thee kunnen bestellen 
bij zogeheten gebaarista’s, dove me-
dewerkers. ‘Nuttig – de werkeloosheid 
onder doven is enorm, zo’n 80 procent. 
Maar vooral dwingt het de klant om 
zich te verplaatsen in iemand met een 
beperking. En de hoop is ook dat ze dan 
misschien gaan denken: ‘Een dove op de 
afdeling… Waarom niet?’’
• Hypotheekadvies in gebarentaal. In 
het begin een groot succes, zegt Rom-
kes. ‘En misschien hebben we daardoor 
de vraag aanvankelijk wat te optimis-
tisch ingeschat. Maar we bieden deze 
dienst voor doven en slechthorenden 
nog steeds aan. En er is ook nog steeds 
een markt voor.’ Een mooi voorbeeld 
van hoe de focus op inclusie voor 
nieuwe business kan zorgen.
• Participatieadviseur. Een advies-
functie, gericht op bedrijven die tot het 
klantenbestand van de bank behoren. 
‘Hoe kunnen ook zij de doelstellingen 
die voortvloeien uit het banenplan 
realiseren? Wij proberen ze op weg te 
helpen.’

Bijeenkomst van 
B-Able – het 
interne netwerk 
van ABN AMRO van 
mensen met een 
arbeidsbeperking. 
Foto: ABN AMRO

Het begon met een opmerking in een 
jaarplan. We schrijven begin 2012, en 
Sven Romkes is net aangetreden als com
municatieassistent bij ABN AMRO, bij 
de nieuwe afdeling diversity & inclusion. 
Belangrijkste taak: zorgen voor meer 
vrouwen in de (sub)top van het bedrijf en 
doorstroom van talent met een niet 
westerse achtergrond. Maar hij had in 
het beleidsstuk nog een andere zin gele
zen. ‘Wij willen meer doen voor mensen 
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jaar stond de teller op 150 banen voor 
medewerkers met een arbeidsbeperking), 
en al in 2014 werd B-Able opgericht – een 
intern netwerk van mensen met een 
arbeidsbeperking.
Toch is Romkes over de situatie elders 
minder optimistisch. ‘Het onderwerp 
dreigt van de agenda af te raken. Best 
gênant eigenlijk, dat meer dan 80 pro
cent van de bedrijven nog altijd denkt 
het zal wel. Het gaat om een grote groep 
mensen, zo’n 1,2 miljoen arbeidsgehan
dicapten die kunnen en willen werken. 
En dat in een tijd van enorme tekorten 
op de arbeidsmarkt, en dreigende boetes 
in verband met de Quotumwet.  
De banenmotor moet blijven draaien. 
We hebben ons verplicht om die mensen 
aan werk te helpen. Wat mij betreft blijft 
het hier dus niet bij, maar staan we pas 
aan het begin. Samen kunnen we het, 
toch?’ 

Inclusiviteit en coaching
 
Begeleiding en coaching van arbeids-
beperkten binnen ABN AMRO richt zich op 
volgende vier thema’s.
• Acceptatie van de handicap. Een voor-
waarde om begrip te kunnen kweken in de 
arbeidsomgeving.
• Sociale weerbaarheid. Hoe blijf je lekker in 
je vel, hoe word je onderdeel van je team?
• Ontwikkeling. Romkes: ‘De werkloos-
heid in de groep arbeidsbeperkten is echt 
gigantisch. Ze zijn vaak al lang blij dat ze 
eindelijk een baan hebben. Maar net als 
andere medewerkers moeten ze zich blijven 
ontwikkelen. Het helpt natuurlijk als de or-
ganisatie zorgt voor bijvoorbeeld aangepast 
cursusmateriaal.’
• Energiebalans. Een energielek, daar 
kampen veel mensen uit de doelgroep mee, 

oftewel ze hebben langere hersteltijd nodig. 
Romkes: ‘Ze functioneren doorgaans prima, 
maar het werken kost veel energie. We leren 
de medewerkers dat ze op tijd hun grenzen 
moeten aangeven, om op de juiste momen-
ten rust te nemen.’ 

