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“TROTS OP WAT WE ZIJN EN WIE WE ZIJN!”

VAN BAAN-GARANTIE NAAR WERK-GARANTIE

“De wereld om ons heen verandert steeds
en vraagt continue aanpassing.” Dit is het
uitgangspunt van het veranderplan ‘Samen
meer Waarde’ van De Haeghe Groep. Volgens
algemeen directeur Thomas Schwencke is het
belangrijk om als dienstverlenende en commerciële organisatie snel op veranderende
maatschappelijke vragen in te kunnen spelen.

Innovatief en flexibel worden niet voor
niets vaak in één adem genoemd. Bedrijven
vragen om een steeds flexibeler inzet van
personeel en jongere professionals willen
hun werkzame leven niet langer rond het
strikte ‘van negen tot vijf’- schema inrichten.
De wetgeving loopt echter achter. Den Haag
probeert na elke stap vooruit een halve terug
te zetten naar een geïdealiseerd-veilige tijd vol
avondtoeslagen en banen voor het leven.

SPANNINGSBOOG TUSSEN VERDRINGING EN
RE-INTEGRATIE
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COVERINTERVIEW

Sinds 1 januari 2015 bepaalt de Participatiewet
dat gemeenten beleidsmatig en financieel verantwoordelijk zijn voor mensen die op geen
enkele andere wijze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Gemeenten ondersteunen mensen met een bijstandsuitkering en
werkzoekenden zonder uitkering die weer actief willen meedoen in de samenleving. Vooral
mensen met weinig of verouderde scholing en
mensen met arbeidsbeperkingen vinden vaak
moeilijk werk.
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PARTICIPATIEWET ONTHULT VERRASSENDE KWALITEITEN
Eén jaar Participatiewet is te vroeg om de balans op te maken maar een tussentijdse evaluatie
laat al wel verrassende resultaten zien. Projecten als ‘het Ambassadeursnetwerk’ en ‘Jongeren in
de lift’, van MKB Nederland en VNO-NCW West brengen ondernemers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij elkaar. Marja Pelzer en Kim Schofaerts coördineren deze projecten.
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PLUS
UIT HET CORSET VAN DE CAO: DE FLEXIBILISERING VAN HET BEGRIP BEROEP
De Nederlandse economie creëert weer banen, maar het zijn niet meer allemaal banen voor
het leven en vele ervan, zoals die in het wegtransport, zullen de komende jaren inhoudelijk
veranderen. Een golf van automatisering en robotisering zal delen van de economie en de
arbeidsmarkt opschudden. Volgens Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie
VNO-NCW, zal dat op de lange termijn een maatschappelijke zegen blijken, maar op de
korte kan het een individuele catastrofe worden voor met name oudere werklozen.
Dat moeten we voorkomen.
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“Met een aanstekelijke
vormgeving alleen zal je een
aanbesteding niet winnen.
Maar die extra moeite
verhoogt wel de gunfactor.”
Het straatje terug in Delft
25 maart - 17 juli 2016

Tigges helpt je de sterke kanten van je
aanbieding zo uit te lichten dat die optimaal
aansluit bij de strategie en doelstellingen
van je opdrachtgever. Bovendien geven we je
inzending – ook online – zó opvallend vorm
dat je meteen al op voorsprong staat.
Bel gerust. We vertellen je graag meer over
onze unieke aanpak.

Museum
Prinsenhof
Delft

www.tigges.nl
070 369 46 47
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Tevens registrars gezocht!

Commerciële, nationaal & internationale
uitstraling met een .co.nl domein

Kijk op co.nl voor de aangesloten registrars waar
u uw .co.nl domein kunt registreren.

COLUMN

INTEGRITEIT BESTAAT (VRIJWEL) NIET
Denkt u wel eens aan een ander als
u met uw echtgenote of partner de
liefde bedrijft?
Deze vraag van fraude-expert Peter Schimmel
(Grant Thornton) aan vijftienhonderd
overwegend mannelijke accountants op hun
jaarlijkse feestdag voor beroepsgenoten sloeg
in als een bermbom. Wie de vraag bevestigend
beantwoordde, moest even opstaan; de anderen
konden blijven zitten in de zaal van het RAIcomplex.
Bedoeling van forensisch accountant Schimmel
was om aan te tonen dat eerlijkheid en integriteit
niet bestaan. Zo vroeg hij de zaal ook wie er wel
eens een ﬁets had gestolen. Niemand stond op.
Terwijl menig student na een lange avond in de
kroeg toch wel eens een ﬁets heeft ‘geleend’. Bij
een volgende vraag ging het al iets beter. Stel je
weet als accountant dat een van je klanten er een
dubbele boekhouding op na houdt. Ga je dan het
gesprek met de directeur aan en bel je de FIOD
als dat niets helpt? Een minderheid stond nu wel
op ten teken dat zij dat inderdaad zou doen.
In kringen van bankiers en accountants is de
moraal vaak ver te zoeken, zo weten wij sinds de
jaren negentig. Dat de ﬁnanciële sector weinig
heeft geleerd van het totaal uit de hand gelopen
graaigedrag en het dedain voor de klant, is ook
bekend. Vorig jaar nog vond topman Gerrit Zalm
van tijdelijke staatsbank ABN AMRO het heel
normaal om zijn collega’s in de raad van bestuur
er een tonnetje bij te geven per jaar. Dat hadden
ze toch echt verdiend.
Diezelfde bank heeft evenals de Rabobank
tienduizenden ondernemers contracten voor
rentederivaten door de strot geduwd, waarbij de
mkb’ers te goed van vertrouwen zijn geweest,
terwijl de bankiers hen willens en wetens een

ﬁnancieel wurgkoord omlegden. In steeds
meer van dit soort zaken stelt de rechter de
ondernemer in het gelijk. Dat zijn dan wel
ondernemers die nog geld hadden om te
procederen. Een kleine minderheid.
Toezichthouder AFM gaf onlangs toe zelf
jarenlang te hebben zitten slapen.
Ook bij accountantsreuzen Deloitte en
KPMG komen nog regelmatig nieuwe
onregelmatigheden naar buiten, waarbij de
top is betrokken. Verwonderlijk is het niet. In
bedrijven waar niets wordt gemaakt en alles
letterlijk om geld draait, daar is geld de enige
drive, want er niets anders. Je werkt niet in de
ﬁnanciële sector omdat je zo graag zeilboten
bouwt.
Gebrek aan of afwezigheid van integer gedrag
komt ook voor in de zorgsector. Zo zijn in
Friesland twee zorginstellingen per 1 januari
gefuseerd uit bittere ﬁnanciële noodzaak. Vooral
in het management moest worden gesneden. De
raad van toezicht meende dat een verdubbeling
van de vergadervergoeding voor zichzelf wél op
zijn plaats was: ruim 4.000 euro per bijeenkomst
voor de voorzitter en 3.000 euro voor de gewone
leden. Zes keer per jaar.
Wat forensisch accountant Peter Schimmel wilde
aantonen, is dat integer gedrag en eerlijkheid
alleen bestaan als dat in het eigen belang is.
Zodra dat eigenbelang in het geding is, verdwijnt
de integriteit als natte sneeuw op een wegdek.
Nu wilt u natuurlijk nog weten hoeveel
accountants op hun feestje in de RAI opstonden
toen de fraudebestrijder van Grant Thornton
vroeg aan wie zij dachten tijdens een vrijpartij
met de eigen partner. Ik denk dat u het antwoord
wel raadt. Nul.

«

André Vermeulen // info@avoor.nl
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KORT NIEUWS
MADERN PUBLIC BUSINESS
COACHING & TRAINING

Fotografie: Hans Moolenaar

HEEFT
E-MAILMARKETING
WEL EEN TOEKOMST?
Een volle mailbox, tientallen ongelezen
mails … Het is voor iedereen een
herkenbaar probleem. Er komen
dagelijks zoveel berichten binnen dat je alles aan
het einde van de dag in één keer de prullenbak in
gooit. Als je al regelmatig je inbox checkt. Zo niet,
dan stapelen de mails zich op tot een oneindig lange
lijst.
Reden voor veel mensen om te denken dat
e-mailmarketing geen toekomst heeft. Er is immers
toch niemand die tijd heeft om alle mailtjes door te
nemen, laat staan dat ene bericht van jouw bedrijf.
Dit is een makkelijke aanname en, naar mijn
mening, een onterechte gedachte.
Als bedrijf kun je nog steeds exposure en meetbare
resultaten halen uit e-mailmarketing. Wanneer
je je klant op een positieve manier aan je bedrijf
gebonden hebt, zal de klant je inkomende mails met
plezier lezen. De vraag is: hoe doe je dat?
Dat klinkt natuurlijk vaag, ‘je klant op een positieve
manier aan je binden’. Maar het is eigenlijk heel
logisch. Verleen goede service, behandel iedere
klant als een keizer en geef de klant waar voor
zijn geld. Hartstikke vanzelfsprekend maar deze
beginselen worden vaker vergeten dan je denkt. Als
je deze basis niet beheerst maakt het niet uit hoeveel
mails je eruit stuurt, je klanten zullen er niet eens
naar kijken. Integendeel. Klanten schrijven zich
meteen uit je mailinglijst.
Ik zie zeker wel een toekomst in e-mailmarketing
voor een selecte groep bedrijven. Als de
grondbeginselen binnen een bedrijf goed verzorgd
zijn, kun je met de juiste mailopzet het puntje op de
i zetten. Mijn advies: maak de service af.

«

FRITIOF ERIKSSON
Art Director bij GivingBrandsEnergy
E-mail fritiof@gbe.nl
www.givingbrandsenergy.com

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2016

Heeft u behoefte aan ondersteuning op het gebied van leiderschap,
communicatie en gedrag? Madern Public Business (MPB) is u
graag van dienst! Martin Madern van Madern Public Business helpt
organisaties, teams en leiders in het inspireren en ontwikkelen
van hun mensen. Daarbij focust hij op leiderschap, communicatie
en gedrag. Hij doet dat via energieke coaching en training. Zijn
aanpak levert groei op in prestaties, rendement en tevredenheid
bij medewerkers, managers en daarmee bij de klant! Daarnaast
treedt hij geregeld op als enthousiast en betrokken dagvoorzitter bij congressen en meetings.
Op ontspannen en sfeervolle wijze bewaakt hij daarbij de voortgang en het programma. MPB
is actief binnen de overheid en het bedrijfsleven, onder andere in de sectoren Veiligheid,
Infrastructuur, Zorg, Vastgoed, Bankwezen, Tuinbouw en Logistiek & Transport. Madern Public
Business, Aletta Jacobsstraat 7, 2694 AK ’s-Gravenzande, telefoon: 06 - 20 76 32 34,
E-mail: martin@madernpublicbusiness.nl, Website: www.madernpublicbusiness.nl

BROWNIES & DOWNIES OP
DE WEISSENBRUCHSTRAAT

Sinds 23 februari is Benoordenhout weer een leuke plek rijker:
dan heeft Brownies & downieS haar deuren op de
Weissenbruchstraat 34 geopend. Brownies en DownieS is een
lunchcafé waar ambachtelijke kwaliteitsgerechten worden geserveerd. Bijzonder is dat er mensen met een verstandelijke beperking werken. Deze bijzondere medewerkers zetten hun beste
beentje voor om een onvergetelijke lunchervaring te verzorgen.
Kenmerkend is dat alle gerechten vers worden bereid in de gezellige open keuken en dat er maandelijks wisselende specials zijn.
De eigenaar van de zaak is Miranda Broers, die in maart 2015 de
eerste Brownies & downieS in Den Haag opende op de Thomsonlaan. Ze is zelf moeder van een
zoon met Downsyndroom. De zaak op de Weissenbruchstraat zal veel gaan lijken op de zaak aan
de Thomsonlaan: ook hier een open keuken, een gezellige stamtafel met veel magazines, natuurlijk dagelijks de krant, en een kinderhoek.

ROGAM TRUCKS ONDERSCHEIDEN VOOR
KLANTVRIENDELIJKHEID

Mercedes-Benz Trucks dealer ROGAM is voor zijn zeer
klantvriendelijke manier van werken onderscheiden met de
Klant Nr. 1-medaille. Met Klant Nr. 1 streeft MercedesBenz met succes - naar de meest tevreden klanten van Nederland.
Die klanten spreken zich via enquêtes uit over hun
dealerbedrijf. Hierbij komt alles aan bod: van showroom
tot en met werkplaats. Klanttevredenheid is een topprioriteit van MercedesBenz. Het is een
belangrijke factor voor de loyaliteit én tevreden klanten zijn belangrijke merkambassadeurs.

VLOTTE PENNEN EN PAKKENDE
BEELDEN GEZOCHT!

Hét Ondernemersbelang is op zoek naar professionele
tekstschrijvers en fotografen. Schrijf jij heldere én met
de juiste toon bedrijfsreportages en journalistieke
verhalen? Draai je je hand niet om om een
rondetafelgesprek te leiden en te schrijven? Zijn jouw
foto’s net even iets anders en weet jij daarin de essentie
van een bedrijf te vangen? Kortom ben je enthousiast
geworden om op freelancebasis voor ons businessto-business magazine Hét Ondernemersbelang te
schrijven of te fotograferen? Stuur dan een mail
naar de redactie van Hét Ondernemersbelang:
b.bosma@ondernemersbelang.nl.

COLUMN
START VERKOOP, BLOK 4 VAN HARBOUR VILLAGE
RIJSWIJK

Bedrijvenlocatie Harbour Village krijgt steeds meer zijn uiteindelijke
vorm. Bijna een jaar geleden werden de eerste vijftien bedrijfsunits
opgeleverd en nog geen twee weken geleden zijn de twaalf units uit
de tweede fase van dit bijzondere bedrijvencomplex aan de Rijswijkse
Haven opgeleverd. Ook deze bedrijfsruimten zijn allemaal verkocht.
Om aan de grote vraag te kunnen voldoen start daarom de volgende fase,
die zal bestaan uit zestien bedrijfsruimten. De units hebben veel daglicht
en beschikken elk over twee eigen parkeerplaatsen. De units kennen
een grote variëteit aan afmetingen en kunnen door de koper zelf online
worden ontworpen met een speciaal ontwerpprogramma, waardoor elke
ondernemer hier zijn eigen unieke plek kan realiseren. Koopsommen
van deze veelzijdige bedrijfsruimten starten bij € 115.000,- v.o.n.
excl. BTW. Wil je meer weten over de mogelijkheden van dit unieke
project, raadpleeg dan de website: www.harbour-village.nl of bel de
verkopende makelaars: Rob Swart (079-351 31 11) of Frisia Makelaars
(070-342 01 01).

WESTLANDSE SPORTPRIJZEN 2015 UITGEREIKT

Tijdens een feestelijke avond in theater De Naald zijn de Westlandse sportprijzen uitgereikt. De prijzen werden onder anderen door burgemeester Van der
Tak, wethouder Mohamed el Mokaddem (sport) en Toon Gerbrands (algemeen
directeur bij PSV) uitgereikt aan de winnaars. Sporttalent 2015: Twan van der
Drift (mountainbike). G-Sport2015: Martijn Roest (wielrennen). Sportploeg
2015: HV Quintus Dames B1 (handbal). Sportvrouw 2015: Mandy Mulder (zeilen). Sportman 2015: Coen van Winden (judo). Sport Carrière Award 2015: Jan
van Kester (handbalcoach). Sportvrijwilliger: De Rabo sportvrijwilligersprijs is
dit jaar gewonnen door Eef ter Laak. Hij staat al tientallen jaren als vrijwilliger
achter de bar bij RKVV Weslandia.

POSITIEF BIJDRAGEN
Ieder mens moet het beste uit zichzelf halen. Om dat te
bereiken is een positieve houding essentieel. Alleen als
je er mentaal klaar voor bent, lukt het. Toen ik veertig
jaar geleden met één van de eerste foodtrucks in Nederland snacks
ging verkopen, had ik die juiste instelling. Mijn plan was goed,
mijn visie op de toekomst ook. Je weet natuurlijk nooit hoe het
loopt, maar dankzij mijn vastberadenheid en instelling rijden er
nu 21 wagens door het hele land en worden we zelfs over de grens
geboekt.
In december vierde ik mijn 40-jarig jubileum. Een mooi moment
om terug te blikken. In mijn beginperiode hebben verschillende
mensen mij op weg geholpen. Soms door heel kleine dingen. Een
advies of een tip. Die hulp had ik nodig. Als je jong bent, denk je
alles te weten. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nu begrijp ik waarom
mensen mij destijds met raad en daad bijstonden. En dat doe ik
zelf nu ook.
Ik ben er van overtuigd dat een positieve houding effect sorteert.
Natuurlijk om onze eigen mensen te motiveren. Maar ook om
andere ondernemers te steunen. Uiteindelijk slaat dat weer terug
op je eigen onderneming. Zoals veel mensen wel weten, ben ik
al jaren sponsor bij ADO Den Haag. Natuurlijk doe ik dat omdat
ik supporter ben van de club. Maar ik doe het ook omdat ik vind
dat iedere ondernemer een positieve bijdrage moet leveren aan
de maatschappij. Ik zie dat ADO veel vreugde schept bij heel veel
mensen. Dat moet zo blijven. Andere ondernemers maken andere
keuzes en dat is prima. Zolang je maar ergens aan bijdraagt.
In Nederland zijn we vaak negatief. Kijk naar de Chinese
overname van ADO. Ik heb destijds de fans bij het stadion nog op
bamihappen getrakteerd. Om op een leuke manier aandacht te
besteden aan de koppeling met China. De supporters waren er in
ieder geval blij mee want mijn 2000 bamischijven waren zo weg!
Iedereen weet dat de samenwerking tussen ADO en China niet
goed verloopt. Het heeft zelfs de New York Times gehaald. Hoe het
ook afloopt, ik blijf sponsor. En met een positief gemoed.

