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Met ons mooie onderwijsstelsel zou je denken dat het
met laaggeletterdheid in dit land wel meevalt. Maar
niets is minder waar. Tweeënhalf miljoen mensen in
Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en
digitale vaardigheden. Dat aantal groeit. Hoewel twee
derde van deze mensen een baan heeft, hebben zij vaak
een zwakke positie. Soms komen er complexe problemen
bij, zoals schulden en slechte gezondheid. Die kunnen
leiden tot sociale uitsluiting. Een bijna vicieuze cirkel van
te weinig kansen en te weinig ruimte voor verbetering.
Daar moeten we wat aan doen. In de afgelopen twintig
jaar hebben allerlei organisaties hard gewerkt om mensen op weg te helpen, door onder meer cursussen te
bieden. Het programma Tel mee met Taal heeft mooie
resultaten geboekt. Maar er is meer nodig voor die grote
groep mensen, zeggen wij in ons advies Samen werken
aan taal. Overheid, opleidingsfondsen, scholen, gemeenten, werknemers en werkgevers, we hebben hierin allemaal een rol. Ik doe een dringend beroep op iedereen,
maar zeker op politici om hieraan prioriteit te geven.
En dan is er nog een SER-advies waar ik graag uw aandacht voor wil vragen. Dat is het advies over een eerlijker
interne markt in Europa. Om samen te blijven optrekken
is het nodig dat iedereen belang heeft bij Europa. Vrij
reizen, lage importtarieven, studeren in een mooie
Europese stad, dat zijn dingen die we allemaal wel willen. Maar hoe zit het met die andere kant? Europa brengt
ook veel onzekerheid. Daarom vragen wij ook aandacht
voor een sociale agenda, en om regels en handhaving die
oneigenlijke concurrentie tegengaan. Europa moet kansen bieden voor iedereen. Ook hier geldt: we moeten het
sámen doen. Daarom zeg ik: ga in ieder geval stemmen!
Mariëtte Hamer
Voorzitter Sociaal-Economische Raad
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Nederland heeft de EU nodig om mondiale vraagstukken,
zoals migratie en klimaatverandering, aan te pakken. Dat
vereist draagvlak voor Europa. SER-voorzitter Mariëtte
Hamer, VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en FNV-voorzitter Han Busker leggen uit wat daarvoor nodig is.
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SER brengt advies uit over diepere, eerlijker interne markt
FNV-voorzitter Han Busker (l.), SER-voorzitter Mariëtte Hamer en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer pleiten voor een faire Europese arbeidsmarkt.

Profiteren van Europa
In de maand voor de Europese
verkiezingen brengt de SER een
advies uit over een diepere, eerlijker
interne markt. De liefde voor Europa
staat buiten kijf, maar volgens
werkgeversvoorzitter Hans de Boer
en werknemersvoorzitter Han Busker
zijn er wel dingen die Europa beter
moet doen.
TEKST Corien Lambregtse FOTO Serge Ligtenberg
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De kernboodschap van het Europa-advies van de
SER is een boodschap waar de sociale partners
unaniem achter staan: Nederland heeft de EU nodig
om de mondiale vraagstukken aan te pakken die
bepalend zijn voor onze welvaart, zoals klimaat
verandering, migratie, toenemend protectionisme en
digitalisering. Tegelijkertijd moet er volgens VNO-NCWvoorzitter Hans de Boer en FNV-voorzitter Han Busker
wel wat gebeuren om het draagvlak voor Europa te
versterken. Het advies Prioriteiten voor een fair Europa:
samen sterker in een onzekere wereld benoemt de onderwerpen die de komende vier jaar hoog op de agenda
moeten staan.
De Britten willen eruit, waarom blijven wij?
De Boer: ‘Als open handelsland hebben wij economisch
gezien enorm veel profijt van Europa. Maar dat vind ik
nog niet eens het belangrijkste. Het belang van Europa
is veel groter dan alleen een economisch belang. Europa
is een open democratie, een continent met een rijke

Europa

Hoe diep zit de liefde voor Europa bij gewone burgers?
De Boer: ‘Ik weet zeker dat de steun voor Europa bij
heel veel mensen heel diep zit. Tegelijkertijd zien veel
mensen ook dat Europa er niet in slaagt om de dingen
die voor hen zo belangrijk zijn, goed te regelen. Dan
hebben we het bijvoorbeeld over immigratie en veiligheid, maar ook over veel te ver doorgeschoten Europese
aanbestedingsregels. Veel burgers vinden dat Europa zich
te veel met kleine onderwerpen bezighoudt en te weinig
met de grote lijnen. We moeten meer benadrukken wat
Europa ons oplevert. We hebben Europa nodig om grote
problemen als migratie en klimaatverandering op te
lossen, en ook om China en Amerika bij te benen op het
gebied van technologie en innovatie.’ →