Voor de coaching maakt ABN AMRO gebruik 
van het netwerk binnen het bedrijf, zegt 
Romkes, en soms ook worden mensen van 
buiten er bij betrokken. ‘Een specialist rouw-
verwerking bijvoorbeeld. Dat klinkt wellicht 
vreemd, maar bedenk dat mensen met een 
chronische, progressieve beperking steeds 
opnieuw moeten accepteren dat ze straks 
dingen niet meer kunnen. Een slechtziende 
medewerker die op termijn blind wordt, moet 
niet alleen op tijd leren om non-visueel te 
werken maar die situatie ook aanvaarden. 
Dat is een vorm van rouw, ja.’

Wat levert inclusiviteit de bank op? 

Grotere klanttevredenheid. Romkes: 
‘Op een van onze filialen kwam een 
vrouw binnen met Parkinson. Door haar 
ziekte kan ze niet goed meer overweg 
met een toetsenbord. De medewerker 
die haar hielp was zelf spastisch, en 
wees haar op het bestaan van een of 
ander handig hulpmiddel. Ze heeft het 
meteen aangeschaft, en mailde later een 
enthousiast bedankje.’
Grotere medewerkerstevredenheid. 
‘Veel bedrijven spenderen jaarlijks 
grote sommen om hun mensen 
tevreden te houden. Neem een paar 
arbeidsgehandicapten aan, zou ik 
zeggen.’ Dat blijkt namelijk goed te 
werken, die krikken de score op een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek 
flink op, betoogt Romkes. ‘Bovendien 
blijken medewerkers met een 
arbeidsbeperking vaak buitengewoon 
loyaal.’
Daling ziekteverzuim. ‘Als je een beetje 
grieperig bent, maar je ziet dat je collega 
met stok en hulphond gewoon aan 
het werk is, dan denk je als ‘reguliere’ 
medewerker al snel: ‘Kom, ik moest maar 
eens niet zo zeuren’’.

Het onderwerp 
dreigt van de agenda 
te verdwijnen. Best 
gênant eigenlijk

Koudwatervrees overwinnen bij mana
gers, zo typeert Romkes de aanpak. ‘Als 
zij eenmaal inzien dat zo’n nieuwe me
dewerker het heel goed doet, willen ze 
hem doorgaans graag houden, en in het 
vervolg ook best zelf betalen.’ Lachend: 
‘Dat heb ik geleerd van een lokale drugs
dealer. Eerst geef je wat weg, en als ze 
eenmaal verslaafd zijn, gaan ze betalen.’ 
Het werkt, boven verwachting goed 
zelfs. Romkes schat dat ‘een ruime meer
derheid uiteindelijk een vast contract 
krijgt. ‘En als iemand, wat regelmatig 
gebeurt, doorstroomt naar een vaste 
baan elders, dan werven we opnieuw een 
medewerker met een beperking. Zodat 
niet ongemerkt het werk voor de doel
groep langzaam maar zeker terugloopt.’

Banenmotor
Bij ABN AMRO gaat het goed me inclu
sie. De bank ligt op koers (begin dit 

Sven Romkes 
vertelt over 
inclusief werkgeven 
tijdens een AWVN-
bijeenkomst in 2017.  
Foto: Liesbeth 
Dingemans

Hoe maak je een bedrijf inclusiever?  
Vier tips van Sven Romkes.

• Begin! ‘Blijf niet eindeloos op beleid 
broeden, want dan duurt het allemaal 
nog langer.’
• Stel echte doelen. ‘We horen vaak dat 
‘iedereen kan bij ons solliciteren’. Met 
alle respect: onzin. Maak het direct 
concreet. Hoeveel arbeidsbeperkten 
ga je plaatsen? Om wat voor functies 
gaat het? Wie is verantwoordelijk? Hoe 
is inclusie ingebed in je organisatie?’ 
• Kijk naar de organisatie als geheel 

voor mogelijkheden. ‘Alle afdelingen, 
alle facetten van de bedrijfsvoering. 
Een marketeer met een beperking? 
Waarom niet? ‘
• Organiseer een introductie. Een 
inspiratiesessie heet het bij ABN 
AMRO, die bij voorkeur meteen in de 
eerste week dat iemand in functie is, 
plaatsvindt. ‘Aan de meeste mensen 
met een beperking zie je niks. Laat 
de nieuwe medewerker zelf uitleggen 
wat hij heeft, en wat dat in de praktijk 
betekent. Het zorgt voor begrip en 
acceptatie bij collega’s.’
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FEBRUARI 