UW NIEUWS IN HÉT ONDERNEMERSBELANG?
Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een
nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten
naar: b.bosma@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws
binnenkort in Hét Ondernemersbelang.

Ik roep hierbij alle ondernemers op om ook een bijdrage te leveren
aan een instantie of stichting of groepering waar hun hart ligt.
Soms zal het eventjes tegenzitten. Twijfel je eraan of je investering
wel goed terechtkomt. Maar uiteindelijk zal uw positieve bijdrage
blijven hangen. Gegarandeerd. Of ik ADO in de steek laat?
Natuurlijk niet!

«

HENK VAN DER WULP
Henk Patat
www.henkpatat.nl
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Marja Pelzer, Farshad Khan en Kim Schofaerts

Participatiewet onthult
verrassende kwaliteiten
Eén jaar Participatiewet is te vroeg om de balans op te maken maar een tussentijdse evaluatie laat al wel
verrassende resultaten zien. Projecten als ‘het Ambassadeursnetwerk’ en ‘Jongeren in de lift’, van MKB Nederland en
VNO-NCW West brengen ondernemers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij elkaar. Marja Pelzer en
Kim Schofaerts coördineren deze projecten.
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Tekst en fotografie: René Zoetemelk

“Vijftig jaar geleden was er geen
Participatiewet nodig”, zegt
Marja Pelzer. “Mensen met een
beperking kregen werk op maat in de reguliere
arbeidsmarkt. Toen zijn we gaan reguleren
en dat hebben we iets te goed gedaan want
ze kwamen buiten de maatschappij te
staan. Een van de uitdagingen is dan ook
die ‘hokjesgeest’ uitbannen. Ondernemers
laten denken in kansen en mogelijkheden,
niet in beperkingen.” En Kim vult aan:
“Ondernemers denken nog te vaak in functies
en competenties, maar als je denkt in taken
dan creëer je werk.”

JONGEREN IN DE LIFT
Kim Schofaerts is aanbestedingsexpert
en heeft een advies- en trainingsbureau
gespecialiseerd in het publiek-private domein.
Sinds 1 januari is zij ook voorzitter van MKB
Den Haag. “De regio Haaglanden moet 1400
mensen uit de doelgroep plaatsen, 700 bij de
overheid en 700 in het bedrijfsleven. Een hele
opgave dachten we in het begin, maar het lukt
aardig.”

“Ondernemers denken nog te vaak in
functies en competenties, maar als je
denkt in taken dan creëer je werk”
persoonlijke gesprekken en daar komen vaak
leuke afspraken uit van een dagje meelopen
tot een dienstverband. De jongeren vinden
het fantastisch. Ze worden serieus genomen
en krijgen meer zelfvertrouwen.” Inmiddels
hebben 113 jongeren meegedaan aan het
project. De helft heeft een baan, een klein deel
is terug naar school gegaan en de rest wordt
verder begeleid. Een absoluut succesverhaal is
Farshad Khan. “De gemeente Den Haag neemt
elk jaar tien jongeren in dienst. Farshad was
bij onze eerste bijeenkomst en werd bij de
gemeente geplaatst waar hij betrokken was bij
jongeren. Dat deed hij zo goed dat hij nu bij
MKB Den Haag werkt. Jongeren in de Lift is
één van zijn projecten. Vanuit zijn functie als
projectmanager onderhoudt hij onder andere
nauwe contacten met het WSP.

“Ik neem mensen aan die in de ogen van
de maatschappij een beperking hebben,
maar in mijn ogen hebben zij juist extra
kwaliteit!”
“Het idee voor Jongeren in de Lift ontstond
al in 2013. Ik raakte in gesprek met Willem
Greving. Hij zocht ondernemers voor het
Project De Toekomst, een Haagse instelling
die jongeren zonder opleiding een netwerk
geeft. Deze jongeren zijn met school of studie
gestopt, hebben een paar jaar gewerkt en
zien op een gegeven moment in dat ze zo
niet verder komen. De eerste impuls is weer
naar school te gaan maar dan kom je in het
leerwerktraject terecht. School stuurt ze weg
met de mededeling ‘kom maar terug als je een
baan hebt’ en die krijgen ze natuurlijk niet zo
maar. Deze jongeren vallen dan echt tussen
wal en schip en dat is jammer.”

SUCCES
Jongeren in de Lift organiseert elke maand een
twee uur durende kleinschalige bijeenkomst.
Eerst geeft de ondernemer een presentatie en
daarna de jongeren. “Bij de eerste bijeenkomst
sloot het Werkgevers Servicepunt (WSP)
zich bij ons aan”, gaat Kim verder. “Zij
organiseren de bijeenkomsten, bereiden
samen met de jongeren hun presentatie
voor en geven sollicitatietraining. Onze taak
is de ondernemers te benaderen en mee te
laten doen. Na de eerste twee rondes volgen

Hij coacht daar de tien jongeren die nu zijn
aangenomen, leidt de nieuwe coördinator op en
zorgt ervoor dat er een lijn is tussen vacatures
en de mensen die een baan zoeken.” Voor
2016 staan 35 bijeenkomsten in Den Haag
en de regio gepland. “Maar we willen graag
meer doen en zoeken partners. Dat kunnen
lokale afdelingen van het mkb zijn, maar ook
ondernemersverenigingen of zelfs Rotary clubs.”

AMBASSADEURSNETWERK
Marja Pelzer werkte jarenlang als programmamanager bij een landelijk uitzendbureau.
Vorig jaar gooide ze het roer om en begon
voor zichzelf als sociaal ondernemer. Vanaf
1 september is zij coördinator van het
Ambassadeursnetwerk Haaglanden. Dit doet zij
samen met Rens Vrolijk van het gelijknamige
schoonmaakbedrijf die zelf twintig mensen
met een arbeidsbeperking in dienst heeft. “Het
Ambassadeursnetwerk komt voort uit het
regionaal Werkbedrijf.

Het belangrijkste doel van een werkbedrijf is het
realiseren van de Banenafspraak voortkomend
uit de Participatiewet. Werkgevers met goede
initiatieven worden gevraagd om als ambassadeur
op te treden en andere bedrijven over de streep
te trekken”. Doel van het Ambassadeursnetwerk
is het creëren van een netwerk van betrokken
ondernemers die elkaar informeren en inspireren
over sociaal-maatschappelijke thema’s, en
specifiek over het invullen van arbeidsplaatsen
door mensen met een arbeidsbeperking.
“Aan de ondernemerskant is duidelijk nog
ruimte voor verbetering en informatie. Wij
organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten
waaronder ontbijtsessies. Elke sessie is bij een
bedrijf dat mensen uit de Participatiewet in
dienst heeft. De ondernemer vertelt over het
waarom, waar hij of zij tegen aan liep, wat er
mogelijk is en wat het heeft opgeleverd. De
catering wordt vaak verzorgd door Brownies
& downieS, een bedrijf dat met mensen met
Down-syndroom werkt. Het zet de toon en geeft
direct een andere sfeer.”

ANDERS DENKEN
Alhoewel Marja het project pas een paar
maanden coördineert, heeft ze nu al heel wat
voorbeelden van betrokken ondernemers. Eén
van hen is Andre Grimbergen van drukkerij
Quantes. Hij heeft op een totaal van 25
personeelsleden inmiddels drie mensen uit de
doelgroep in dienst. “Dat ging in het begin echt
niet zonder slag of stoot. De eerste bijvoorbeeld
stuiterde het magazijn uit, bleek aan de balie
te snel afgeleid maar bestellingen rondrijden
was een schot in de roos. Dat was even zoeken
ja maar als ik ondernemers herinner aan hun
eigen begintijd, waar ze ook moesten zoeken,
begint er vaak al iets te dagen.”

KWALITEITEN
Toch hoeft er lang niet altijd een zoektocht aan
vooraf te gaan. Zo vertellen Kim en Marja over
een bedrijf dat lampen in verlichtingsarmaturen
vervangt. Voor velen een saai werkje maar
ideaal voor autistische mensen. De reactie van
de ondernemer geeft precies de Participatiewet
weer: “Ik neem mensen aan die in de ogen van
de maatschappij een beperking hebben, maar in
mijn ogen hebben zij juist extra kwaliteit!”

«

www.banenafspraken.nl
www.wsphaaglanden-zhc.nl/ambassadeursnetwerk
www.jongerenindelift.nl
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De beste stuurlui
staan aan wal

Even de zee opzoeken. Even de rust vinden om je gedachten te ordenen, je
nieuwe ideeën eens uit te spreken of gewoon even hardop vooruit te denken.

Of je nu een accountantskantoor,
een boekhandel, een laboratorium,
een bakkerswinkel of een
ingenieursbureau runt, of je je nu expert bent op
het gebied van energiewinning, mode, auto’s, de
voedingsmiddelenindustrie, grafisch design of
aandrijftechniek … iedere ondernemer kent dat
moment. Die investering wel of niet doen, wat ga
je doen met die opmerking van je grootste klant,
begrijpt je collega je nu echt niet, of wil hij je niet
begrijpen? Of is er zelfs sprake van verschil in
toekomstvisie?
Het moment waarop je behoefte hebt aan
feedback, een spiegel, aan de juiste sparringpartner. Op het stille strand daag ik je uit om
zelf aan wal te gaan staan.
Kijk eens vanaf de kust naar je eigen schip, jouw
organisatie. Trek de lijn van de koers die je hebt
uitgezet door naar de horizon. Eindigt die dan op
de plek die je voor ogen had? Of zijn er kapers op
de kust …?

EEN WANDELING - OM OVER NA TE DENKEN
Ook met een duidelijk doel voor ogen, of zelfs in
het zicht van de haven kan er in iedere organisatie
iets gebeuren waardoor het stokt. De energie
stopt met stromen.
Als dit zijn oorzaak vindt in
samenwerking, of dit nu binnen of
buiten de organisatie is, dan moet
er iets gebeuren. Wrijving op zijn
tijd is goed; zonder wrijving geen
glans. Maar als er onenigheid
tussen mensen blijft bestaan,
als de irritaties groeien,
dan kan het onmogelijk
worden om nog samen
verder te gaan.

Hoeveel boeken je er ook over kunt lezen, hoeveel
adviezen je ook kunt inwinnen, uiteindelijk zul je
er zelf iets mee moeten doen. Een buitenstaander
kan helpen door een ander licht op de zaken te
werpen, maar jijzelf neemt de actie.
Soms kan sparren op niveau jou als ondernemer
voldoende houvast geven om dit gesprek zelf aan
te gaan met de ander. Soms is het prettiger om
voor mediation te kiezen: jij en de ander samen
bij de mediator – als neutrale derde - aan tafel.

BLIJF DICHT BIJ JEZELF – KIJK VOOR JE UIT
Gezegend met deze mooie achtertuin – ook wel
het Stille Strand genoemd – ga ik graag met
mensen het gesprek aan. Gesprekken waarin ik
verbindingen kan leggen. Onder andere door
niet te zeggen wat je graag wilt horen, ontstaat er
ruimte voor een dialoog.
Vertel eens over wat er gaande is aan boord
van jouw organisatie: “Moet je scherper aan
de wind zeilen? Welke signalen geef je dan af
aan je medewerkers? Moeten er mensen en
middelen bij? Hoe manoeuvreer je dan tot die
zijn gearriveerd? Gaat het je ineens voor de
wind? Hoe zorg je dan een stabiele verdere
groei? Of moet het roer helemaal om? Is een
complete reorganisatie, inclusief ontslag van
mensen, onvermijdelijk? Hoe ga je dat dan
communiceren?”
In welke fase je bedrijf ook verkeert, elke situatie
vraagt jouw aandacht en jouw energie. Daarom is
het goed om, op tijd, je eigen batterij op te laden.
Al lopend krijg je nieuwe energie. Kleine en grote,
lichte en zware gesprekken, ze passeren allemaal
de revue, ze vormen allemaal hun bijdrage. Laat
het strand eens op je inwerken.
Stap eens van boord, sta eens aan wal. Daar staan
de beste stuurlui.
Maak die afspraak en trek je wandelschoenen aan.
Stap voor stap … kijken waar het schip strandt.
Weer of geen weer, we gaan!

«

PETRA VAN LEEUWEN
R.O.T.S. van Leeuwen
Kramsvogellaan 17, 2566 CA Den Haag
Telefoon 06 - 215 484 44
E-mail petra@rotsvanleeuwen.nl
www.rotsvanleeuwen.nl
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MKB CURSUS & TRAINING: INTERESSE IN LEIDERSCHAPSTRAININGEN GROEIT

Behoefte aan coachende manager
Hoe houd je medewerkers betrokken bij het bedrijf? Nu de crisis achter ons ligt, wordt die vraag steeds vaker
gesteld, zegt George Bel, directeur van MKB Cursus & Training. Plus, de nieuwe generatie professionals vereist een
andere leiderschapsstijl.
MKB Cursus & Training, landelijk
aanbieder van praktijkgerichte
scholingstrajecten, zag de vraag naar
trainingen leidinggeven en coachen het afgelopen
jaar toenemen. De pieken lagen traditioneel
halverwege en in de laatste maanden van 2015,
momenten waarop beoordelingsgesprekken
veelal op het programma staan. Er is vrijwel
geen leidinggevende die daarnaar uitkijkt, vertelt
George Bel. “Hoeveel ervaring managers en
directeuren ook hebben, het open en constructief
communiceren over functioneren wordt als
lastig ervaren. Het is prettig als je dan praktische
adviezen krijgt aangereikt. Wij organiseren
onze trainingen en cursussen volgens het
principe learning by doing. Cursisten voeren
praktijkoefeningen uit en leren van elkaar.”
Het scholingsaanbod van MKB Cursus &
Training bevat diverse leiderschapstrainingen
en -cursussen op basis en gevorderd niveau,
zoals Effectief leidinggeven, Leidinggeven
en motiveren, Coachend leidinggeven
en een Praktijkdag leidinggeven. In
de eerste twee trajecten komen onder
andere managementstijlen, delegeren en
tijdsindeling aan bod. Coachend leidinggeven
is er voor cursisten met minimaal drie jaar
managementervaring. De leidinggevende vervult
steeds vaker een coachende rol, verduidelijkt
Bel. “Natuurlijk hebben mensen aansturing
nodig, maar de aloude baas verdwijnt van het
toneel. Kennis delen, motiveren, luisteren en
ondersteunen nemen een belangrijke positie in.”

DE LEUKSTE GENERATIE
George Bel verwijst naar de veelbesproken
generatie Y, jonge professionals die pakweg

tussen 1985 en 2000 zijn geboren. Zij betreden
nu de arbeidsmarkt en hebben een andere kijk op
werk dan hun voorgangers. “Wij spreken intern
van de ‘leukste generatie’ en bieden een workshop
onder die naam aan. Deze jongeren willen
vooral een leuke baan waarin ze zich kunnen
ontwikkelen, zo blijkt uit onderzoek. Ze komen
uit een vrijere opvoeding dan veertigplussers
en zijn opgegroeid met tv, games, internet en
mobieltjes. Maar er moet op het werk natuurlijk
wel worden gepresteerd. Deze groep heeft baat bij
een resultaatgerichte managementstijl. Duidelijk
aangeven wat er wordt verwacht, maar de weg
ernaar toe kan voor iedereen anders zijn.”
Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheden en dat kan voor leidinggevenden even
slikken zijn. “Ze doen niet wat ik wil, verzuchten
managers wel eens, maar dat is soms het gevolg
van te veel sturing. Het is inmiddels wel bekend
dat mensen beter presteren als ze meer zaken zelf
mogen bepalen. De één heeft echter behoefte aan
een grotere flexibiliteit dan de ander. Daarom is
die coachende rol van de manager zo essentieel.”

trajecten bij organisaties in uiteenlopende
branches uit. Naast een verdere toename van
het aantal leiderschapstrainingen, verwacht
George Bel voor 2016 een stijgende vraag naar
verkooptrainingen. Clicks & bricks zijn in.
“Een aantal jaren was alles internet, nu begint
de combinatie webshop en fysieke winkel te
groeien. Zelfs gezworen online bedrijven openen
winkelpanden.”