De agenda voor Europa
Het SER-advies Prioriteiten voor een fair Europa: samen
sterker in een onzekere wereld bevat een agenda voor
Europa waarin mondiale en interne uitdagingen worden
aangepakt.

geschiedenis en cultuur. Europa is een way of life. Daarom
moeten we Europa koesteren. We hebben Europa nodig
om tegenwicht te bieden aan andere machtspolitieke
blokken in de wereld. En heus, ik zie de tekortkomingen
van Europa. De ongecontroleerde migratie van buiten
de EU en de problemen met de arbeidsmigratie binnen
de EU, bijvoorbeeld. Maar dat laat onverlet dat ik mij
Europeaan voel.’
Busker: ‘Europa heeft ons land heel veel gebracht. Je
kunt de Nederlandse economie en de arbeidsmarkt
simpelweg niet loskoppelen van Europa. Europa is
buitengewoon waardevol. Dat is een verhaal dat we graag
uitleggen aan onze leden. Tegelijkertijd zijn er zorgen
over hoe Europa zich ontwikkelt en over de breuklijnen
die er ontstaan. Daar moeten we dus iets aan doen. Als
we het draagvlak voor Europa willen behouden, moeten
we ervoor zorgen dat Europa socialer wordt. Anders gaan
mensen denken dat Europa hen werkloosheid en oneerlijke concurrentie uit andere lidstaten brengt. Dan wordt
het beeld negatief.’

Mondiale uitdagingen
• Verschuivende machtsverhoudingen in de wereldeconomie, minder bereidheid tot multilaterale
samenwerking.
• Snelle technologische ontwikkelingen (digitalisering) met nog onduidelijke gevolgen voor arbeidsmarkt en werkgelegenheid.
• Oplopende politieke spanningen aan de buitengrenzen van de EU die mede leiden tot migratie.
• De noodzaak van aanpak van en aanpassing aan
klimaatverandering.
Interne uitdagingen
• Meer samenhang en vooruitgang in levensomstandigheden, productiviteit, werkgelegenheid en
arbeidsvoorwaarden
• Verdere ontwikkeling van de interne markt met
als doel het bereiken van opwaartse convergentie
(zie pagina 6 voor uitleg).
Het SER-advies is te vinden op www.ser.nl, Adviezen.
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Wat moet de komende vier jaar de eerste prioriteit voor
Europa worden?
Busker: ‘Gelijk werk voor gelijk loon, oftewel decent work.
Dat heeft voor onze leden de hoogste prioriteit. Europa
moet dus maatregelen nemen tegen bedrijven die werknemers uitbuiten door te lage lonen te betalen of door
slechte arbeidsomstandigheden. De regels zijn er wel,
maar die moeten strenger worden gehandhaafd.’
De Boer: ‘Alles wat unfair is of als unfair wordt gevoeld, daar
moeten we iets aan doen. Op dat punt zit er geen licht
tussen wat de werknemers en de werkgevers willen. Als we
mensen in de kou laten staan, krijgen we problemen. Het
kan dus niet zo zijn dat een Nederlandse werknemer zich
beconcurreerd voelt door een Poolse werknemer.’
Welke bijdrage leveren de sociale partners aan een
socialer Europa?
De Boer: ‘Wij laten zien dat het in Europa niet alleen
over economie gaat, maar over welvaart in brede
zin – voor iedereen. Daarom is de sociale dialoog zo
van belang. Daar vragen wij bij de Europese politici en
bestuurders op allerlei manieren aandacht voor.’
Busker: ‘Wij komen in het hart van Europa op voor de
versterking van sociale rechten van Europese burgers en
voor duurzame inclusieve groei. Natuurlijk zouden we
willen dat de verbeteringen sneller gaan, maar besluitvormingsprocessen gaan nu eenmaal langzaam.’