Internationale 
arbeidsmobiliteit 

De procedures rond internationale 
tewerkstelling en grensoverschrijdende 
arbeid zijn ingewikkeld en omslachtig. Voor 
werkgevers die werknemers uitzenden 
of buitenlandse werknemers inhuren, 
heeft AWVN daarom de workshopcyclus 
‘Internationale arbeidsmobiliteit’ 
ontwikkeld. Deze staat elk voor- en 
najaar op het programma. De cursus, 
geaccrediteerd door het Register 
Belastingadviseurs, bestaat uit vijf 
workshops. U kunt zich inschrijven voor de 
hele cyclus, maar ook voor afzonderlijke 
workshops. 

Start op donderdag 6 februari met de 
workshop arbeidsmigratierecht. Daarna 
volgen sociale zekerheid (5 maart), 
arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden (2 
april), belastingrecht (7 mei) en pensioen 
(4 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.

Leergang  
arbeidsvoorwaarden 

Dé opleiding ter voorbereiding op 
de cao-onderhandelingen voor de 
bedrijfstak. In twaalf sessies (in totaal 
zes bijeenkomsten) bereidt u zich daar 

optimaal op voor – alle aspecten van 
collectieve arbeidsvoorwaardenvorming 
komen aan bod. Alle zes bijeenkomsten 
bestaan uit een middag- en een avonddeel, 
met daartussen een maaltijd zodat u in de 
gelegenheid bent om van gedachten te 
wisselen met elkaar en de (gast-)docenten. 
De leergang biedt ook voldoende ruimte 
om praktijksituaties te bespreken. Er is 
plaats voor maximaal 25 deelnemers.

Start op dinsdag 11 februari 2020. 
Vervolgbijeenkomsten op 10 en 24 
maart, 14 april, 12 en 26 mei. Locatie: 
het Bouwhuis, Zoetermeer. Deelname 
kost 2.950 euro voor AWVN-leden 
en leden van bij AWVN aangesloten 
brancheorganisaties. Niet-leden betalen 
3.950 euro. Tweede deelnemer van 
dezelfde organisatie krijgt korting.

Onderhandelen

Vergroot met de vierdaagse training 
‘Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden’ 
uw kansen op succesvolle cao-onderhan-
delingen met behoud van de duurzame 
relatie met de vakbonden. Optimaliseer uw 
kennis van en vaardigheden met onder-
handelingsmethoden en -technieken. 
Meer dan 2.000 HR-professionals gingen 
u de afgelopen jaren voor; deelnemers 
beoordelen deze training gemiddeld met 
een 8,3.

Start op woensdag 12 februari 2020. 
De voorjaarseditie 2020 van deze 
klassieker beslaat in totaal vier dagen 
(woensdag 12 en donderdag 13 februari, 
woensdag 25 en donderdag 26 maart). 

Verblijf van 12 op 13 februari en van 25 
op 26 maart in hotel Residence Groot 
Heideborgh, Garderen. Kosten (inclusief 
cursusmateriaal en verblijfskosten): 
3.595 euro voor AWVN-leden, 4.549 euro 
voor niet-leden.

 
MAART

Pensioen in vogelvlucht

Pensioen is na het salaris de 
kostbaarste arbeidsvoorwaarde voor 
bedrijven. Goede basiskennis over 
pensioen, pensioenuitvoering 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 
betekenen de termen die in pensioenland 
veel gebruikt worden?
• Stelsel: hoe ziet het Nederlandse 
pensioenstelsel eruit?
• Wet: wat zijn de wettelijke 
pensioenkaders op hoofdlijnen?
• Communicatie: hoe over pensioen te 
communiceren en wat is precies de rol van 
de werkgever?
• Nieuws: welke actuele ontwikkelingen 
zijn er? 

Donderdag 12 maart 2020, 8.30 uur-12.30 
uur. Ontbijt en ontvangst vanaf 8.00 uur. 
Om u weer snel op weg te helpen, staat 
om 12.30 uur een take-awaylunch voor 
u klaar. Locatie: BOVAG-huis, Bunnik. 