«

MKB CURSUS & TRAINING BV
Malietoren
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Telefoon 015 - 219 13 90
E-mail info@mkbct.nl
www.mkbct.nl

TERUGKEER MIDDENMANAGEMENT
De suggestie dat het middenmanagement in de
‘vrije organisatie’ overbodig is geworden, doet
Bel van de hand. De middenmanager is volgens
hem niet alleen coach, hij is de onmisbare schakel
tussen beslissers en uitvoerders. “Iemand moet
de bedrijfskoers, de visie van ondernemers en
bestuurders, concreet maken. Nu de economie
herstelt, zie je dat er weer meer managers worden
aangenomen.”
En deze leidinggevende heeft steeds meer
behoefte aan maatwerktrainingen. Zo voert
MKB Cursus & Training momenteel incompany-

WAT VINDEN KLANTEN?
John Vreugdenhil, accountant en leidinggevende bij Boutkan Accountancy,
volgde de training Coachend leidinggeven in de praktijk
“Je kijkt een aantal dagen met praktijkogen naar leidinggeven. Een stevige theoretische
basis is aanwezig, dat is prima, maar het meeste heb je aan het delen van ervaringen met
de trainer en met medecursisten. Goed om te weten dat je niet de enige bent die wel eens
tegen blokkades aanloopt. Het samen bespreken van mogelijke oplossingen is waardevol.”
Romy Walraven, projectmanager bij Digitransfer, volgde de training Eﬀectief
leidinggeven
“Collega’s aanspreken op functioneren is niet altijd even makkelijk, daar kun je als bedrijf
best wat ondersteuning bij gebruiken. Tijdens de training oefen je met medecursisten. Deze
ervaringen zijn zeer bruikbaar. We merken intern dat het voeren van gesprekken beter
verloopt. Het geven van feedback en leveren van opbouwende kritiek gaat soepeler omdat
je zorgvuldiger formuleert.”
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“Zaken doen met de
Haeghe Groep komt
niet alleen een
organisatie ten goede,
maar het heeft ook
toegevoegde waarde
voor de samenleving”

DE HAEGHE GROEP

“Trots op wat
we zijn en
wie we zijn!”
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Tekst en fotografie: René Zoetemelk

“De wereld om ons heen verandert steeds en vraagt continue aanpassing.” Dit is het uitgangspunt van het veranderplan
‘Samen meer Waarde’ van de Haeghe Groep. Volgens algemeen directeur Thomas Schwencke is het belangrijk om als
dienstverlenende en commerciële organisatie snel op veranderende maatschappelijke vragen in te kunnen spelen.
Op 1 januari 2015 is de
Participatiewet in werking getreden.
Sociale werkbedrijven werden de
belangrijkste maatschappelijke partners bij
de uitvoering van de Participatiewet in het
kader van de re-integratie, participatie en
sociale werkvoorziening. De overheid heeft
met werkgevers afspraken gemaakt om meer
mensen met een beperking aan werk te helpen.
De Haeghe Groep is de verbindende schakel
tussen werkgevers en werknemers. Zij zorgt
voor de sociale werkvoorziening maar is ook
een commercieel bedrijf. Directeur Thomas
Schwencke: “Wij bieden onze klanten kwaliteit,
flexibiliteit, service en betrouwbaarheid, tegen
een marktconforme prijs. Het betekent ook
dat wij werk bieden aan mensen die door een
lichamelijke, psychische of verstandelijke
handicap op eigen kracht moeilijk aan een
reguliere baan komen.” Volgens Thomas
Schwencke is het belangrijk dat werkgevers
een partner vinden die zowel op het gebied
van kennis van de regelgeving als op het
daadwerkelijk in de praktijk invullen van de
wetgeving hulp kan bieden. Sinds 1 december
2012 is hij algemeen directeur van het sociale
werkbedrijf van de gemeente Den Haag. Met
zijn ervaring in het bedrijfsleven weet hij als
geen ander hoe er altijd aangekeken werd
tegen de verplichting mensen aan te nemen
die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
“Werkgevers gaan steeds meer inzien dat
als je uitgaat van wat iemand wel kan er veel
mogelijk is en dat er in veel gevallen sprake is
van verrassend goede matches.”

Het tweede pad is de weg naar een nog meer
resultaatgerichte organisatie. “We moeten
continuïteit bieden. Het gaat daarbij om
een optimale productie en beschikbaarheid.
Daartoe benoemen we kritische prestatie
indicatoren.” Verbeterpad drie is commercie.
Wat moeten we samen met de klant bereiken
en waar moeten we aan voldoen om die klant
binnen te halen en te houden. We willen voor
de klant één loketfunctie vervullen waarbij ze
met vragen over regelgeving, mogelijkheden
en oplossingen terecht kunnen.”
Het doorontwikkelen van het management
is het vierde pad. “Alles staat en valt bij
medewerkers die verantwoordelijkheid
en eigenaarschap op zich nemen.
Leidinggevenden moeten steeds weer
nieuwe tools ontwikkelen. Een sterke
organisatiecultuur speelt daarbij een
belangrijke rol. Het vijfde pad is cultuur.
Ik noem dat het DNA van het bedrijf.
De rode draad die overal doorheen loopt.”

“De motivatie van
onze medewerkers
ligt op een hoger
niveau dan het
gemiddelde”

SAMEN MEER WAARDE
Onder de naam ‘Samen meer Waarde’ is bij
het werkbedrijf een verbeterplan opgesteld.
Thomas Schwencke: “Niets is namelijk
permanenter dan verandering. De samenleving
verandert snel en daar moet je als bedrijf
op in blijven spelen. De nieuwe regelgeving
en de veranderde vraag uit de maatschappij
vraagt om een flexibele en snel reagerende
organisatie.
Ons verbeterplan is op die veranderde vraag
gericht. Het bestaat uit verbeterpaden. Als
eerste dat de juiste mens op de juiste plaats
moet werken om tot wasdom te komen. We
hebben de verantwoordelijkheid voor de inzet
van meer dan 2500 medewerkers. We zorgen
dat ze werk hebben op plekken waar ze het
hoogste rendement uit zichzelf kunnen halen
en daardoor van grote betekenis kunnen zijn
voor hun omgeving.”

SOCIAL RETURN
De werkzaamheden van de gemotiveerde
medewerkers van de Haeghe Groep zijn
enorm divers: schoonmaak, catering, archief &
digitalisering, onderhoud openbare ruimten,
groenonderhoud, (her)stoffering, verpakkingsen assemblagewerkzaamheden en recycling.
Bij ons werken ongeveer 2500 mensen.
De Haeghe Groep werkt voor bedrijven in
alle soorten en maten en in alle mogelijke
branches. Iedereen kan bij ons aankloppen.
Door het inzetten van onze medewerkers
of het afnemen van producten of diensten,
onderneemt een organisatie niet alleen op
een maatschappelijk verantwoorde wijze,
maar is men ook verzekerd van kwalitatief
hoogwaardige producten en slagvaardige,
resultaatgerichte dienstverlening. “Zaken
doen met de Haeghe Groep komt niet alleen

een organisatie ten goede, maar het heeft ook
toegevoegde waarde voor de samenleving;
voor mensen die een steuntje in de rug nodig
hebben. De Haeghe Groep en het bedrijfsleven
kunnen daar samen voor zorgen!”

TROTS
Thomas Schwencke is trots op zijn organisatie.
“We zijn een mooi voorbeeld van de
hedendaagse samenleving. Een multicultureel
gemengd bedrijf. Waarbij wederzijdse
acceptatie het credo is voor goede prestaties.
Ondernemers en andere opdrachtgevers
kunnen bij ons terecht voor professioneel
advies en daadwerkelijke oplossingen voor
hun vraag naar kwalitatief werk. Het stelt
onze opdrachtgevers tegelijkertijd in staat te
voldoen aan de Participatiewet. Daarnaast
wordt maatschappelijk verantwoordelijk
ondernemen steeds belangrijker. Dat er
vertrouwen is in onze aanpak blijkt wel uit
onze inzet bij het WK Beachvolleybal. De hele
wereld heeft onze inzet kunnen aanschouwen.
Ik was heel trots om onze medewerkers
daar aan het werk te zien. Ook het Haga
ziekenhuis heeft onze kwaliteiten ontdekt.
Daar worden we onder andere ingezet in de
groenvoorziening. Wij helpen werkgevers op
vele fronten.”

NIETS TE GEK
“De motivatie van onze medewerkers ligt op
een hoger niveau dan het gemiddelde. Dat
heeft te maken met de functie die het werk
in het leven van onze medewerkers vervult.
Het is ook vaak een wezenlijk deel van hun
sociale leven. Ze voelen zich hier thuis en
zijn daardoor extra gemotiveerd. De kwaliteit
van ons werk zie je terug in heel Den Haag.
Onze wijkteams houden de stad schoon en het
stadsmeubilair zoals de vele houten banken
zijn bij de Haeghe Groep geproduceerd!”
Bij de rondleiding in het gebouw valt ook
de stofferingsafdeling op. “Voor het World
Forum gaan we opnieuw stoelen stofferen.
Weer een leuke nieuwe relatie!”

«

HAEGHE GROEP
Kerketuinenweg 24, Den Haag
Postbus 43070, 2504 AB Den Haag
Telefoon 070 - 353 56 98
E-mail sales@haeghegroep.nl
www.haeghegroep.nl
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UIT HET CORSET VAN DE CAO:

De flexibilisering
van het begrip
beroep
De Nederlandse economie creëert weer
banen, maar het zijn niet meer allemaal
banen voor het leven en vele ervan, zoals
die in het wegtransport, zullen de komende
jaren inhoudelijk veranderen. Een golf van
automatisering en robotisering zal delen
van de economie en de arbeidsmarkt
opschudden. Volgens Hans de Boer,
voorzitter van werkgeversorganisatie VNONCW, zal dat op de lange termijn een
maatschappelijke zegen blijken, maar op
de korte kan het een individuele catastrofe
worden voor met name oudere werklozen.
Dat moeten we voorkomen.

14
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“Bijna acht jaar lang stond de
Nederlandse economie in het
teken van krimp, nu groeit ze
alweer een tijdlang met 1,5%. Dat is het
percentage waarop de banenmotor aanslaat.
Maar laten we daarmee niet tevreden zijn”,
zegt Hans de Boer. “We hebben een hogere
groei nodig om substantieel meer banen te
scheppen, en daarvoor moet het bedrijfsleven
de ruimte krijgen om volop te innoveren,
internationaliseren en investeren. Iedereen
die beweert dat dit niet hoeft doet onze
samenleving tekort.“

ORIËNTEREN EN ANTICIPEREN
De voorzitter klinkt positief, maar zijn
optimisme is niet blind. De man die tien jaar
geleden de Taskforce Jeugdwerkloosheid
leidde, ziet nu met lede ogen hoe grote groepen vijftigers in de werkloosheidsstatistieken
opduiken. De kans dat ze er zonder bijzondere
inspanningen weer uit raken is gering. “Als
je vierenvijftig bent, vijfentwintig jaar bij een
bank hebt gewerkt, je hypotheek nog niet is
afbetaald en je kinderen in een dure levensfase zijn gekomen is een ontslag niets meer of
minder dan een drama. En we hebben al die
individuele drama’s niet goed zien aankomen.
Toen ik in de SER de slogan hoorde waarmee
we de gevolgen van digitalisering zouden
opvangen besefte ik dat die te abstract was.
‘Een Leven Lang Leren’ - het klonk
me als ‘je krijgt levenslang’
in de oren. Want wát
moet je leren? Een
vrachtwagenchauffeur moet niet
alleen zijn rijkunst op peil
houden
maar zich
vooral afvragen hoe
de komst
van de zelfrijdende auto zijn
beroep gaat veranderen. Misschien
moet die man zich nu al
beginnen omscholen tot
wagenparkbeheerder. Het
idee dat je je pensioen
haalt bij één baas is
achterhaald, maar hetzelfde geldt onderhand
voor de verwachting
dat je in één en
hetzelfde beroep
de eindstreep
haalt. Al die
instituten die
zich met werk
bezighouden
moeten geen

“Als we vroeger niet hadden
gemechaniseerd was ons welvaartsniveau nu stukken lager geweest”
dikke rapporten meer schrijven maar individuele werknemers begeleiden in hun werkoriëntatie. Die moeten eerst en vooral weten
in welke richting hun beroep evolueert en
daar dan met opleidingen op anticiperen.“

WEERBAARDER WERKNEMERS
Hans de Boer sluit ook niet uit dat
de arbeidsmarkt de komende jaren
‘ontschot’ zal moeten worden om
mensen in staat te stellen voldoende
werk te vinden. Het flexwerken zal toenemen maar ook combinaties of afwisselingen
van werknemer- en ondernemerschap. Ook in
dit opzicht lijkt ons denkkader eerder belemmerend dan stimulerend te werken. “We
streven nog teveel naar een CAO, maar de
CAO is inmiddels honderd jaar oud en heeft

“We hebben
een hogere groei
nodig om
substantieel
meer banen te
scheppen”
zijn nut grotendeels overleefd. Ze ontstond
in een tijd van éénverdieners die veertig jaar
lang bij één baas bleven. Ze schiep duidelijkheid en uniformiteit, wat heel belangrijk was
in een wereld waarin je niet wist wat er 25
kilometer verderop verdient werd in dezelfde
sector. Maar nu maakt het internet alles
transparant – ook arbeidsvoorwaarden – en
geven tweeverdieners de toon aan. Ik denk dat
de ‘C’ in CAO steeds minder voor ‘collectief’
zal gaan staan en meer voor ‘cafetaria’. Ik zie
de groei van het aantal zzp’ers dan ook niet
met lede ogen tegemoet. Integendeel, ik denk
dat het zelfstandig ondernemerschap mensen
weerbaarder maakt, op voorwaarde dat ze ook
hierin begeleid worden. Jaren geleden heb
ik eens te maken gehad met een man die na
jarenlange loondienst voor zichzelf begon. In
januari ging hij van start, in april kwam hij
naar mijn bureau en vroeg me doodleuk waar
zijn vakantiegeld bleef. Dat is natuurlijk niet
de juiste instelling.”

WERK ALS SOCIALE NOODZAAK
Die weerbaarheid is geen voordeel maar
een noodzaak in een samenleving die de
volgende jaren de gevolgen van een nieuwe
golf van automatisering en robotisering
zal ondervinden. De financiële sector
is een voorloper hierin. Ondanks de
economische groei en de herwonnen winstgevendheid van banken
en verzekeraars daalt de totale
tewerkstelling hierin. Andere sectoren,
zoals de logistiek en de zorg, staan nog pas
aan de vooravond hiervan. Het paradigma van
economen is dat de ‘creatieve destructie’ van
laagwaardig werk ruimte schept voor de creatie
van nieuw hoogwaardig werk. Maar zal dit
proces soepel verlopen of juist schoksgewijs?
Hans de Boer toont zich hierin realistisch: “Ik
ben een aantal jaren geleden met toenmalig
premier Balkenende op een handelsmissie
geweest naar Japan. Daar kregen we onder
andere een demonstratie van een zorgrobot
die we, via een soort badmuts met elektroden,
door onze gedachten konden aansturen. De
robotisering die op ons af komt is dus indrukwekkend, maar ik heb er wel enkele kanttekeningen bij. In de eerste plaats kan al het werk
dat robots verrichten niet meer door mensen
worden gedaan. Als we vroeger niet hadden
gemechaniseerd was ons welvaartsniveau
nu stukken lager geweest en in de toekomst
hebben we, door de vergrijzing, niet meer voldoende mensen voor al dat werk. Ik ben ervan
overtuigd dat zo’n zorgrobot een weldaad is
tegen de tijd dat ik tachtig zal zijn, gewoon
omdat er dan te weinig mensen zullen zijn om
alle zorgwerk handmatig te doen. Of ik er voor
of tegen ben doet er niet toe. Robotisering is
ook bedrijfseconomisch een noodzaak. Ik heb
in mijn jeugd in Friesland nog handmatig zien
melken. Toen de melkmachine kwam hebben heel wat landarbeiders zich achter hun
oren gekrabd. Velen hebben het platteland
verlaten en zijn in de stad in de industrie
of dienstverlening beter terecht gekomen.
Bovendien zouden we zonder melkmachine
überhaupt geen veehouderij meer hebben
gehad. Uiteindelijk zullen we blij zijn met de
voortgaande robotisering, op voorwaarde dat
we werk an sich behouden. Want werk is niet
alleen een financiële noodzaak maar ook een
sociale. Werk stelt mensen in staat zich te ontplooien en ontwikkelen, maatschappelijk iets
te betekenen. Dat heb ik me goed gerealiseerd
in de tijd van de grote jeugdwerkloosheid
en dat realiseer ik me eens te meer met de
huidige werkloosheid onder ouderen.“

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2016

15

DEELNEMERS
CEES DE REUS
Directeur van NEW-Xperience in
Zoetermeer: “Bepaalde taboes –zoals dat
op demotie – zullen de komende jaren
moeten sneuvelen.”
www.new-Xperience.nl
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VAN BAAN-GARANTIE NAAR WERK-GARANTIE

De flexibele arbeidsrelatie
als centraal gegeven
Innovatief en flexibel worden niet voor niets vaak in één adem genoemd. Bedrijven vragen om een steeds flexibeler inzet
van personeel en jongere professionals willen hun werkzame leven niet langer rond het strikte ‘van negen tot vijf’- schema
inrichten. De wetgeving loopt echter achter. Den Haag probeert na elke stap vooruit een halve terug te zetten naar een
geïdealiseerd-veilige tijd vol avondtoeslagen en banen voor het leven. Een illusie, want ‘de flexibilisering van het werk is iets
anders dan een flexibel arbeidscontract, en het eerste is hoe dan ook niet tegen te houden.’
Enkele cijfers: de Nederlandse
uitzenders en detacheerders
waren vorig jaar verantwoordelijk
voor 740.000 tewerkstellingen, en slechts
4% van de werkgevers wilde werknemers
nog een vast contract aanbieden, tegenover
40% een flexibel. Flex is niet meer weg
te denken uit de Nederlandse economie.
Toch gaat er een rilling over de ruggengraat
van veel beleidsmakers als ze het woord
nog maar horen. Aan de linkerkant van
het politieke spectrum wordt soms een
schrikbeeld geschetst van een jungleachtige
‘hire and fire’ economie, waarin werknemers
volkomen rechteloos van het ene flutbaantje
naar het andere zwalken. Maar wat er
gebeurt als je te strikt vasthoudt aan
overleefde regelgeving zien we aan België.
Daar bestond een verbod op avond- en
nachtwerk in de logistiek, met als gevolg
dat onze zuiderburen duizenden banen in
de E-commerce verloren die naar Brabant
en Limburg gingen. Nederlandse retailers
kregen daardoor stevig voet aan de grond in
België, ten koste van eigen online-bedrijven.
Inmiddels lijkt het land definitief de boot te
hebben gemist. Een Vlaamse Bol.com zal er
niet meer komen.