Wat ziet u als de meerwaarde van dit Europa-advies?
Busker: ‘De meerwaarde is dat we het eerlijke verhaal
vertellen over wat we aan Europa hebben en wat er
nog misgaat. We laten zien dat er zaken verbeterd
moeten worden, zoals de oneerlijke concurrentie op
arbeidskosten. We zijn het erover eens dat alle landen
en burgers in Europa het beter moeten krijgen en dat
we de onderlinge verschillen tussen landen willen
verkleinen. Dat noemen we in het advies “opwaartse
sociale convergentie”. Een heel belangrijk begrip.

Een Nederlandse werknemer
mag geen concurrentie
voelen van een
Poolse werknemer
Daarmee geven we aan dat we geen concurrentie willen
op de laagste kosten en de laagste prijzen, en ook niet
gaan middelen tussen hoge en lage kosten. Maar dat we
er alles aan willen doen om heel Europa op een hoger
welvaartsniveau te krijgen, zodat alle EU-burgers daar
op gelijke wijze van profiteren.’ n

SER-voorzitter Mariëtte Hamer
‘Eerlijker en dieper moeten hand-in-hand gaan’
‘We hebben een krachtig en eensgezind Europa nodig om
mondiale uitdagingen aan te pakken. Dat lukt alleen als
we de breuklijnen herstellen die zich nu aftekenen tussen en binnen lidstaten. Daarom is het van belang om de
levensomstandigheden, werkgelegenheid, productiviteit
en inkomens van burgers in de Europese Unie te verbeteren en om de verschillen tussen en binnen lidstaten
te verkleinen. Dit proces van “opwaartse sociale convergentie” moet een belangrijke prioriteit zijn in de nieuwe
meerjarenstrategie van de Europese Unie.
Het eerlijker maken van de interne markt en de verdieping van de markt moeten hand-in-hand gaan. We willen
een gelijk speelveld met fatsoenlijke condities voor
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iedereen. Goede regelgeving die effectieve bescherming
biedt aan werknemers, consumenten en milieu, en
tegelijkertijd ondernemers een gelijk speelveld biedt. Die
regelgeving moet vervolgens ook worden gehandhaafd,
want dat is essentieel voor het vertrouwen in de goede
werking van de interne markt.
Om het draagvlak voor Europa te versterken, moet
Europa een doeltreffend en voor burgers overtuigend
antwoord vinden op de uitdagingen waar we voor staan. Ik
ben er blij mee dat alle partijen binnen de SER eensgezind
achter dit advies staan, omdat we daarmee laten zien dat
de Europese Unie veel meer is dan een technische of economische eenheid. Europa heeft ook een sociaal doel.’

Zorgprofessionals over de Nederlandse gezondheidszorg

Laat ons gewoon
zorg verlenen
Meyke van Roosmalen: ‘De bezetting van onze afdeling is een structureel probleem.’

De SER is gevraagd zich te
buigen over de stijgende
zorgkosten en het belang
van toegankelijke en
goede zorg. Wat vinden
zorgprofessionals zelf
belangrijk als het gaat
om de Nederlandse
gezondheidszorg? Drie
professionals vertellen.

TEKST Felix de Fijter FOTO Jeroen Poortvliet

Meyke van Roosmalen is zo’n
15 jaar werkzaam als verpleegkundige op de spoedeisende hulp (SEH)
in een ziekenhuis in het midden
van Nederland. ‘Een paar keer per
maand moeten we de deuren van de
SEH dichtdoen. Dan zijn we gewoon
met te weinig.’
‘Er worden kinderen geboren, er
komen 100-plussers voorbij en
soms overlijden er mensen. Het is
veelzijdig werk. Professionele hulpverlening in acute situaties heeft
bovendien ook gezellige kanten. Ik
heb jaren in de horeca gewerkt en
deels komt het op hetzelfde neer:
gastvrij zijn en luisteren. Daar
hebben mensen behoefte aan.
De bezetting van onze afdeling
is een structureel probleem. De afgelopen jaren komen we consequent
3,5 tot 6 fte te kort en een paar keer
per maand kunnen we geen goede
patiëntenzorg meer garanderen.