CURSUSAANBOD EERSTE HALFJAAR 2020
Een selectie uit het cursusaanbod van AWVN in de eerste helft van 2020.  

Het volledige overzicht van de cursussen, workshops en bijeenkomsten staat op de 
site van AWVN onder ‘Agenda’. Daar vindt u ook bij elk ‘event’ het inschrijfformulier. 

Vermelde prijzen zijn exclusief btw. 

cursusoverzicht

Kosten: 350 euro voor AWVN-leden, 
450 euro voor niet-leden. Bij meer 
deelnemers van één organisatie krijgen 
de volgende inschrijvers 50 euro korting. 
Aantal deelnemers: maximaal 16.

Het nieuwe belonen
 
Technologische vernieuwingen en een 
veel sterkere focus op de klant vragen 
een steeds grotere wendbaarheid van 
organisaties. Deze ontwikkelingen 
zorgen ook voor veranderingen in uw 
businessmodel en de organisatie van 
werk (bijvoorbeeld van functiehuis 
naar rollenhuis en van performance 
management naar performance 
development). Wat betekenen dit voor uw 
HR-processen en voor uw beloningsbeleid? 
Deze masterclass geeft u inzicht in 
hoe u deze trends en ontwikkelingen 
kunt vertalen naar een voor u 
passend beloningsbeleid. U krijgt de 
beschikking over praktische tools 
en inzichten om uw beloningsbeleid 
ondersteunend te laten zijn aan de 
gewenste organisatieveranderingen. In 
één dag een plan van aanpak om nieuwe 
beloningsvormen in te voeren die bij uw 
organisatie passen.

Vrijdag 20 maart 2020, 9.30 uur-16.30 
uur (inloop vanaf 9.00 uur), inclusief 
lunch. Borrel na afloop. Locatie: 
Postillion Hotel, Bunnik. Kosten: 750 
euro voor leden en indirecte leden van 
AWVN en 950 euro voor niet-leden.

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 reorgani-
satie wilt optimaliseren en/of uw kennis 
over reorganiseren up-to-date wilt houden, 
volg dan deze praktijkdag. Twee ervaren 
adviseurs gaan in op het proces, de  

mogelijkheden en de wettelijke verplich-
tingen. Deze training is door eerdere 
deel nemers gemiddeld gewaardeerd met 
een 8,8!
Alle relevante vragen die tijdens een 
reorganisatietraject kunnen spelen komen 
aan de orde. 
• Wat is de juiste procedure bij een 
reorganisatie?
• Zijn er alternatieven om een 
organisatieverandering te realiseren?
• Welke regels moet je volgen bij collectief 
ontslag?
• Wat is de rol van de OR en/of vakbond? 
Ben ik verplicht om een sociaal plan op te 
stellen?
• Wat als ik met de vakbonden geen 
overeenstemming kan bereiken over het 
sociaal plan?
• Hoe bepaal ik de juiste peildatum en 
waarom is dit belangrijk?
• Hoe te bepalen wie boventallig wordt?
• Mag ik deeltijdontslag toepassen?
• Wanneer zijn functies onderling 
uitwisselbaar?
• Hoe ga ik om met (belangrijk) gewijzigde 
functies?
• Mag ik zelf selecteren wie ik op een 
vacature wil plaatsen?
• Hoe ver moet ik gaan bij het 
herplaatsingsonderzoek?
• Wat mag ik doen als een zieke 
medewerker boventallig wordt?

Dinsdag 24 maart 2020, 9.30-16.30 uur; 
ontvangst vanaf 9.00 uur met koffie en 
lekkers. Locatie: Van der Valk Hotel, 
Houten. Kosten: 750 euro voor AWVN-
leden, 950 euro voor niet-leden. Bij meer 
deelnemers van één organisatie krijgen 
de volgende inschrijvers 50 euro korting.