INGESLETEN DENKPATRONEN
“Ik zie dat de tendens naar meer flexibilisering
in ieder geval bij de overheid zelf niet echt
aanslaat”, zegt Menno van Ginkel, directeur
van Lumenz Talentontwikkeling in Den Haag
en eigenaar van de fraaie vergaderlocatie
‘Om de Hoek’, waar op uitnodiging van Hét
Ondernemersbelang een aantal HR deskundigen
bijeenkwam. “Op de departementen lopen de
chefs om kwart over negen hun rondje over
de afdeling om te zien of iedereen aanwezig
is. Die gewoonte is even hard ingesleten in
hun werk- en denkpatroon als de looppaden
in het tapijt. Natuurlijk is er behoefte aan
ruimte voor flexibel werken bij de overheid,
maar de cultuurdragers hebben er moeite
mee. En die cultuur is hardnekkig. Een mailtje
beantwoorden op zaterdag is voor velen al ‘not
done’. Dat neemt niet weg dat de klanten van de
diverse overheden die flexibilisering wel durven
en kunnen eisen. Een stadskantoor is op andere
tijden open en digitaal is al veel mogelijk. Neemt
niet weg dat het toekennen van een vergunning
nog steeds erg lang kan duren.”

WERK EN SOCIAAL LEVEN
Maar er is nog een reden waarom overheden
moeilijker flexibiliseren. “Het zijn budgetgestuurde

organisaties. Bedrijven zijn gevoeliger voor de
druk van klanten, omdat ze nu eenmaal hun
eigen geld moeten verdienen”, zegt Thomas
Schwencke, algemeen directeur van de Haeghe
Groep. “Maar ook bij een gemeentelijk bedrijf als
het onze is flexibilisering een hot issue, want ook
de Haeghe Groep moet steeds meer bedrijfsmatig
te werk gaan. Dat verwachten onze klanten. Bij
ons werken 2500 mensen. Voor velen van hen
vormt het werk een belangrijk onderdeel van hun
sociale leven. Collega’s zijn een beetje familie.
Later beginnen en later stoppen, het kan allemaal
wel, maar de cohesie tussen de groepen moet
dan blijven bestaan. Ik moet wel toegeven dat
dit deels een generatieprobleem is. Bij jongere
werknemers speelt dat minder, daar is meer
sociale dynamiek.”

DÉ WERKNEMER BESTAAT NIET
Mr. Erik Houben, advocaat bij het in arbeidsrecht
gespecialiseerde Advokuyt in Voorburg, stelt dat
wel of niet flexibel werken bij grote groepen juist
géén issue meer is. “Dé werknemer bestaat niet
meer. Als je naar professionals kijkt, dan is de
wil om door te gaan, ’s avonds of in het weekend,
bijna altijd aanwezig. Het zijn de lopende band
medewerkers en de personeelsleden van winkels
die daarvoor meer geld eisen. En dat laatste is

ERIK HOUBEN

THOMAS SCHWENCKE

INGE VERMEULEN

MENNO VAN GINKEL

Advocaat bij het in arbeidsrecht
gespecialiseerde Advokuyt in Voorburg:
“Aan de automatische koppeling tussen
geld en onregelmatigheid zal iets moeten
veranderen.”
www.advokuyt.nl

Directeur van de Haeghe Groep in
Den Haag: “Later beginnen en later
stoppen, het kan allemaal wel, maar
de cohesie tussen de groepen moet dan
blijven bestaan.”
www.haeghegroep.nl

Directeur van Patijnenburg in Westland
en ambassadeur van MVO Westland,
Ondernemen met je hart!: “In de tuinbouw horen flexwerkers bij de bedrijven
alsof ze vaste zijn.”
www.mvowestland.nl

Directeur van Lumenz
Talentontwikkeling in Den Haag:
“De angst voor flex is aangepraat.”

www.lumenz.nl
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vaak een probleem voor de werkgevers. Aan
die koppeling tussen geld en onregelmatigheid
zal iets moeten veranderen, net zoals sommige
bepalingen, zoals het verbod op avonddiensten
na je vijfenvijftigste in enkele sectoren, zouden
moeten verdwijnen.”

AANGEPRATE ANGST
Het verschil tussen flexwerkers en vaste
werknemers wordt nog vaak teveel in de verf
gezet. “Er zijn organisaties waar nog slechts 10%
van het personeelsbestand uit vaste medewerkers
bestaat, de rest wordt op projectbasis
aangenomen. Die functioneren perfect en
de betrokkenheid van de flexwerkers bij de
organisatie doet in niets onder voor die van de
vaste”, aldus Menno van Ginkel. “De angst voor
flex wordt aangepraat.” En ook Inge Vermeulen,
directeur van Patijnenburg in Westland en
ambassadeur van MVO Westland, Ondernemen
met je hart! vindt de strikte scheiding tussen
flex en vast overtrokken. “In de tuinbouw kun
je veel minder vast werk garanderen. Er zijn
nu eenmaal pieken en dalen vanwege de oogst.
Maar dat neemt niet weg dat tuinbouwbedrijven
veel waarde hechten aan de ervaring van ‘hun’
flexwerkers. Ze schakelen bij voorkeur keer op
keer dezelfde ploegen in. Deze werkers horen
bij de bedrijven alsof ze vaste zijn. We willen
natuurlijk liever een deel van het flexwerk in de
tuinbouw i.p.v. met Polen invullen met mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen
met een beperking. Dan pakken we meteen de
lokale sociale opgave mee. De flexwerkers zelf
zijn tevreden over die regeling, alleen, de nieuwe
wet voorziet na twee jaar een periode van zes
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maanden waarin de flexwerker er gedwongen
tussenuit moet. Voor de tuinbouwbedrijven is dat
een probleem, en voor de flexwerkers natuurlijk
ook.”

HET TABOE OP DEMOTIE
Erik Houben formuleert het als volgt: “Er wordt
teveel gefocust op het arbeidscontract, terwijl
de arbeidsrelatie centraal zou moeten staan.
En er wordt ook een verkeerde link gelegd tussen
flexibel en dus onregelmatig werken en de totale
arbeidsduur. We werken allang geen zestig uur
meer in de week, vaak zelfs geen veertig meer.
Mensen met een vaste baan waren er in dat
opzicht vroeger slechter aan toe.” Dat is ook
wat Cees de Reus vindt, directeur van NEWXperience in Zoetermeer: “De flexibilisering
van het werk –wat niet hetzelfde is als de
flexibilisering van arbeidscontracten – gaat
onvermijdelijk door. De komende jaren wordt
de instroom op de arbeidsmarkt geringer terwijl
de uitstroom groter wordt. De inzetbaarheid
van werknemers verruimen is daarom een van
de grote uitdagingen voor het bedrijfsleven.
Die uitdaging komt bovenop de druk om te
voldoen aan de vraag van consumenten en
andere afnemers naar bijvoorbeeld ruimere
openingstijden en directe bezorging, en van de
vereiste om een machinepark optimaal, dus
continu, te kunnen gebruiken. Bedrijven zullen
wegen moeten vinden om oudere werknemers
productief te houden. Flexwerkers kunnen
bijvoorbeeld meer, door onboarding, worden
betrokken bij de opleidingstrajecten die een
onderneming uitstippelt, ouderen kunnen
een deel van de tijd als leermeester en mentor

worden ingeschakeld. Revitaliseer je veertigers
met een sabattical. Maar dat impliceert ook
dat bepaalde taboes – zoals dat op demotie –
moeten sneuvelen. Bij een kaasmakerij is een
reorganisatie doorgevoerd. Daarin kreeg een
aantal ouderen een nieuwe functie waarbij het
doorgeven van hun kennis centraal stond. Die
herwaardering van hun vakbekwaamheid werd
door alle betrokkenen zeer op prijs gesteld,
alleen, het kwam in de praktijk toch op een stukje
demotie neer en die term mocht in de stukken
onder geen voorwaarde genoemd worden. OK,
dat woord hebben we niet gebruikt. Het resultaat
was echter hetzelfde.”

PROACTIEF OP INSPELEN
De steeds weer oplaaiende discussie over de
‘problematische’ zzp’er laat zien dat er met name
aan de politieke linkerzijde een vooroordeel
bestaat over de tijdelijkheid van flex. Maak het
werkgevers en werknemers moeilijk om quasi
permanente flexibele verbanden met elkaar aan
te gaan en de gouden tijden van het vast contract
keren vanzelf wel terug. Maar de economische
evolutie gaat al jaren een andere richting op. Ook
al staat de overheid op de rem, de maatschappij
trapt op het gaspedaal. Linksom- en rechtsom
dringt de verdere flexibilisering van het werk
zich op. “Mijn advies aan werkgevers is: speel er
nu al op in”, aldus Cees de Reus. “Anders dreig
je de komende jaren - om het eens plat Haags te
zeggen - zeker met oudere werknemers, een bak
uitval voor je kiezen te krijgen.” Erik Houben vat
het krachtig samen: “Bepaal zelf proactief hoe en
in welk tempo je wilt flexibiliseren, anders wordt
het straks voor jou bepaald.”

«

KENNISPARTNER

Fotografie: René Zoetemelk

Wie houdt wie voor de gek?
Het nieuwe ontslagrecht nader
beschouwd
Op 29 november 2013 publiceerde de Rijksoverheid een nieuwsbericht waarin stond dat het nieuwe ontslagrecht
sneller, goedkoper en eerlijker zou worden. Bovendien zou de rechtspositie van flexwerkers worden versterkt. Nu
het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 in de wet is verankerd, is het de vraag of die mooie beloftes inderdaad zijn
waargemaakt. Tijd voor een kritische analyse. Is werkgevend Nederland ‘voor de gek gehouden’ of niet?
Het wetsvoorstel was gebaseerd op
het in 2013 tot stand gekomen Sociaal
Akkoord. Dat ‘historisch akkoord’
werd vanuit werkgevers en werknemerszijde met
veel lofzang aan hun achterban gepresenteerd.
Terecht of niet?
Hoe dan ook is het wetsvoorstel binnen ‘no-time’
en na een ongekend korte voorbereiding door
minister Asscher door beide kamers gedrukt.
Een prestatie op zich als je bedenkt dat er al
decennialang wordt gesproken over wijziging van
het sinds de Tweede Wereldoorlog bestaande
ontslagrecht. De vraag is of PvdA minister
Asscher regeringspartij VVD misschien op het
verkeerde been heeft gezet.

DE DROOM VAN WIENTJES
Arbeidsrechtspecialisten waren (en zijn) bezorgd
en kritisch. VNO-NCW voorzitter Wientjes riep in
2014 schaterlachend tegen een zaal met zo’n 700
arbeidsrechtadvocaten: “Jullie zijn alleen maar
bang voor jullie eigen praktijk”. Volgens Wientjes
zou het onder de WWZ makkelijker worden
om werknemers te ontslaan, ook met een ‘dun
dossiertje’.
De praktijk (bestaande uit advocaten en andere
rechtshulpverleners die voor zowel werkgever
als werknemers optreden) meenden juist dat
ontslag veel moeilijker zou worden en dat
flexibele arbeidskrachten minder zouden worden
beschermd.

ERVARING MET DE PRAKTIJK
Na ruim zes maanden ervaring te hebben
opgedaan onder de WWZ blijkt dat de
praktijkdeskundigen (en niet Wientjes) helaas
gelijk lijken te krijgen. Het lijkt er namelijk
op dat het nieuwe ontslagrecht juist niet
sneller en goedkoper is geworden
(hooguit iets eerlijker omdat iedereen
die wordt ontslagen voortaan een
ontslagvergoeding krijgt).
Zowel bij het UWV als bij de rechter
is het voor werkgevers sinds 1 juli 2015
moeilijker geworden om werknemers te
ontslaan. Als ontslag toch lukt (omdat het
UWV of de rechter toestemming verleent)
dan wordt het in sommige gevallen inderdaad
goedkoper omdat in dat geval ‘slechts’ de
transitievergoeding betaald hoeft te worden.
Echter; de drempel om überhaupt tot ontslag
te komen is dusdanig hoog dat ontslag in veel
gevallen simpelweg niet mogelijk is. Bovendien
konden (met name mkb-bedrijven) in het
verleden nog ‘gratis’ werknemers ontslaan als
het UWV toestemming verleende, maar nu is per
definitie een transitievergoeding verschuldigd.

NOG INGEWIKKELDER
Het arbeidsrecht is bovendien nog ingewikkelder
geworden, waardoor vaker een specialist of
advocaat moet worden ingeschakeld. Goed voor
mijn portemonnee, aldus Houben, maar niet
voor de BV-Nederland.

Waar de kantonrechter tot 1 juli 2015 nog
de mogelijkheid had in een zwakke zaak de
arbeidsovereenkomst toch te ontbinden,
onder toekenning van een wat hogere
ontslagvergoeding, is dat anno 2016 niet meer
mogelijk. Bij een zwak dossier moet de rechter
weigeren te ontbinden.
Met de komst van de nieuwe
ketenregeling worden veel flexkrachten
al na twee jaar (voorheen drie jaar)
op straat gezet. Geen verbetering voor
werknemers, maar ook niet voor werkgevers.
Wat er ook van zij; we zullen het voorlopig met
het nieuwe ontslagrecht moeten doen. De WWZ
wordt in 2020 geëvalueerd …

«

Erik Houben, advocaat arbeidsrecht

ADVOKUYT
Van Schagenstraat 15
2271 CV Voorburg
Telefoon 070 - 386 22 59
E-mail erik.houben@advokuyt.nl
www.advokuyt.nl
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ONDERNEMERSPANEL

Arbeidsrecht of arbeidsplicht?
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Het komende decennium zal de Nederlandse arbeidsmarkt spectaculair
veranderen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn een baanarme groei, een afname van vaste banen en de
structurele werkloosheid blijft hoog. Betaalde arbeid is de primaire bron van zelfstandig inkomen en voor veel
mensen de basis voor respect en zelfrespect. Toch zitten veel Nederlanders thuis zonder werk ondanks vacatures die er
wel zijn, maar waar geen interesse voor is. Activerend arbeidsmarktbeleid is vaak niet effectief, zo blijkt uit onderzoek. De
overheid geeft miljarden uit aan trainingsprogramma’s, omscholingen, netwerktrainingen en cursussen die mensen aan een
baan moeten helpen. Hoe moet de overheid volgens u optreden? De mening van ons panel.