Dat is de grens. Dan gaan de deuren
van de SEH tijdelijk op slot.
Beveiliging
Als je het over zorgkosten hebt,
dan is er in de spoedzorg wel wat
te halen. Veel te vaak komen er
’s avonds of in het weekend mensen
over de vloer met klachten die
best konden wachten: moet er een
SEH-arts een fotootje beoordelen
van een verstuikte enkel. Goede
voorlichting kan dat verbeteren.
Tegelijkertijd zijn er mensen die te
lang wachten; hun aantal neemt
toe. Ze zijn zo ziek dat we alle zeilen
moeten bijzetten.
Maatschappelijk gezien is er ook
het nodige veranderd. Vijftien jaar
geleden kon je zo binnen lopen, maar
vandaag de dag hebben ziekenhuizen
kogelwerend glas en is er non-stop
beveiliging. Enorme kostenposten,
maar dat kun je toch geen zorgkosten
noemen? Het gaat om maatschap- →
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Klaske van den Berg: ‘Er is veel in de zorg wat je niet kunt meten’

pelijke kosten en die zou je ook als
zodanig moeten oormerken.
Begrijp me goed: de gezondheidszorg in Nederland is prachtig
geregeld en ik heb elke dag veel zin
om te gaan werken. Maar we moeten onder ogen zien dat er door de
vergrijzing veel meer zieke mensen
zijn. Investeren in vakmensen is
keihard nodig.’
Klaske van den Berg was 18 jaar
werkzaam als klinisch logopedist
aan de VU. Anderhalf jaar geleden
verruilde ze de kliniek voor een
studie Bestuurskunde, specialisatie
zorgvernieuwing, om haar loopbaan verder te kunnen verdiepen.
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Zina Louter: ‘Vertrouwen is het sleutelwoord’

de effectiviteit van zorg toenemen.
Het tweede is minder positief, de
controle is toegenomen: “Ik zie dat
jouw spreekuur niet helemaal bezet
was, hoe komt dat?” Je hebt het op
een gegeven moment alleen nog over
wat je meet, terwijl veel dingen niet
meetbaar zijn. Je kunt wel zeggen:
voor die behandeling staat een “x”
aantal behandeluren, maar de
ene patiënt is de andere niet.

‘Vanuit de collegebanken krijg ik een
nieuw perspectief aangereikt. Ik zie
bijvoorbeeld hoezeer instituties in de
zorg nog los van elkaar werken.

Samenwerking
Voor verdere verbetering, ook ten
aanzien van de betaalbaarheid van
de zorg, is meer samenwerking
nodig. Stel jezelf de vraag hoe de
zorg verdergaat als de patiënt het
ziekenhuis verlaat. Voer interdisciplinair overleg, blijf niet in je eigen
hokje hangen en gebruik elkaars
expertise om die patiënt daadwerkelijk centraal te zetten.’

Patiëntendossier
Met name de digitalisering van het
patiëntendossier heeft veel impact
gehad op ons dagelijks werk. Twee
facetten springen eruit. Het eerste
is positief. Op basis van verslaglegging en data kan je evidence-based
werken, waarmee de kwaliteit en

Zina Louter is sinds 2006 coach
medezeggenschap bij Amerpoort,
een zorgaanbieder voor mensen
met een verstandelijke beperking.
‘Te vaak gaat de vraag over uit welk
potje de zorg betaald moet worden.
Zo gaat veel tijd en geld verloren.’
‘Amerpoort heeft behalve
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cliëntenraden ook een team van
ervaringsdeskundigen – cliënten en
verwanten – samengesteld. Zij zijn
zorgafnemer (geweest) en hun kennis
en ervaring willen we benutten voor
zorgverbetering. Een mooie ontwikkeling die laat zien hoe er meer oog
is gekomen voor de ervaring van
de mensen, om de zorg te kunnen
verbeteren vanuit hun perspectief.
In mijn werk loop ik veelvuldig aan
tegen administratieve rompslomp.
Veelal staat niet de zorgvraag

Verkenningsaanvraag
betaalbare zorg
Minister Hugo de Jonge van VWS
heeft de SER in een verkenningsaanvraag gevraagd de betaalbaarheid van de zorg onder de loep
te nemen. Belangrijke vragen
zijn: wat zijn de gevolgen van de
stijgende zorguitgaven voor economie en arbeidsmarkt? En wat
betekent dit voor de solidariteit in
het zorgstelsel? Ook wil hij graag
weten of de overheid een norm
voor de groei van de zorguitgaven
zou kunnen vaststellen.

zeepkist

Meyke van Roosmalen: ‘Kogelwerend glas in het
ziekenhuis, zijn dat zorgkosten?’