APRIL

Integraal vitaliteitsbeleid 

Steeds meer organisaties ontdekken de 
samenhang tussen HR-beleid, arbobeleid, 
vitaliteitsbeleid en gezondheidsmanage-
ment. Integraal beleid vereist een multi-
disciplinaire benadering en vraagt om 

ontschotting tussen de domeinen HR en 
gezondheid. Integraal beleid kan winst 
opleveren op het gebied van:
• arbeidsproductiviteit en kwaliteit van 
werk;
• gezondheid, vitaliteit en werkplezier;
• reductie van ziekteverzuim en aantal 
ongevallen;
• flexibiliteit en aanpassingsvermogen van 
organisatie en medewerkers;
• zelfmanagement en motivatie van 
medewerkers;
• duurzame arbeidsparticipatie en 
inclusieve arbeid.
Deze masterclass reikt u handvatten aan 
om integraal vitaliteitsbeleid op te zetten. 
U maakt in één dag een plan van aanpak 
om concrete stappen te zetten binnen uw 
eigen organisatie.

Donderdag 2 april 2020, 9.30-16.30 uur 
(inloop vanaf 9.00 uur), inclusief lunch. 
Locatie: Van der Valk Hotel, Houten. 
Kosten: 750 euro voor leden van AWVN, 
950 euro voor niet-leden.

Dossiermanagement en 
gesprekstechnieken 

Beter worden in het voeren van (kritische) 
voortgangsgesprekken of gesprekken over 
bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid? En 
hoe zit het ook alweer met het wettelijk 
kader? 
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 
dossiermanagement, waaronder het 
juridisch kader anno 2020;
• een voortgangsgesprek voeren met 
behoud van de relatie;
• een goed verslag maken van de 
afspraken met behoud van de relatie.

Dinsdag 7 april 2020, 9.00 uur-17.00 uur. 
Locatie: Vroeg, Bunnik. Kosten: 
750 euro voor AWVN-leden, 950 euro 
voor niet-leden. Maximumaantal 
deelnemers: 12.
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De zieke werknemer 

Hoe gaat u om met een zieke werknemer? Wat zijn de ver-
plichtingen van werkgever en werknemer? Wat schrijven de 
privacyregels voor? Wanneer kunt u een zieke werknemer 
ontslaan? Wat zijn de consequenties van de Wet compen-
satie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst 
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. Deze training is door eerdere deel-
nemers gemiddeld gewaardeerd met een 8,2.

Donderdag 16 april, 9.30 uur-12.30 uur. Inloop vanaf 9.00 
uur, na afloop staat er een take-awaylunch voor u klaar. 
Kosten: 350 euro voor AWVN-leden, 450 euro voor niet-
leden.

Medezeggenschapsrecht

Wanneer en hoe moet u de ondernemingsraad raadplegen 
of informeren? Die vraag staat centraal tijdens deze een-
daagse 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 raadplegen, wanneer dit verplicht 
of vrijwillig is én welke eisen er dan worden gesteld. 
Onderwerpen: 
• het belang van medezeggenschap;
• arbeidsverhoudingen;
• verdeling bevoegdheden vakbonden en medezeggen-
schap;
• het advies- en instemmingsrecht van de OR;
• overige rechten en bevoegdheden van de OR, zoals het 
recht op overleg, initiatief en informatie;
• OR-faciliteiten, tijdsbesteding en kosten van de OR  
(en commissies);
• geschillenbeslechting;
• verhouding centrale- of groepsondernemingsraden en 
‘gewone’ ondernemingsraden;
• actuele ontwikkelingen. 
Binnen één dag bent u volledig op de hoogte met deze 
basiscursus die al jaren een ‘bestseller’ is. Door eerdere 
deelnemers gemiddeld beoordeeld met een 8,5. 

Dinsdag 21 april, 9.30 uur-16.30 uur (inloop vanaf 9.00 
uur), inclusief lunch.  
Locatie: Van der Valk Hotel, Houten. Kosten: 750 euro 
voor AWVN-leden, 950 euro voor niet-leden. 

februari

Leergang arbeidsvoorwaarden
‘De cao als strategisch wapen’

MoDuLe 1 - Waarom een cao? 
Laurens Harteveld, AWVN
•  de polder ontleed; doorwerkingsmodel en 

beleidscyclus 
• het cao-landschap in theorie en praktijk
• actuele ontwikkelingen binnen cao’s

MoDuLe 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

MoDuLe 1 - Psychologie van coöperatie  
en conflict
Maria Dijkstra, uvA
• conflict en conflicthantering
• sociale dilemma’s