FRITIOF ERIKSSON

ROBERT MEDENBLIK

BENNY LADUK

GIVINGBRANDSENERGY

MONDIAL VAN DER VELDE ’T VEENTJE
VERHUIZINGEN

VUURROOD VEILIGHEID

“De huidige banenmarkt
vereist een mentaliteitsomslag”
Deze vraag moet mijns inziens met een
wedervraag beantwoord worden: ligt
het probleem wel bij de overheid? Laat
me een stap teruggaan. In hoeverre
moet de overheid nog de rol van de
verzorgingsstaat op zich nemen? Dankzij
de digitale revolutie is het klassieke model
van marktwerking aan het verdwijnen.
Het gevolg hiervan is het ontstaan van
de participatiesamenleving. Van gezonde
mensen tussen de 18 en 65 jaar wordt
proactief burgerschap verwacht. Wie werk
zoekt, moet zich onderscheiden, denk aan:
bijscholing, vrijwilligerswerk en eigen
initiatief. De jaren van onbegrensde groei
zijn voorbij. De huidige banenmarkt vereist
een mentaliteitsomslag. Zelfredzaamheid
is het credo. Een slimme werkzoekende
bewandelt geen platgetreden paden. «

“Niet iedere werkzoekende
is enthousiast over flexibel
arbeidscontract”
De arbeidsmarkt is het afgelopen decennium
enorm veranderd. De kosten en lasten
verbonden aan vaste arbeidscontracten zijn
hoog en daardoor een direct gevolg van de
weerstand die werkgevers tegenwoordig
hebben om vaste arbeidscontracten aan
te gaan. Meer dan ooit wordt er flexibele
arbeid ingehuurd. Maar niet iedere
werkzoekende is enthousiast over een
flexibel arbeidscontract. Onzekerheid
over bijvoorbeeld de ziektekosten,
arbeidsongeschiktheid en pensioen zijn
belangrijke redenen voor werkzoekenden
om een tijdelijk of flexibel arbeidscontract
niet te accepteren. Daarom moet de overheid
zich gaan richten op de persoon die werkt, of
dit nu een werknemer in vaste dienst of een
flexarbeider is. Door minimaal de genoemde
onzekerheden weg te nemen en het systeem
in te richten op de werkende ongeacht het
type dienstverband zorgt de overheid direct
voor verbetering van de arbeidsmarkt. «

“De regels moeten helder
worden”
De arbeidsmarkt is onderhevig aan heftige
veranderingen en zal nooit meer het zelfde
worden. Het vaste contract zal langzaam
maar zeker verdwijnen. Arbeid zal meer
gezien gaan worden van uit een prestatie
en niet van uit aanwezigheid. Dit zal een
enorme beweging met zich meebrengen.
Ik vind het veel belangrijker dat we geen
geld weggooien aan trainingen waar
we niets aan hebben, maar dat we een
ontwikkeling kunnen verwachten die meer
ondersteunt in de praktijk/uitwerking
van de nieuwe regelgeving. De regels
moeten helder worden en de overheid
moet in overleg met de banken. Dit omdat
de overgang van vaste contracten naar
flexcontracten ook een probleem gaat
geven bij het verlenen van hypotheken.
Als deze zaken geregeld kunnen worden
in combinatie met goede flexibele
arbeidsovereenkomsten, dan staat ons allen
een hele mooie toekomst te wachten met
werk voor iedereen. «
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COLUMN

Bent u op zoek naar
een tijdelijke of vaste
medewerker?
Iemand die ervaring heeft en zijn/
haar vak verstaat? Dan heeft u nu de
juiste partner gevonden. Wij zoeken
voor u de ideale kandidaat.
24 uren per dag, 7 dagen per week

COMMUNICATIE BLIJFT
MENSENWERK
Goede communicatie is in elke relatie belangrijk.
We weten dat, want we maken het dagelijks mee, in
allerlei contacten. We communiceren met klanten,
partners, managers, collega’s, medewerkers. We communiceren
in onze boardrooms, op de werkvloer, tijdens meetings en
netwerkbijeenkomsten, enzovoort.
En wat gaat het dan toch vaak mis! We denken dat we de
boodschap goed hebben overgebracht, dat de afspraken helder
zijn gemaakt, dat we goed geluisterd hebben. En dan blijken we
bijvoorbeeld toch net op de verkeerde knop te hebben gedrukt.
Vervolgens ontstaat er weerstand, spelmatig en strategisch gedrag.
En voor je het weet, ervaren we een geladen werksfeer die we soms
moeilijk weten te doorbreken.
Door mijn werk als trainer en coach kom ik bij diverse organisaties
binnen, in allerlei sectoren. En dan maak ik het geregeld mee dat
er bijvoorbeeld in teams soms al jarenlang eigenlijk onvoldoende
en onzorgvuldig met elkaar wordt gecommuniceerd. En wat gaat
daardoor veel verloren! Aan collegialiteit, aan betrokkenheid, aan
enthousiasme, aan slagkracht.
Ten diepste zijn onze organisaties ‘mensen-bedrijven’. De heersende
culturen zijn de collectieve optelsom van de opvattingen,
houdingen en gedragingen van de mensen die er werken. Niet
altijd zijn we ons daarvan bewust. Veel van ons gedrag is onbewust;
onze hersenen voeren dat gewoon ‘geconditioneerd’ uit. Maar onze
communicatie wordt daar wel door beïnvloed.
Leiderschap en samenwerking is niet succesvol zonder goede
communicatie. En daarom is het goed er geregeld met elkaar het
gesprek over te blijven voeren! Een soort communicatie-APK, zeg
maar.
Dat vraagt een beetje openheid en kwetsbaarheid, maar levert
altijd wat op!

«

MARTIN MADERN
Madern Public Business
Aletta Jacobsstraat 7, 2694 AK ’s-Gravenzande
Telefoon 06 – 20 76 32 34
E-mail martin@madernpublicbusiness.nl
www.madernpublicbusiness.nl
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Jogchem van der Houtweg 35, 2678 HA De Lier
Tel.: 0174-512554 | info@solutionsteam.nl

www.solutionsteam.nl

Typografie
Trebuchet
ABCDEF abcdef 12345

COLUMN

EEN BLIJE EIKEL
Lumenz staat voor talentontwikkeling.
Ik werk vanuit de overtuiging dat
mensen meer kunnen dan ze
zelf denken. Mijn missie is om
medewerkers en teams te helpen om
hun talenten in te zien en in te zetten.
Tijdens een training noemde een
deelnemer mij eens een Blije Eikel.
Eerst schrok ik hiervan, maar al
snel voelde het als een compliment. Ik gebruik
het nu zelfs als geuzennaam. Ik werk altijd met
wat er wel is. Ik zie kansen, waar anderen belemmeringen zien en ik ben ervan overtuigd
dat wij iets kunnen bereiken als we dat echt
willen. Deze positieve houding heb ik mijn hele
leven al en heeft een paar groeispurten meegemaakt, bijvoorbeeld bij mijn stap in het zelfstandige ondernemerschap.
Ik ben mijn carrière begonnen als beleidsmedewerker bij de rijksoverheid. Ik had het daar
prima naar mijn zin: interessant werk, aardige
collega’s en een welvarende werkomgeving.
Toch begon het na tien jaar te knagen. Ik
merkte dat ik niet alles uit mijzelf haalde. Ik
liep een veilig en voorspelbaar pad. Begin 2000
heb ik mijn zekerheden losgelaten en ben een
eigen adviesbureau begonnen. Dit creëerde

EEN SCHOOLVOORBEELD
Bij een afdeling gebouwenbeheer van een grote organisatie speelt van alles. De
medewerkers houden van hun werk, doen hun werk goed en hebben tevreden klanten.
Daar staat tegenover dat de onderlinge verhoudingen, de samenwerking en de
communicatie stroef lopen. Er wordt veel over en te weinig met elkaar gesproken en de
sfeer op de afdeling is niet goed. Er zijn welswaar gedragscodes op papier gezet, maar die
worden in de praktijk niet gevolgd.
Ik heb een teamscan uitgevoerd en de resultaten besproken met de medewerkers. Hieruit
blijkt dat ze graag willen dat er iets verandert, dat ze weten wat er nodig is, maar dat ze
niet de eerste stap durven te zetten. Iedereen wacht op elkaar (en klaagt daarover). Ik heb
het team uitgenodigd om het gewenste gedrag in de praktijk te brengen en elkaar erop aan
te spreken als dat niet gebeurt. Van woorden naar daden. In het begin was het onwennig,
maar toen ze de effecten ervan gingen ervaren ontstond al snel een nieuwe routine.
De sfeer is opgeklaard en de samenwerking loopt beter. Als er nu iets hapert, weten de
medewerkers hoe ze daar zelf iets aan kunnen doen.

mogelijkheden die ik met twee handen heb
aangegrepen. In het begin was ik vooral meedenkend en meeschrijvend adviseur; ik werkte
dus (nog steeds) met papier. Omdat ik juist iets
anders wilde, heb ik mijzelf ontwikkeld tot trainer en coach. Nu doe ik waar mijn hart ligt en
waar ik goed in ben: ik werk met mensen.
Met deze ervaring op zak, help ik medewerkers
en teams om te ontdekken wat ze écht willen,
welke grenzen zij zichzelf stellen en welke

talenten zij kunnen inzetten om hun dromen
waar te maken. Kunt u voor u zelf of voor uw
bedrijf ook een Blije Eikel gebruiken, dan
kom ik graag langs om de mogelijkheden te
bespreken.

«

MENNO VAN GINKEL
E-mail info@lumenz.nl
www.lumenz.nl
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Fotografie: Ron Jenner

“Wil je buiten
winnen, dan moet
je binnen beginnen!”
Over duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord
ondernemen is tegenwoordig veel
te doen. Legio bedrijven hebben
het erover, maar duurzaamheid
blijft te vaak hangen in wensen. Als
adviesbureau voor resultaatgerichte
bedrijfsvoering vindt De Reus
dat een gemiste kans. “Wij ‘onthypen’ en maken duurzaamheid
niet alleen concreet maar ook
meetbaar, waardoor het voor onze
opdrachtgevers daadwerkelijk
resultaat oplevert.”

NEW-X begeleidt vanuit een
brede deskundigheid en met
sociaaleconomische betrokkenheid
bedrijven en instellingen naar strategische
vernieuwing en resultaatgerichte – duurzame
- bedrijfsvoering. “De aard en omvang van
de gewenste veranderingen of verbeteringen
is uiteraard altijd bepalend voor de keuze
van het (verder) verduurzamen van de
bedrijfsvoering”, legt De Reus uit, “daarom
begint een dergelijk traject steevast met het
invullen van een quick-scan.” Deze quick-scan
gaat uit van vragen als: waarom is duurzame
inzetbaarheid belangrijk voor de organisatie?
En welke risico’s loopt men, als daaraan niet
wordt voldaan? Ook worden de sterktes en
zwaktes van de huidige bedrijfsvoering
en het HRM-beleid in kaart gebracht
en de mate, waarin dit bijdraagt aan
de organisatiestrategie. NEW-X
analyseert de competenties en
vitaliteit van zowel de organisatie als
de werknemers.

Vervolgens stellen zij verbeterdoelen voor om
de bedrijfsvoering en de werkcultuur, flexibel en
tijdig, maar vooral succesvol aan te passen aan
toekomstige ontwikkelingen en of veranderingen
in de markt.“Dus zowel duurzaam ondernemen,
als duurzaam werknemen. Want door binnen
te beginnen met duurzaam ondernemen, kun
je buiten winnen. Hierdoor werken leiding en
medewerkers samen aan een sterk en positief
merk van het bedrijf. Dit leidt tot betere financiële
resultaten en meer medewerkers die het naar hun
zin hebben”, aldus De Reus.

DUURZAAMHEID LOONT
De Reus ziet, dat de bedrijven waarmee hij werkt,
meer en meer het besef delen, dat een effectief
duurzaamheidsbeleid aanzienlijke voordelen heeft
in kosten, werkplezier en preventie. “Duurzame
inzetbaarheid is voor onze opdrachtgevers ‘serious
business’. Zij realiseren zich, dat dit pure noodzaak
is, om als bedrijf gezond te blijven en - vitaal - de
concurrentie en nieuwe marktontwikkelingen het
hoofd te kunnen bieden. Wij worden de laatste
jaren dan ook juist gevraagd om bedrijfsprocessen
te verbeteren of zelfs te herstructureren om in
een moeilijke markt te kunnen overleven met een
gezonde bedrijfsvoering en personeel. De kosten
voor onze begeleiding van duurzame inzetbaarheid
wordt soms ondersteund met een subsidie uit het
Europees Sociaal Fonds (ESF).” Deze Europese
subsidie stimuleert de duurzame inzetbaarheid
van personeel en kan tot en met 2020 elk jaar in
oktober door bedrijven en instellingen worden
aangevraagd.

VAN KORTETERMIJNDENKEN NAAR
LANGETERMIJNVISIE
De Reus benadrukt nog maar eens:
“Duurzaamheid vinden wij belangrijk. Iets wat niet
zomaar een loze kreet is, maar dat wij zeer serieus
nemen. Een gezonde organisatie heeft, naar mijn
mening, ook gezonde medewerkers, die competent
zijn en beschikken over de noodzakelijke kennis
en vaardigheden. Beiden werken samen in een
gezonde en professionele bedrijfscultuur die
zorgdraagt dat de doelstellingen van het bedrijf, de
medewerker en de omgeving worden gerealiseerd.”

TROTS
“Wij zijn trots, dat wij prachtige bedrijven
en instellingen mogen begeleiden naar die
gezonde toekomst en dat zij onze werkwijze als
vernieuwend, innovatief en concreet meetbaar in
behaalde resultaten ervaren. Dáár doen wij het
voor!”

«

NEW-X
Berkelstroom 34, 2721 AD Zoetermeer
Telefoon 079 - 744 00 63
Mobiel 06 - 203 944 91
E-mail cees.dereus@new-xperience.nl
www.new-xperience.nl
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ADVERTORIAL

Participatiewet:
Samen ‘werken’
De Participatiewet zet in op meer banen voor mensen met een
arbeidsbeperking. Mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het Wettelijk
Minimum Loon te verdienen, komen door de mogelijkheden van deze wet
weer in aanmerking voor betaald werk. Bij verminderde loonwaarde ontvangt
de werkgever loonkostensubsidie en daarnaast zijn er mogelijkheden voor de
financiering van begeleiding en aanpassingen.
Gemeenten, werkgevers, (zorg)
organisaties voor begeleiding en
last but not least kandidaten zelf
vinden het belangrijk om werken mogelijk te
maken. Succes in de Participatiewet betekent
dat deelnemers maximaal stijgen op de
zogenaamde participatieladder en dat zij op het
werk gewaardeerde collega’s zijn en blijven.
Het woord ladder maakt al duidelijk dat
er meerdere fases zijn om iemand te
begeleiden bij zijn/haar traject naar werk.
De participatieladder heeft als hoogste trede
het hebben van betaald werk en bij de laagste
trede is er sprake van isolement. Veel mensen
uit de doelgroepen van de Participatiewet
hebben tijd, begeleiding en opleiding nodig om
tot hun maximale arbeidscapaciteit te komen.
Vaak zijn werkgevers en zorgorganisaties
goed in het geven van begeleiding op
specifieke treden van deze ladder. Afstemmen
en samenwerken is dus een belangrijke
voorwaarde om echt iets te bereiken.
Voorheen gingen mensen met een loonwaarde
inschatting van bijvoorbeeld 40-60% naar

arbeidsmatige dagbesteding. Deze mensen
ontvangen nu geen langlopende indicatie
meer. Echter is de dagbesteding een opstap
naar werk en scholing, dan zijn er nog
volop mogelijkheden (te creëren). Ook
gemeenten zien steeds vaker in dat er meer
nodig is dan een werkervaringsplek om
duurzaam aan de slag te gaan. Hoe kom
je aan financiering van de begeleiding,
een sterk begeleidingsconcept, raak
je niet verdwaald in het woud van
bureaucratie en vind je de juiste
samenwerkingspartners?

«

Neem gerust persoonlijk contact
op met Astrid Buis: 015 268 264 6

PLUS

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

VERVAGENDE GRENS TUSSEN WERKNEMER - EN ONDERNEMERSCHAP:

Vijftig werkzame jaren
als toekomstperspectief
De digitalisering doet enerzijds veel banen verdwijnen en schept anderzijds nieuwe verdienmodellen. Niet alleen
traditionele bedrijven spelen hier op in. In de ontluikende deeleconomie worden steeds meer consumenten parttime
ondernemers. Volgens Jurrien Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), neemt de
flexibilisering van het werk even snel toe als de flexibele schil van het bedrijfsleven. Ook omdat het aantal werkzame
levensjaren stijgt is ons denken over werk en opleiding dringend aan herziening toe.
In de vorige eeuw lagen de lonen
lager en waren de werktijden
langer maar zorgden grote
werkgevers bijna van de wieg tot het graf
voor hun werknemers. Een employee
van Philips woonde in een Philipshuis,
sportte bij de Philipsvereniging en ging
naar de Philipsdokter. Die band tussen
werkgever en werknemer is steeds
losser geworden. “Werkgeverschap en
ondernemerschap liggen tegenwoordig
weer verder uit elkaar”, zegt Jurrien Koops.
“Steeds meer ondernemers besteden hun
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volledige personeelszaken aan derden
uit, bijvoorbeeld via payrolling. Die
uitbesteding is een enorme groeimarkt
gebleken voor uitzendbureaus, die een
steeds groter deel van hun dienstverlening
op zaken als werving & selectie en zelfs
de complete organisatie van het werk
concentreren. Maar de wetgeving is nog
lang niet zover. Daarbij zie je dat de
ondernemer met een grote zorgplicht voor
de mensen die voor hem werken wordt
opgezadeld, ook al zijn ze soms al lang niet
meer bij hem in dienst.”

ONDERNEMERSCHAP DEMOCRATISEREN
De technologische vooruitgang zal ook in
de eenentwintigste eeuw veel beroepen
doen verdwijnen. “Voor de komst van de
automobiel en de elektrificering verdienden
mensen hun brood met paardenpoepscheppen
en gaslichtaansteken. Nu zien we bij
steeds meer beroepen de werkzaamheden
geautomatiseerd worden. Een beursmakelaar
koopt en verkoopt zelf nog nauwelijks
effecten. Dat doet de computer. En een
secretaresse hoeft een eenvoudige boodschap
niet langer zelf te vertalen.

Dat doet Google wel voor haar. Ook de
totale robotisering rukt op. We hebben
onder onze leden zelfs een uitzender van
robots. Toch ben ik een techno-optimist. Ik
merk hoe het internet het werk en ook het
ondernemen democratiseert. Iedereen wijst
graag op Snapcar en Airbnb als de nieuwe
verdienmodellen voor burgers. Iedereen
die een auto niet constant nodig heeft of
een bed, kan die verhuren en zo een centje
bijverdienen. Daarvóór kon dat al met een
eigen webshop, of via marktplaats. De grenzen
tussen werknemerschap en ondernemerschap
zijn daardoor ook aan het vervagen. Mensen
kunnen op verschillende tijdstippen van
de dag een van beide zijn. Ik denk dat
die creativiteit in het zoeken naar nieuwe
verdienmodellen heel belangrijk is en niet aan
banden moet worden gelegd. Ondernemers
zijn degenen die banen creëren in onze
maatschappij. Dat was zo en dat zal zo blijven.
Maar ze scheppen die banen enkel voor
specifieke doeleinden en enkel voor zolang
ze nodig zijn. Alles wat niet tot de kern van
hun bedrijvigheid behoort besteden ze uit. De
flexibele schil zal dus blijven groeien tot 30%
in 2020, belangrijk voor de werkgelegenheid
van morgen is dat onze maatschappij mensen
in staat stelt vrijelijk te bewegen van werk
naar werk en die beweging niet ophangt aan
een contractvorm. Dat vergt een veel grotere
wendbaarheid van onze arbeidsmarkt dan ze
nu bezit.”

HALFWAARDETIJD VAN KENNIS
Er is volgens Jurrien Koops nog een
dwingende reden waarom de arbeidsmarkt
wendbaarder moet worden en dat is de
stelselmatige verlenging van het aantal
werkzame levensjaren. Ooit werd de
pensioenleeftijd op 65 jaar gezet omdat de
gemiddelde leeftijd waarop men stierf 67
was. De uitgebluste werknemer mocht nog
enkele jaren van zijn levensavond genieten
en dan de laatste adem uitblazen. Maar de
gemiddelde leeftijd die de Nederlander bereikt
is inmiddels al tot boven de 80 gestegen
en het einde van die stijging is nog niet in
zicht. Het is dan ook niet meer dan logisch
dat de wettelijke pensioenleeftijd geleidelijk
wordt opgetrokken. “Mijn zoon van 9 zal
waarschijnlijk tot zijn 74e mogen werken. Als
we aannemen dat hij tot zijn 25e studeert,
wordt dat een carrière van vijftig jaar. Het
grote probleem daarbij is de bruikbaarheid

“Ondernemers zijn degenen die banen
creëren in onze maatschappij”
van zijn kennis. De halfwaardetijd van kennis
wordt steeds korter. Je kunt niet verwachten
dat wat je in de eerste vijfentwintig jaar van je
leven leert zal volstaan voor volgende vijftig.
Sterker nog: de kans is groot dat het beroep
waarin mijn zoon zijn loopbaan begint niet
hetzelfde zal zijn als waarin hij die eindigt.
Los van de technologische ontwikkelingen
die sommige beroepen overbodig maakt,
zoals de poepscheppers van weleer, ben ik
ervan overtuigd dat het niet gezond is om
bijvoorbeeld vijftig jaar voor de klas te staan.
Dat houdt niemand vol. We zullen dus naar
een nieuw evenwicht moeten zoeken tussen
leven en werken, want de werknemer van
morgen heeft meer tijd en energie nodig
om zichzelf te scholen en ontwikkelen, om
een portfolio te bouwen waarmee hij zich
aantrekkelijk maakt op de arbeidsmarkt. Die
Philipswerkgever die ook zorg droeg voor de
bijscholing van zijn personeel bestaat niet
meer. De werknemer moet het dus zoveel
mogelijk zelf doen.”

“Werkgeverschap en ondernemerschap
liggen tegenwoordig weer verder
uit elkaar”

‘TERUGKIJKWET’
Werkgevers en werknemers passen
zich stap voor stap aan bij deze nieuwe
werkelijkheid. De overheid lijkt er meer
moeite mee te hebben. Ons stelsel van
sociale zekerheid zou moeten worden
aangepast om de transities van werk
naar werk en van werknemer- naar
ondernemerschap en omgekeerd zo
soepel mogelijk te laten verlopen.
Jurrien Koops merkt daar niets van en
noemt de nieuwe Wet werk en zekerheid
van minister Asscher een ‘Terugkijkwet’.
Ze repareert een aantal misstanden
maar heeft de blik vooral op het verleden
gericht en niet op de toekomst.
“Wat me vooral verontrust is dat we
het fundamentele debat over de sociale
zekerheid helemaal niet voeren. In
plaats daarvan zijn we collectief bang
en boos. Onlangs las ik op dezelfde dag
totaal tegengestelde krantenkoppen:
‘Robot bedreigt werkgelegenheid’ en
‘Zzp’er bedreigt robot’. Dat is geen debat
aanzwengelen, dat is verwarring zaaien.
Maar ondertussen is het voor de groei van
onze economie van het grootste belang
dat we de verwachte ontwikkelingen in
goede banen leiden en dus eerst en vooral
goed doorgronden. Goed dat de SER dat
inmiddels heeft gedaan.”

«
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Goede koffie
verhoogt de
werklust!
Koffie is uit ons dagelijks
leven niet meer weg te
denken en we drinken het
graag en als het even kan
overal. Thuis natuurlijk,
maar vaker nog op het
werk. En namen we
vroeger genoegen met elke
bak koffie die ons werd
aangeboden, tegenwoordig
moet die toch tenminste
net zo lekker smaken als
thuis. Fortune anticipeert
al jaren op die behoefte
en niet alleen de lekkerste
koffie voor op het werk,
maar ook een automatenlijn
waarmee die heerlijke kop
koffie in tal van variaties
snel en eenvoudig te
bereiden is.

Koffie staat synoniem
voor gezelligheid en
gastvrijheid. Maar ook helpt
het je beter te presteren
en scherp te blijven. Op
gezette tijden een kop
koffie nemen en de dag
wordt ineens minder lang.
En een goede kop koffie
leidt tot meer werklust!
Zeker als je kunt kiezen
uit verschillende smaken
en elk koffiemoment iets
extra’s krijgt. Cappuccino,
espresso, wiener melange
of latte macchiato? De
keuze is op het touchscreen
van de Passio-automaat
snel gemaakt en binnen 10
seconden staat de warme
drank al voor je klaar.

In de dagelijkse praktijk zijn
de Passio koffieautomaten
van Fortune het meest
efficiënt. Op basis van
gevriesdroogde koffie,
heb je binnen no time een
voortreffelijke kop koffie
naar keuze. Ook biedt ze
de optie van warme choco
en heet water voor soep
of thee. Mocht je voor een
bespreking een kan vol
koffie nodig hebben: ook
die optie heeft de Passio.

Er is dus altijd een
koffieleverancier bij jou in
de buurt. Dit garandeert
een snelle levering van
alle Fortuneproducten
(automaten en de complete
ingrediëntenlijn) en een
optimale service. Zo heb
je altijd te maken met
één contactpersoon. Hij is
voor jou de man waarbij je
terecht kunt voor advies,
verkoop, leveringen en
onderhoud.

Fortune werkt volgens
een franchiseformule met
zelfstandige ondernemers
die, strategisch verdeeld
over Nederland, altijd dicht
bij hun klanten zitten.

Bel voor een afspraak met
Laurens Kaashoek op
06 - 53 67 05 81, of mail
naar denhaag-centrum@
fortune.nl

COLUMN

COLUMN

BEWUST BEZIG
MET ENERGIE
Bij duurzaam ondernemen wordt al gauw gedacht aan
grootse investeringen zoals zonnepanelen en elektrische
auto’s. Administratiekantoor Van Boheemen laat zien
dat er juist ook met kleine aanpassingen in je bedrijfsvoering veel
energie te besparen is.
Er liggen óók zonnepanelen op het dak van Administratiekantoor
Van Boheemen, maar daarnaast heeft Jolanda van Boheemen veel
grote en kleine stappen genomen richting een CO₂-neutraal kantoor. De energievretende server is de deur uit, tegenwoordig staat
alles in de cloud (online). Daardoor is ook geen klimaatbeheersing
in de serverruimte meer nodig. Computers en printers worden uitgezet wanneer ze niet gebruikt worden en aan het eind van de dag
gaan alle apparaten uit, dus niet alleen op de stand-by stand. Er
wordt vrijwel niets meer geprint, documenten worden gescand en
digitaal opgeslagen. Dit scheelt niet alleen veel papier, maar ook
toner en dus chemisch afval. En die elektrische auto? “Die komt er
vast ook nog wel. En dan het liefst met een oplaadpunt voor de deur
waar het hele dorp gebruik van kan maken”, aldus Jolanda.
Energiebesparing beperkt zich niet tot het kantoor van Van
Boheemen. De slogan ‘scannen – mailen – en wij doen de rest!’ zegt
genoeg. Klanten hoeven niet meer iedere maand langs te komen om
hun administratie te brengen. Ze versturen alles digitaal en besparen zo niet alleen kilometers, maar ook kosten. En zelfs bij het kiezen van leveranciers wordt gekeken naar hoe zij met duurzaamheid
omgaan.
Jolanda: “Wij zijn heel bewust bezig met energie. De planeet doet
ertoe, we moeten met z’n allen wat doen. Daarnaast vormen deze
maatregelen ook een grote kostenbesparing”. Geen verrassende
overweging voor een kantoor dat zich de hele dag met cijfers
bezighoudt.

«

JOLANDA VAN BOHEEMEN
www.van-boheemen.nl

HOE ZIET JOUW PENSIOEN
ER STRAKS UIT?
Pensioen is tegenwoordig een hot item. Iedere week is
er nieuws op pensioengebied. Helaas is het meeste
nieuws negatief. De pensioenen staan duidelijk onder
druk. Maar wat betekent dat voor jouw financiële toekomst? Hoe
ziet jouw pensioen er straks uit?
De overheid trekt zich steeds verder terug en de verzorgingsstaat
kalft in rap tempo af. Wie er op vertrouwt dat zijn pensioen goed
geregeld is, zal in veel gevallen van een koude kermis thuiskomen.
Nederlands grootste pensioenfonds (het ABP) heeft aangekondigd
de uitkeringen weer te moeten korten. Ook andere pensioenfondsen
staan er financieel slecht voor. Het pensioen in eigen beheer voor de
DGA zal worden afgeschaft. Daar komt waarschijnlijk niets voor
terug. Mensen met een beschikbare premieregeling worden geconfronteerd met tegenvallende resultaten wanneer zij hun pensioenkapitaal omzetten in een pensioenuitkering.
Niet eerder was het zo belangrijk om de regie te nemen over je
eigen financiële toekomst. Door bijvoorbeeld te kijken op
www.mijnpensioenoverzicht.nl heb je snel inzicht in de pensioenen
die je kunt verwachten. Valt het resultaat tegen, dan zul je
aanvullende maatregelen moeten nemen zoals sparen, de
hypotheek aflossen of een lijfrenteproduct.
Er is ook fiscaal voordeel te behalen. Tot een pensioeninkomen van
€ 33.700 is het tarief voor de inkomstenbelasting maar 22,5%.
De premies voor een lijfrente zijn in veel gevallen aftrekbaar tegen
40,4% inkomstenbelasting. Daarnaast wordt het lijfrente kapitaal
niet belast in box 3. Nadelen zijn er uiteraard ook. Je kunt
bijvoorbeeld tot je pensioendatum niet bij het geld.
Een zorgeloze financiële toekomst is een samenspel van inkomsten
en uitgaven. Door tijdig de juiste maatregelen te nemen voorkom je
financiële teleurstellingen in de toekomst.

«

BAS KORTENBACH
Next Level Pensioenadvies
www.nextlevelpensioenadvies.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2016

29

PLUS

Hoe
vitaler,
hoe
beter!
DE HUIDIGE ARBEIDSMARKT STELT HOGE EISEN AAN VITALITEIT MEDEWERKERS
Wie vandaag de dag geen vitale medewerkers in huis heeft, heeft het moeilijk. Vitale medewerkers zijn immers
gemotiveerder, wendbaarder en productiever. Dit geldt voor zowel vaste als flexibele medewerkers. “Het is de
uitdaging om die vitaliteit te vergroten”, stelt Willy Wasch, Teamleider HR Flexpersoneel bij Olympia Nederland.
De arbeidsmarkt is volop in
beweging. De afgelopen jaren
hebben overheidsorganisaties
en bedrijven hun best moeten doen om het
hoofd boven water te houden. Saneringen en
reorganisaties waren vaak onvermijdelijk.
Tegelijkertijd was de onzekerheid op de
arbeidsmarkt flink toegenomen waardoor veel
medewerkers onder druk kwamen te staan.
Maar tijden veranderen snel. De markt
trekt weer aan waarbij flexibilisering steeds
belangrijker wordt om te kunnen blijven
meebewegen met alle ontwikkelingen. Dit
betekent dat werkgevers van hun medewerkers
verwachten dat ze meer dan ooit breed en
flexibel inzetbaar zijn, om kunnen gaan
met veranderingen, en zoveel mogelijk
verantwoordelijk zijn voor hun eigen loopbaan.
Bovendien moeten medewerkers niet alleen nu,
maar ook wanneer ze ouder zijn, vitaal genoeg
zijn om het werk aan te kunnen. Immers,
Nederland vergrijst, waardoor het aantal
ouderen in bedrijven de komende jaren alleen
maar zal toenemen. Hoe vitaler – ofwel hoe
energieker, flexibeler en gemotiveerder - een
medewerker zich voelt, hoe langer hij kan
doorwerken en hoe productiever hij is. Dat geldt
ook – en misschien juist wel – voor flexwerkers
en uitzendkrachten. In kwartaal twee van 2015
telde het CBS al meer dan 900.000 zzp’ers in
ons land en dit aantal neemt alleen maar toe
door de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Deze groep werkt vaker op verschillende
werkplekken dan collega’s in loondienst. Uit
onderzoek van Noties in opdracht van Fellowes
blijkt dat meer dan de helft van de zzp’ers
in Nederland last heeft van nekpijn en 44%
aangeeft vaak schouderpijn te hebben.

VITALE MEDEWERKERS ZIJN PRODUCTIEVER
“Redenen genoeg voor bedrijven en HR
managers om te werken aan vitaliteit binnen

het personeelsmanagement. En er valt nog
veel winst te behalen op dit gebied. Afgezien
van medewerkers die verzuimen vanwege
fysieke problemen die wellicht voorkomen
kunnen worden, is maar liefst de helft van
al het langdurig verzuim in Nederlandse
bedrijven psychisch van aard. En een groot
deel daarvan, tussen de 30% en 40% , heeft te
maken met stress, zo blijkt uit onderzoek van
ArboNed”, aldus Wasch. Stress komt – zoals
vaak wordt gedacht - niet per se door een te
hoge werkdruk. Stress wordt namelijk niet
veroorzaakt door het werk zelf als wel door de
manier waarop de werknemer reageert op zijn
omstandigheden. Een medewerker krijgt last
van stress wanneer hij niet in staat is (of denkt
niet in staat te zijn) om aan de eisen te voldoen
die aan hem worden gesteld. Deze zogenaamde
‘coping mechanismen’ lijken daarbij ook
nog eens anders te zijn bij flexwerkers dan
bij medewerkers met een traditionele vaste
aanstelling. Veel is hier echter nog niet over
bekend. Maar met een verder flexibiliserende
arbeidsmarkt is het wel van belang dat we weten
hoe flexwerkers omgaan met druk. Daarom
participeert Olympia in samenwerking met
Stichting Arbo Flexbranche in een onderzoek
door TNO dat ingaat op deze verschillen. Begin
dit jaar verwachten zij de eerste resultaten.
Stress hoeft overigens niet slecht te zijn. Om
optimaal te kunnen presteren is een prettige
hoeveelheid stress noodzakelijk. Pas wanneer
mensen gedurende lange tijd aan stress worden
blootgesteld, zonder dat ze de spanningen
kunnen ontladen, heeft dit slechte gevolgen voor
onze gezondheid.

KEN DE OORZAKEN VAN STRESS
Wie de oorzaken kent van stress, kan er voor
zorgen dat medewerkers hier zo min mogelijk
aan worden blootgesteld. Zo treedt stress
bijvoorbeeld op wanneer het een medewerker

niet lukt om binnen de beschikbare werktijd
aan de verwachtingen te voldoen. Wasch
vervolgt: “Iemand die de juiste capaciteiten
mist voor het werk dat hij moet verrichten,
raakt eerder in de problemen dan iemand die
dergelijke capaciteiten wel in huis heeft. Maar
er kan ook stress ontstaan bij mensen die
onder hun capaciteiten werken. Daar waar de
werkdruk in feite te laag is. Juiste werving en
selectie is dus uitermate relevant. Niet alleen
om de juiste mensen te vinden, maar ook om
uitval te voorkomen. Problemen als gevolg van
werkdruk worden bovendien nog eens verergerd
als de onderlinge relaties op het werk stroef
verlopen. En een werknemer die nauwelijks
mogelijkheden heeft om zijn werk naar eigen
inzicht in te delen, kan op den duur ook last
krijgen van stress.” Kortom: stressoren kennen
vele gezichten.

NIET BINDEN MAAR JUIST VERBINDEN
“Maar er is één oorzaak van stress die telkens
weer bovenaan de lijst prijkt”, benadrukt Wasch.
“En dat is de relatie tussen leidinggevende en
medewerker. Hoe beter de relatie, hoe beter
de medewerker zich doorgaans voelt.” Een
leidinggevende die weinig oog en oor heeft
voor de medewerker en hem of haar niet
stimuleert of inspireert, kan de oorzaak zijn van
een hoger ziekteverzuim, meer stress, en een
lagere motivatie, betrokkenheid en prestatie
van de medewerker. Sterker nog. Medewerkers
vinden aandacht of een compliment van hun
baas belangrijker dan een financiële beloning,
zo blijkt uit het onderzoek ‘waardering op de
werkvloer’ van trainings- en adviesbureau Van
Harte & Lingsma. En die aandacht vertaalt zich
door naar prestaties. Organisaties die managers
in huis hebben die hun medewerkers waarderen,
respecteren en aandacht geven, zorgen ervoor
dat medewerkers zich meer betrokken voelen en
beter presteren.