MoDuLe 2 - onderhandelingsstijlen
Jan de Kramer, AWVN
• onderhandelingsstijlen
• insight-profielen

MoDuLe 1 - Nieuwe ontwikkelingen 
in het arbeidsrecht
Niels Jansen, uvA
• platformeconomie
•  maatwerk: afwijkingsmogelijkheden,  

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

MoDuLe 2 - Nasleep van een staking
Agnes Akkerman, Radboud university  
Nijmegen
• sociale mechanismes na stakingen
• gevolgen voor productiviteit en werksfeer

MoDuLe 1 eN 2 - Business game Strato
Jan Cramer, AWVN
•  Strato, onderhandelingsspel met teams; 

spelers maken in een complexe (gesimuleerde  
maar realistische) omgeving deel uit van  
de cao-delegatie die onder grote tijdsdruk de 
cao-onderhandelingen moeten voorbereiden

• uitreiking certificaten

MoDuLe 1 - Flexicurity als  
onderhandelingsstrategie 
Ton Wilthagen, Tilburg university
• flexibiliteit en zekerheid
• management van sociale risico’s

MoDuLe 2 - Werk van de toekomst 
Margreet Xavier, AWVN
• digitalisering en de impact op werk
• bonden en cao-afspraken over robotisering
•  grip op impact digitalisering: methoden en 

stappenplan
• maken van een stappenplan 

MoDuLe 1 - Strategische betekenis van het  
cao-instrument voor de uitzendbranche
Maurice Rojer, FMe
•  cao en business model uitzendondernemingen 
•  cao als zelfregulerend instrument  

(voor naleving, marktordening en wetgever)

MoDuLe 2 - Fiscale aspecten van cao’s
Jan de Graaf en Armand Lahaije, AWVN
• leerrekening in de cao
• RVU’s
• pensioenen

maart

Goed beslagen ten ijs 

komen bij de komende 

cao-onderhandelingen? 

In de leergang 

arbeidsvoorwaarden komen 

alle aspecten van collectieve 

arbeidsvoorwaarden- 

vorming aan bod.

Zes bijeenkomsten, 

twaalf modules. 

Start 11 februari 2020.

Kosten
€ 2.950 voor leden van AWVN en  

leden van de bij AWVN aangesloten 
brancheverenigingen; € 3.950 voor  

niet-leden. Een tweede deelnemer van 
dezelfde organisatie betaalt € 2.550 (leden) 

en € 3.550 (niet-leden). Prijzen inclusief 
maaltijden, exclusief btw. 

Data en locatie
Bijeenkomsten vinden plaats op  

11 februari, 10 maart, 24 maart,
14 april, 12 mei en 26 mei 2020  

in Het Bouwhuis, Zilverstraat 69  
in Zoetermeer.

Elke bijeenkomst start om 14.30 uur en 
eindigt om 20.30 uur. Er is plaats voor 

maximaal 25 deelnemers.

Informatie en aanmelden
Kijk op www.awvn.nl onder ‘agenda’.  

U kunt  zich alleen voor de gehele leergang 
inschrijven, niet voor afzonderlijke 

bijeenkomsten.
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Over het programma

Lengte: 4 dagen + een terugkomdag

Taal: Nederlands

Locatie: Rotterdam

Rotterdam School of Management
Erasmus University

Partner

rsm.nl/chro
Geaccrediteerd door

 
ACCREDITED PROGRAMME

Nieuw & 

exclusief

voor CHRO’s

Als CHRO wordt u steeds meer een architect van organisatieveranderingen door marktverstoringen, (digitale) 
transformatie en innovatie. Dit unieke programma geeft u inspiratie en nieuwe inzichten om een optimale 
transformatie binnen uw organisatie vorm te geven.

Heeft u interesse in het programma? Ga naar rsm.nl/chro voor meer informatie en om u aan te melden.

» Exclusief leernetwerk voor CHRO’s

» Inspiratie, inzicht en collegiale uitwisseling

» Vergroot uw kennis van trends in (digitale) 

transformatie

» Krijg inzage in specifi eke tools voor transformatie-

uitdagingen

» Beoordeel leiderschapskwaliteiten binnen uw 

organisatie

CHRO Transformatie 
Programma
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