“De helft van al het langdurig verzuim in Nederlandse
bedrijven is psychisch van aard. En een groot deel daarvan,
tussen de 30% en 40% , heeft te maken met stress”
30
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Wanneer een leidinggevende geen aandacht
besteedt aan zijn medewerkers, is deze maar
liefst veertig procent minder actief betrokken
bij het werk, zo blijkt uit onderzoek van
Gallup. Wasch: “Het nieuwe werken en
flexibele werkvormen nemen een vlucht en
leiders komen steeds vaker in een andere rol
tegenover hun medewerkers te staan. Onze
ervaring leert dat je dan extra waakzaam
moet zijn als het gaat om aandacht geven aan
medewerkers. Daarbij gaat het niet alleen om
het binden van medewerkers maar veel meer
om verbinden. Wij zien dit als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Door slimme ICT tools
aan de voorkant in te zetten kijken wij op een
andere manier naar competenties. Vervolgens
investeren wij veel in de persoonlijke relatie
om echt die verbinding aan te gaan. Bedrijven
die succesvol hun verzuimpercentage naar
beneden hebben gekregen, geven massaal aan
dat één factor daarbij van doorslaggevende
betekenis was: een gezonde dosis vitamine A,
ofwel aandacht voor niet alleen vaste maar ook
flexibele medewerkers. Want juist flexibele
medewerkers zijn op zoek naar erkenning en
waardering. Wij zien dat ze beter presteren en
meer zeker voelen met een ‘schouderklopje’ en
aandacht.”

«

OLYMPIA UITZENDBUREAU
Vestiging Zoetermeer
Ondernemer René van Noort
Westwaarts 6, 2711 AC Zoetermeer
Telefoon 079 - 352 11 00
E-mail zoetermeer@olympia.nl
Vestiging Den Haag
Ondernemer René van Noort
Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag
Telefoon 070 - 346 88 20
E-mail denhaag@olympia.nl
Vestiging Rijswijk
Ondernemer Marieke Jager
Willemstraat 19, 2282 CB Rijswijk
Telefoon 070 - 415 62 99
E-mail rijswijk@olympia.nl

OLYMPIA SERVICE CENTER DEN HAAG
Telefoon 070 - 338 10 50
www.olympia.nl
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Succesvol HRM-systeem
voor personeelszaken
CBBS is een allround salarisverwerker in het mkb. Sinds 2011 biedt CBBS naast haar salarisservice diensten
aan haar cliënten ook de mogelijkheid voor het digitaliseren van hun personeelsdossiers. De drive tot continue
verbetering van de dienstverlening heeft ertoe geleid dat zij in de afgelopen jaren een succesvol HRM-systeem
hebben ontwikkeld waarmee u uw personeelszaken volledig digitaal kunt beheren.

Intussen is CBBS in haar 55-jarig
bestaan uitgegroeid tot een allround
kenniscentrum voor personeels- en
HR vraagstukken. Met bijna dertig werknemers
heeft CBBS op bijna elke salaris-, cao-, of
HR-vraag een passend antwoord. Ook de
website www.cbbs.nl ontwikkelt zich als digitale
vraagbaak. Bij ingewikkelde onderwerpen als de
WKR of de WWZ kunt u eenvoudig het dossier
openen. Geheel gratis! Natuurlijk hoopt CBBS
met deze veelheid aan informatie bedrijven ook
aan te spreken voor haar totale dienstverlening.
Om op een laagdrempelige manier kennis te
maken met de diensten van het CBBS, biedt
CBBS ook een zogenaamde ‘quick scan’ aan.
Ze lichten op een aantal belangrijke punten uw
personeels- en salarisadministratie door en geven
u een beknopte lijst met aanbevelingen van de
gebreken. Het staat u dan geheel vrij om deze
aanbevelingen zelf ter hand te nemen, of CBBS
verder in te schakelen.

DASHBOARD
Het HRM-dashboard maakt een einde aan de
papierenwinkel die normaliter komt kijken bij
de personeelsadministratie en zorgt er tevens
voor dat alle relevante gegevens op één plek
worden geregistreerd en beheerd, waardoor u
snel toegang hebt tot een volledig en actueel
overzicht van personeelsgegevens. Dankzij
het HRM-dashboard is het mogelijk om de
personeelsdossiers van uw werknemers digitaal te
beheren: van contractinformatie tot de verslagen
van functionerings- en beoordelingsgesprekken
kunt u online opslaan, ook is het mogelijk het
verzuim te volgen en verlof te registreren en kunt
u online de persoonsgegevens en stamkaarten
inzien. Naast deze zakelijke informatie is het
ook mogelijk om verjaardagen, jubilarissen en
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tal van reminders (notificaties) automatisch te
laten tonen zodat deze niet aan uw aandacht
ontsnappen.
Uiteraard kan het HRM-dashboard geïntegreerd
worden met het verloningssysteem van het CBBS.
Het salarisprogramma communiceert moeiteloos
met het HRM-dashboard en geeft ook de
benodigde signalen door uit de loonadministratie.
Hiermee dragen zij niet alleen zorg voor het
juist en tijdig verlonen van uw werknemers,
maar bieden zij u ook de mogelijkheid uw gehele
personeelsdossiers te digitaliseren en beheren.
Uw werknemers kunnen uiteraard toegang krijgen
tot hun eigen personeelsdossier, zodat zij op die
wijze bijvoorbeeld online hun salarisstroken en
jaaropgaven kunnen inzien.

FUNCTIONALITEITEN
Het CBBS HRM-dashboard is een web-based
SAAS systeem dat kan zich meten met de
grootste aanbieders in de markt. Een groot
verschil met andere systemen is echter dat ze
uw HRM dashboard ‘met één druk op de knop’
operationeel kunnen maken. Er is dus géén
langdurig implementatietraject dat gepaard kan
gaan met allerlei bijkomende kosten. Bovendien
kunt u het gebruik in het door u gekozen tempo
‘opschalen’. Dit maakt het CBBS uniek in de markt
in relatie tot partijen die de software bijvoorbeeld
goedkoop aanbieden, maar vervolgens vele uren
opstartkosten en consultancy in rekening brengen.

WELKE FUNCTIONALITEITEN KUNT U ZOAL IN HET
HRM-DASHBOARD VERWACHTEN?
- Zeer snelle toegang tot uw gegevens via webinterface
- Digitale personeelsdossiers
- Verlofregistratie
- Verzuimregistratie

- Meerdere werkgevers binnen één login
- Registratie/vastlegging contractinformatie en duur
- Registratie/vastlegging/signalering opleidingen
- Opstellen/vastleggen en registreren
functionerings-/beoordelingsgesprekken
- Registratie verstrekkingen personeel (zoals
telefoon, laptop, auto etc.)
- ESS/MSS. Vastlegging van autorisatie op
verschillende niveaus, zelf definieerbaar
- Diverse standaard rapporten beschikbaar
(managementinformatie). Tevens
de mogelijkheid om kosteloos extra
maatwerkrapportages te laten maken door CBBS
- Eenvoudig importeren/exporteren van diverse
gegevens zoals mobiele urenregistratie (o.a XML
formaat).
- Registreren van gegevens van externe
medewerkers en opdrachtgevers.
- Signaleringen (pop ups) van alle afloopdata
in bovengenoemde onderdelen voor zowel
werknemers als werkgever.

TARIEVEN HRM-DASHBOARD
Het tarief voor het gebruik van dit HRMdashboard bedraagt per werknemer € 2,00 per
maand. Eenmalige configuratiekosten bedragen
€ 150. Instructie en begeleiding is niet verplicht
maar wel aanbevolen. Het uurtarief bedraagt
€ 91,-. Voor basisinstructie om de software te
bedienen is 4 uur doorgaans voldoende.

«

CBBS SALARISSERVICE BV
J.C. van Markenlaan 3 (6e etage)
2285 VL Rijswijk
Telefoon 070 - 335 30 00
E-mail info@cbbs.nl
www.cbbs.nl
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Train2work staat
voor succesvol TPAW
TPAW, ofwel Tijd, Plaats en Apparaatonafhankelijk Werken. Steeds meer organisaties, instellingen en bedrijven gaan
resultaatgericht werken in plaats van locatiegericht denken. Het nieuwe samenwerken is hierbij niet meer weg te denken.
Train2work in Den Haag speelt hier feilloos op in met een op maat gesneden opleidingsaanbod.

Ook al zijn de ‘nieuwe’ manieren van
werken, of beter gezegd andere manieren
van werken, voor velen gemeengoed
geworden, toch is het voor veel ondernemers, met name
in het mkb, nog steeds een sprong in het diepe.
Opleidingscentrum Haaglanden is al vanaf 2002
specialist in open, maatwerk- en incompany-opleidingen
voor ondernemers en de overheid. Ook worden
e-learningopleidingen verzorgd.
Directeur Marja Cousijnse: “Wij hebben een jarenlange
ervaring in grootschalige opleidingsprojecten voor
honderd(e)n tot duizend(en) medewerkers uit
bedrijfsleven en overheid door het hele land. Door het
nieuwe werken zien wij een grote toename van het
aantal maatwerk- en incompany-opleidingen. Voor de
landelijke herkenbaarheid en een scherpe profilering
hebben wij nu de maatwerk- en incompany-opleidingen
ondergebracht in een nieuwe handelsnaam: Train2work,
dat deel uitmaakt van ons Opleidingscentrum
Haaglanden. Wij hebben er ook een aparte website voor
ontwikkeld: www.train2work.nl

INCOMPANY
“Wij bieden praktijkgerichte communicatie- en
effectiviteitstrainingen, workshops en ICT-opleidingen
aan op iedere locatie in Nederland”, vertelt de gedreven
oprichter van het opleidingscentrum. “Vanzelfsprekend
kan bij een incompanytraining de inhoud en duur
exact op maat worden gesneden. Kort en bondig is
daarbij het uitgangspunt. Uniek aan onze benadering
is de situatie waarin mensen dagelijks werken. Een
goede inventarisatie van wat er in een bedrijf gebeurt
en waar men naartoe wil is essentieel. Voor alle
trainingen huren wij deskundige zzp’ers in, die met
veel enthousiasme en kennis hun kennis en ervaring
overbrengen.” Zij noemt graag een paar klanten:

“Hiertoe behoren overheidsorganen als ministeries,
uitvoeringsdiensten en grote bedrijven als de KLM
waar wij bijvoorbeeld trainingen op het gebied van
vliegtuigonderhoud verzorgen. Omdat de Rijksoverheid
in 2017 alleen nog digitaal wil werken moeten burgers
goed overweg kunnen met steeds meer programma’s,
apparaten en systemen. Dit geldt natuurlijk ook voor de
ambtenaren zelf. Het gaat allemaal om communicatie
en samenwerken, ondersteund door digitale middelen.
Papierloos werken, digitaal werken, mobiel werken,
efficiënt werken, stressvrij werken, communiceren
en samenwerken zijn dé items. Belangrijk zijn ook:
Lync oftewel Skype voor bedrijven, SharePoint en
effectiviteitstrainingen als ‘Baas over je tijd en je inbox’,
waardoor mensen en organisaties in staat zijn slimmer
én efficiënter te werken.”

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Overheidsinstanties en bedrijven
willen steeds vaker op maat gesneden
incompanytrainingen in plaats van
opleidingen buitenshuis.

ONZE VISIE
» Het nieuwe werken leidt tot grote
toename van het aantal maatwerk- en
incompanytrainingen. Tijd, Plaats en
Apparaatonafhankelijk Werken gaat een
steeds belangrijker rol spelen.

ONDERNEMERSCHAP

UW OPLOSSING

Marja Cousijnse wijst met enige zorg op het mkb.
“Daar heb je een ander beeld; daar loopt men achter
terwijl de digitalisering toeneemt. Hoewel ze het
belang er wel degelijk van inzien, lijkt het er niet
op dat de ondernemer in het mkb bewust prioriteit
stelt aan het digitaal volwassen worden. Zo is met
het digitaliseren van documentenstromen en andere
werkprocessen snel veel rendement te behalen. Qua
tijd, want er zijn veel minder handmatige acties nodig,
maar ook de kans op fouten neemt aanzienlijk af.
Voor ondernemers zijn er dan ook trainingen over
ondernemerschap, verkoop en klantgerichtheid,
presteren, effectief werken, personeelszaken en
leidinggeven. Door gebruik te maken van de laatste
kennis en innovaties kan er slim en effectief gewerkt
worden. Als bedrijven concurrerend willen blijven, de
klant centraal willen stellen en een nieuwe generatie
werknemers aan zich willen binden, is digitaal
volwassen worden een must!”

» Train2work biedt trainingen die volledig
zijn toegesneden op de vraag en behoeften
van instellingen, organisaties en bedrijven.

«

TRAIN2WORK
Prinsessegracht 19, 2514 AP Den Haag
Telefoon 070 - 385 86 52
E-mail info@opleidingscentrumhaaglanden.nl
www.train2work.nl
www.opleidingscentrumhaaglanden.nl
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Participatiewet:
spanningsboog tussen
verdringing en re-integratie
DEELNEMERS

Sinds 1 januari 2015 bepaalt de Participatiewet dat gemeenten beleidsmatig
en financieel verantwoordelijk zijn voor mensen die op geen enkele
andere wijze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Gemeenten
ondersteunen mensen met een bijstandsuitkering en werkzoekenden zonder
uitkering die weer actief willen meedoen in de samenleving.

ASTRID BUIS
Directeur BUIS Advies: “Verdringing van
reguliere banen is niet nodig.”

www.buisadvies.nl
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RONDE TAFEL

Tekst: Cees de Reus // Fotografie: Rene Zoetemelk

Vooral mensen met weinig of
verouderde scholing en mensen
met arbeidsbeperkingen vinden
vaak moeilijk werk. Dit beleid verschilt van
gemeente tot gemeente, maar participatie
en eigen verantwoordelijkheid staan overal
centraal. Met werkgevers is afgesproken in het
Sociaal Akkoord dat ze in de periode 2015-2026
125.000 mensen met een arbeidshandicap in
dienst nemen.

VERDRINGING REGULIERE BANEN
“Verdringing van reguliere banen is niet
nodig”, zegt Astrid Buis, directeur van Buis
Advies en specialist in begeleiding van
aanbestedingsvraagstukken in de Zorg en
Maatschappelijke dienstverlening. Michèle van
den Bijllaardt, Manager bij Summit Health (o.a.
arbodienstverlening en 2e spoor re-integratie)
uit De Lier valt haar bij “dat verwachtingen
tussen gemeente, werkgever en werkzoekende
bij re-integratie goed gemanaged dienen te
worden.” Yde van der Burgh, FNV-bestuurder
Werkbedrijf /beleidsadviseur arbeidsmarkt
en sociale zekerheid, vult aan: “Dat het
verdringingsrisico de grootste zorg is van de
FNV.”
Bij Summit Health kwamen op uitnodiging
van Hét Ondernemersbelang verschillende
deskundigen bijeen om de kansen en
bedreigingen van de Participatiewet te
bespreken. Deze wet vervangt de Wet werk en
bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening
(WSW) en een groot deel van de Wet werk
en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
(Wajong). De Participatiewet regelt dat mensen
met en zonder beperking werk vinden bij een
gewone werkgever. Indien de loonwaarde
lager is dan voor de gewerkte uren kan worden
verwacht, zijn er in deze wet mogelijkheden voor
looncompensatie. Astrid Buis: “Werk is de beste
zorg. Het risico op verdringing van reguliere
banen wordt voorkomen als mensen voor het
werk dat zij doen waarde toevoegen aan het
bedrijf óók bij waarde een bijbehorend salaris
krijgen. Daarnaast mogen onbetaalde stages
geen banen doen verdwijnen, maar dienen juist

te stimuleren dat werkzoekenden hiermee de
volgende ontwikkelingsstap kunnen zetten.
Alleen dan voorkom je dat de spanningsboog
tussen verdringing en re-integratie klapt. Zorg
daarnaast dat je de nieuwe collega een goede
ontvangst geeft in het bedrijf en het team. Biedt
hem een ‘warme landing’ door een buddy of een
coach. Doe het samen en niet alleen.” Namens
de FNV maakt Yde van der Burgh bekend dat
ook de FNV een buddysysteem gaat invoeren
met de ‘Verschilmakers’.

BETROKKENHEID ONDERNEMERS
De idee van verdringing van reguliere banen
wordt, naar de mening van Carolien Brederije,
advocaat en mede-eigenaar Valegis Advocaten
(Den Haag en Amsterdam), beïnvloed: “Doordat
veel ondernemers de Participatiewet nog als
‘ver van hun bed’ beschouwen. Daarnaast blijkt
dat veel werkgevers twijfelen: zijn mensen
met een arbeidsbeperking wel inzetbaar? Kost
het mij niet meer tijd en moeite dan het mij
oplevert? Zo denkt een ondernemer natuurlijk
al snel.” Carolien Brederije is lid van het
Ambassadeursnetwerk in de regio Haaglanden.
Door VNO-NCW West, MKB-Nederland
en het WerkgeversServicePunt (WSP)
Haaglanden is een Ambassadeursnetwerk,
door en voor werkgevers, opgezet om deze
vooroordelen snel recht te gaan zetten. Door
middel van het netwerk (waarin ook allerlei
ondernemersverenigingen worden betrokken)
worden werkgevers betrokken, kunnen zij
ervaringen delen en ideeën van de grond
krijgen, maar ook innovatieve projecten
stimuleren voor het aan werk krijgen van
mensen met een arbeidsbeperking
(zie www.banenafspraken.nl).
Astrid Buis stelt: “De groep van niet-werkenden
neemt alsmaar toe, ondanks de economische
groei. Ook blijven de bedrijfswinsten toenemen,
maar de werkgelegenheid daalt juist. Er is
sprake van een groot werkaanbod, kijk maar
naar de uren die er worden gemaakt op het werk
en in de privésfeer (o.a. mantelzorg). Echter
blijkt dat de loonwaarde die mensen moeten
maken vaak veel hoger is, dan de economische

waarde die de werkgever nodig heeft om uit
de kosten te komen.” Vanuit de FNV bevestigt
Yde van der Burgh het uitgangspunt dat
arbeidsgehandicapten ook recht hebben op
een normale arbeidzaam leven. “Stimuleer hun
participatie door een werkomgeving met rust en
zekerheid. Anders lukt het niet. Hoe realiseer
je juist met elkaar verbinding om ook in deze
doelgroep te investeren?”
Gezamenlijk deelden de deskundigen dat de
regelgeving uit de Participatiewet te complex
is en er geen rekening mee houdt dat de
inkoop van arbeid, macro-economisch, aan
het veranderen is. Arbeid verschuift van banen
naar werk en/of projecten. Arbeid wordt een
commodity. Hierin schuilt het gevaar dat deze
ontwikkeling ten onrechte wordt gekoppeld aan
een negatief beeld: de calculerende werkgever,
die uitbuit. Wij moeten met elkaar durf tonen
om ‘oude sjablonen’ los te laten en juist in
de huidige economische tijd mee te bewegen
voor duurzame inzetbaarheid van baan- naar
werkzekerheid, van scholing aan het begin van
de loopbaan, naar voortdurende ontwikkeling
en opleiding. Yde van der Burgh nuanceert,
“dat baan- of minstens werkzekerheid nog
altijd belangrijk is voor hoe aantrekkelijk een
werkgever of een sector is voor werknemers en
werkzoekenden.”

IEDER MENS HEEFT TALENT
Marja Cousijnse, directeur-eigenaar van
het Opleidingscentrum Haaglanden, vat
de verdringing van reguliere banen en
betrokkenheid van ondernemers samen als
koudwatervrees: “Ieder mens heeft talent. Dat
geldt dus onverkort ook voor mensen met een
arbeidsbeperking. Marja Cousijnse merkt in
haar dagelijkse Opleidingswerk dat investeren
in jezelf ‘blije’ mensen oplevert. Mede vanuit
duurzaamheid en blijvende ontwikkeling in
organisaties ziet Marja Cousijnse bedrijven
ook weer investeren in de leercultuur van het
bedrijf: “Denk hierbij aan de invloed van Het
Nieuwe Werken op nieuwe competenties bij
het op afstand en of mobiel vergaderen of het
ontwikkelen van nieuw leiderschap.”

MARJA COUSIJNSE

MICHÈLE VAN DEN BIJLLAARDT

CAROLIEN BREDERIJE

YDE VAN DER BURGH

Directeur Opleidingscentrum
Haaglanden: “Ieder mens heeft talent.”

Operationeel manager Summit Health:
“Verwachtingen tussen gemeente, werkgever en werkzoekende bij re-integratie
goed managen.”
www.summithealth.nl

Advocaat, mede-eigenaar Valegis
Advocaten: “Veel ondernemers beschouwen de Participatiewet nog als ‘ver van
hun bed’.”
www.valegis.com

FNV-bestuurder Werkbedrijf / beleidsadviseur arbeidsmarkt en sociale zekerheid: “Het verdringingsrisico is de
grootste zorg van de FNV.”
www.fnv.nl

www.opleidingscentrumhaaglanden.nl
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RONDE TAFEL

Astrid Buis bevestigt dat in de Zorg kansen
bestaan. Aanvullend stelt Carolien Brederije dat
in elk bedrijf mogelijkheden bestaan om door
middel van job-carving deelwerkzaamheden
te clusteren tot baankansen voor deze
doelgroep, zowel voor laag-, middelbaar- als
hooggeschoolden met een arbeidsbeperking,
ongeacht de aard van de expertise.

OP NAAR DE 100.000 BANEN
Carolien Brederije stelt als ambassadeur
werkgevers actief te willen informeren over
de Participatiewet: “Ik ben als advocaat
arbeidsrecht natuurlijk inhoudelijk goed
bekend met de materie, maar dit doe ik
vanuit mijn hart.” Het realiseren van het
Ambassadeursnetwerk is een goed initiatief;
ondernemers (werkgevers) kunnen van hun
eigen ‘peers’ leren. Een ander en jong initiatief
van het VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO
Nederland is de website www.opnaarde100.000.nl.
Deze website is een overkoepelende wegwijzer
die werkgevers ondersteunt om banen met
een arbeidsbeperking te realiseren en biedt
praktische informatie, advies en voorbeelden
met als doel bedrijven, branches, regio’s en
individuele werkgevers te verbinden, zodat zij
kunnen profiteren van elkaars kennis.

DENKEN IN KANSEN
Yde van der Burgh stelt dat “De huidige
ontwikkeling van het aantal banen door de
Participatiewet in het mkb bemoedigend is,
maar in grotere organisaties (het grootbedrijf
en de overheid zelf) een stuk minder!” Er valt
nog veel te verbeteren. De deskundigen stellen
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ook dat wij van het denken af moeten om alleen
werk te maken van werk aan de onderkant van
de arbeidsmarkt. Er moet veel meer aandacht
komen voor het midden en hoger segment.
Alle deskundigen zijn het eens dat de rol van de
matching door de (gemeentelijke) consulenten
een van de belangrijkste uitdagingen en
verbeterpunten zijn bij de uitvoering van de
Participatiewet. Met matchen bedoelen wij hier
de afstemming tussen vraag en aanbod van werk
en werkgevers. Maar ook de voorbereidingen
met de buddy en het team waar de kandidaat
gaat werken. De deskundigen zijn gezamenlijk
van mening dat de gemeentes onvoldoende op
de hoogte zijn van de ‘business’ en onvoldoende
kennis en inzicht hebben van de in het
bedrijfsleven gevraagde competenties. Astrid
Buis: “Consulenten of klantmanagers moeten
meer hands-on werken door praktijkkennis van
het bedrijfsleven en de ondernemersnetwerken.”
Michèle van den Bijllaardt vult aan: “En …
dat leidt tot langetermijnresultaat voor zowel
werkzoekende als werkgever.” De doelgroep
moet meer ondersteund worden bij de
ontwikkeling van zelfstandigheid én moet ook
leren denken in kansen en niet handelen vanuit
een slachtofferrol. Zij zijn verantwoordelijk
over hun eigen leven en loopbaan. De praktijk
van de deskundigen leert dat, bijvoorbeeld, bij
jobcoaches veelal: ‘ik regel het voor je’, in plaats
van te ondersteunen bij: ‘jij gaat het doen’.
Naar de mening van onze deskundigen is
de belangrijkste kans voor een succesvolle
uitvoering van de Participatiewet: Doe het

samen en niet alleen, zoals Astrid Buis al
eerder stelde. Dus gemeenschappelijke en
gezamenlijke initiatieven en samenwerking
tussen VNO-NCW, MKB-Nederland, het WSP
én de gemeentes om samen inzicht te krijgen
over de diverse werkmogelijkheden binnen
het bedrijfsleven te matchen met het aanbod
aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking
uit de gemeentes. Ter voorkoming van
‘mismatching’ stemmen beide, werkgever
en gemeente, de voor het bedrijf gewenste
competenties en expertise af. Tijdens het
matchingsproces is het noodzakelijk dat de
toekomstige collega’s erbij betrokken worden.
Yde van der Burgh: “Collega’s maken het
verschil! Niet alleen bij het creëren van banen,
maar ook om plaatsingen te laten slagen.
Voor arbeidsgehandicapten op zichzelf van
groot belang, maar werkgevers hebben er ook
niets aan als ze elke nieuwe binnenkomer op
zijn arbeidsplaats zien mislukken en weer
van voren af aan moeten beginnen.” Hierbij
zal vanuit de werkgevers het uitgangspunt
zijn inzicht krijgen in wat de kandidaat wel
kan in plaats van niet kan. Op basis hiervan
kan dan per kandidaat een ontwikkel- en
opleidingstraject worden bepaald, waardoor
samen gewerkt wordt aan de plaatsing,
tijdelijk of definitief. De deskundigen zijn
met elkaar van mening dat via deze aanpak
en werkwijze de Participatiewet succesvol
kan worden uitgevoerd en toegepast, vooral
in het belang van de werkzoekende met een
arbeidsbeperking, ongeacht het ontwikkel- en
opleidingsniveau. Zoals Marja Cousijnse
eerder stelde: “Ieder mens heeft talent.”

«

KENNISPARTNER

DE PARTICIPATIEWET

De laatste stand van zaken
Vorig jaar zijn twee nieuwe wetten in werking getreden. De Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten. De Participatiewet is een bundeling van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

De twee nieuwe wetten zijn een
uitwerking van de gemaakte
afspraken tussen het kabinet en
de sociale partners in het sociaal akkoord
in april 2013. Afgesproken is dat er 125.000
extra banen gerealiseerd worden voor 2026
(100.000 door de marktsector en 25.000 door
de overheid).

DOELGROEP: VOOR WIE IS DE WET IN HET
LEVEN GEROEPEN EN HOE VINDT EEN
WERKGEVER HEN?
Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die
niet in staat zijn een inkomen op het niveau
van het wettelijk minimumloon te verdienen,
mensen met een WSW-indicatie, Wajongers
met arbeidsvermogen en mensen met een
WiW-baan of ID-baan. Mensen uit de doelgroep
worden opgenomen in het doelgroepenregister,
die door het UWV wordt beheerd.
De gemeente (voor gemeentelijke
doelgroepen), het UWV (voor de
Wajongers) of een regionaal Werkbedrijf
kunnen werkgevers steunen bij het
creëren van extra banen. Hiervoor zijn
een aantal instrumenten en voorzieningen
beschikbaar zoals loonkostensubsidie,
loondispensatie, no-riskpolissen, jobcoaches
en werkplekaanpassingen. Ook SW-bedrijven
en private re-integratie- en/of uitzendbureaus
kunnen helpen bij het verbinden van
werkgevers met werknemers uit de doelgroep.

BANENAFSPRAAK VERSUS QUOTUMHEFFING
Op dit moment geldt enkel een banenafspraak.
Medio 2016 wordt gekeken of het aantal
banen voor 2015 is verwezenlijkt (6.000
extra plaatsingen in het bedrijfsleven
en 3.000 extra plaatsingen bij
de overheid). Gekeken wordt op
landelijk niveau. Het gaat erom
wat alle werkgevers tezamen in een
jaar hebben gerealiseerd; dus niet op
individueel niveau. Pas indien blijkt dat de
afspraken niet gerealiseerd zijn dan wordt voor
2017 een quotumheffing ingesteld.
De quotumheffing zal alsdan enkel gelden
voor werkgevers met 25 of meer werknemers.
Gekeken wordt naar het aantal verloonde uren
per werkgever (de grens is 40.575 uur per jaar).
In het jaar voordat de quotumheffing gaat gelden,
bepaalt het ministerie van SZW door middel
van een formule het quotumpercentage. Aan de
hand van het percentage wordt het quotum per
werkgever duidelijk. Voldoet een werkgever niet
aan het gestelde quotum dan wordt een boete van
€ 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats opgelegd.
Indien de quotumheffing is ingevoerd, zal iedere
werkgever individueel dus beoordeeld worden op
zijn prestaties.

TUSSENTIJDSE METINGEN
Uit het verslag van het schriftelijk overleg over
de eerste tussentijdse meting banenafspraak
van 8 september 2015 volgt dat er tijdens de

tussentijdse meting op 1 januari 2015 8.402
extra banen gecreëerd zijn die meetellen voor
de banenafspraak. Naar grove schatting zou het
gaan om ruim 7.000 extra plaatsingen in het
bedrijfsleven. Het is echter nog te vroeg
om te concluderen dat de quotumheffing
volgend jaar daarom niet geactiveerd zal
worden omdat de hiervoor genoemde
aantallen enkel meetellen als de banen
op 1 januari 2016 nog bestaan. Bovendien
zijn de cijfers gebaseerd op een indicatieve
uitsplitsing naar sector markt en overheid. Bij de
definitieve meting wordt de verdeelsleutel opnieuw
vastgesteld. Het blijft nog steeds wachten op de
eerste definitieve meting.

«

Carolien Brederije is partner bij Valegis
Advocaten in Den Haag (www.valegis.com).
Zij adviseert ondernemers uit binnen- en
buitenland op het gebied van arbeidsrecht. c.brederije@valegis.com
Tel. 088 - 319 60 00.

VALEGIS ADVOCATEN
Daendelsstraat 57, 2595 XT Den Haag
Telefoon 088 - 319 60 00
Purperhoedenveem 9, 1019 HE Amsterdam
Telefoon 020 - 723 36 33
E-mail info@valegis.com
www.valegis.com
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Scherp Calculeren in de Bouw,
een nieuwe kijk op loonkosten!
Berekening transitievergoeding

Opstap heeft als ‘oudste personeelsdienst in de
Bouw sinds 1997’ een website ontwikkeld waarmee
u de berekeningen van de Loonspecial (Bouwend
Nederland) zelf kunt uitvoeren.
Het is een kwestie van eenmalig de bedrijfsgegevens invoeren. ‘Daarna is
het alleen nog maar een wachtwoord intoetsen om een onbeperkt aantal
loonkostenberekeningen te maken’, licht Klaas Bakker, directeur van Opstap
Personeelsdiensten toe.
Vanwege de hoeveelheid wettelijke- en cao-wijzigingen meende Opstap dat
er behoefte is aan een interactieve applicatie voor loonkostenberekeningen
en Bruto-Netto (proforma).
Om in deze behoefte te voorzien, heeft Klaas Bakker een app en website
ontwikkeld, met als uitgangspunt de loonspecial van Bouwend Nederland.
Het enige wat u zelf hoeft te doen, is het invoeren van het uurloon uit de
passende loongroep, en in een handomdraai heeft u alle afdrachten in
beeld. Alle cijfers zijn dan eenvoudig inzichtelijk, denk hierbij aan:” Wat kost
een reisuur, verschil in lange en korte contracten.”
De website maakt het zelfs mogelijk dat u inzicht krijgt in de premies van de
verschillende opslagen, zoals ziektekosten, indirecte uren, verzekeringen en
administratiekosten. Cao wijzigingen worden direct doorgevoerd, waardoor
u verzekerd bent van de juiste loonkostenberekening. Voor eind 2016 zijn
tevens alle bouw gerelateerde cao’s ook ingebouwd, aldus Klaas Bakker.
Geheel 2016 is LoonkompasNL gratis te gebruiken, ga hiervoor naar:

Klaas Bakker

www.loonkompasNL.nl

Directeur Opstap Personeelsdiensten

Dé betrouwbare partner in de bouw-,
schilder- en afbouwbranche sinds 1997.
Gebruik maken van elkaars kwaliteiten, dat is de essentie.

Opstap Personeelsdiensten, betrouwbaar en toon-

vakmensen. Onze adviseurs staan altijd voor u klaar, en weten wat

aangevend op het gebied van flexibel personeel

betrouwbare relatie met opdrachtgever en werknemer. Ook op het

in de bouwnijverheid. Een landelijke dekking en
adviseurs met kennis van de branche.

vakmanschap inhoud. Wij streven dan ook naar een langdurige en
gebied van wetgeving, subsidies en arbeidsrechtelijk advies staan
wij u graag te woord. Onze gespecialiseerde adviseurs streven naar
een succesvolle samenwerking, en geven u een persoonlijk advies
welke aansluit op de vraag van uw bedrijf.

Door onze persoonlijke aandacht naar zowel de werknemer als de

Tevens werken wij nauw samen met diverse vakopleidingen in de

werkgever, zijn wij toonaangevend op het gebied van uitzenden.

branches, hiervandaan streven wij naar behoud van vakmensen in

Een van de directe resultaten van deze persoonlijke aanpak,

de branche en dragen wij er zorg voor dat al onze vakmensen op de

is dat onze werknemers vaak langdurig werkzaam zijn bij dezelfde

hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en daar waar nodig worden

opdrachtgever. Dankzij onze grote pool van vakmensen, zijn wij in

bijgeschoold. Dit gebeurt ook in overleg met de opdrachtgever,

staat uw ondercapaciteit-pieken op te vangen.

wij stellen een budget beschikbaar voor de werknemer om zo aan

Wij beschikken over een doorlopend aanbod van gekwalificeerde

deze vraag te voldoen. Al onze werknemers zijn VCA gecertificeerd.

www.opstapnaarwerk.nl

Rabo
Meet & Grow.

Vraag en
aanbod van
kapitaal.

Met Rabo Meet & Grow werken we samen aan uw plannen.
Rabobank brengt regelmatig vraag en aanbod van kapitaal & kennis bijeen tijdens
interactieve marktplaatsen in Zuid-Holland. Ondernemers en financiers leren elkaar in
marktrondes, speeddates en zeepkistesessies kennen. Kijk voor data op de website.

www.rabobank.nl/rabomeetandgrow
Een aandeel in elkaar

START VERKOOP
Harbour Village - Rijswijk

16 bedrijfsruimten
v.a. € 115.000,- v.o.n.
creative line

Blok 4

NIEUW: Ontwerp online uw eigen bedrijfsruimte

www.harbour-village.nl
Bel voor meer informatie:
Ontwikkeling en bouw:
makelaar & taxateur
bedrijfshuisvesting bv

070 - 342 01 01

079 - 351 31 11