voorop, maar de vraag uit welk
potje de zorg betaald moet worden.
Zo gaat veel tijd en geld verloren.
Waarom? Als iemand een been
breekt, zorg je er toch gewoon voor
dat er gips omheen komt?
Vertrouwen is het sleutelwoord.
Laat ons gewoon zorg verlenen,
daar zijn we goed in. Dat zal ook de
betaalbaarheid ten goede komen. Ik
kan bijvoorbeeld, conform de taakstelling, een “x” aantal mensen aan
een dagbesteding helpen. Maar als ik
twee dagen één-op-één met iemand
kan werken, kan zo iemand voortaan
zelfstandig met het openbaar vervoer
naar z’n werk. Dat levert op de lange
termijn veel meer op.
Scheef
Ik ben ook vakbondslid. Onlangs
stond ik te demonstreren voor
loonsverhoging. De verhoudingen
in de zorg zijn echt scheef. Hoe
kan het dat gehandicaptenzorg zo
slecht wordt betaald, terwijl het
werk zo veeleisend is? We hebben
een vak geleerd, een hbo-diploma
behaald, maar een basisschoolleerkracht verdient duizend euro
bruto meer dan ik. Dat schuurt
natuurlijk.’ n

‘Waartoe zijn wij op aarde?’ In elke organisatie komt die
vraag voorbij. Voorheen nam de maatschappij genoegen
met ronkende missie-statements. Tegenwoordig gaat het
om de bedoeling in plaats van om het doel.
De purpose van ABU? Die is: uitzendwerk van waarde
laten zijn voor iedereen op de arbeidsmarkt. Voor werkenden, werkgevers en voor de maatschappij. Of dat haalbaar
is? Zeker. Ga maar na: uitzenders dragen bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. Zo’n 160 nationaliteiten werken als uitzendkracht. Ook maken uitzenders het mogelijk dat mensen makkelijk van werk naar werk bewegen. Bovendien
investeren zij in ontwikkeling en opleiding, waardoor mensen duurzaam inzetbaar blijven. En we zien dat onze leden
steeds vaker uitzendkrachten met problematische schulden
helpen. Financieel fit maakt immers werkfit.
Zijn we er dan met onze bedoeling? Nee. Zeker niet.
Als je van betekenis wilt zijn voor anderen, dan moet je
kritisch naar jezelf durven zijn. We staan aan de vooravond van een nieuwe cao waarin kwaliteit en goed
werkgeverschap centraal staan. De ABU stelt zijn morele
kompas daarom verder in. En dat betekent, onder meer,
dat we onze lidmaatschapscriteria verder aanscherpen. Zo
introduceerden we begin dit jaar al een extra eis voor aantoonbaar en toetsbaar antidiscriminatiebeleid. En we gaan
verder. Zo vragen we onze leden niet langer buitenlandse
werknemers voor een paar dagen werk naar ons land te
halen. We willen niet meewerken aan constructies die zijn
bedoeld om de cao te ontlopen. We voelen ons verantwoordelijk voor fatsoenlijke huisvesting. En zijn er leden
die dit niet willen of kunnen? Dan nemen we als ultieme
consequentie afscheid van hen.
De instemming van onze leden over bovenstaande
zaken is groot. De praktijk zal weerbarstig zijn. Echter
zolang we met elkaar de bedoeling voor ogen houden
komen we er. Daarvan ben
ik overtuigd.
Sieto de Leeuw
voorzitter ABU,
branchevereniging voor
uitzendbureaus en raadslid SER
namens werkgeversorganisatie
VNO-NCW
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Henriëtte de Lange, Ombudsman Pensioenen

‘Als mensen zelf
niet opletten,
moet ik het doen’
10
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Ombudsman Pensioenen

Henriëtte de Lange, pensioenmens in hart en nieren, is de nieuwe Ombudsman
Pensioenen. Zij bemiddelt in conflicten tussen pensioeninstanties en hun
deelnemers. ‘Wat logisch is voor de uitvoerders, is voor de mensen lang niet altijd
te begrijpen.’
Al haar hele werkzame leven beweegt Henriëtte de Lange
zich in de pensioenwereld. Tijdens haar rechtenstudie
organiseerde ze internationale pensioencongressen. Ze
studeerde af met een pensioenrechtelijke scriptie, werkte
bij een pensioenverzekeraar en zat voor verschillende
fondsen in besturen en raden van toezicht. ‘Mijn vader
is emeritus hoogleraar Pensioenrecht. Meestal wil je niet
hetzelfde gaan doen als je vader, en aanvankelijk was
ik dat ook helemaal niet van plan. Maar ik werd echt
gegrepen door het onderwerp toen een spreker bij een
lezing heel goed uitlegde dat pensioen betekent: waardig
oud worden. Sinds de introductie van het pensioen zijn
ouderen niet meer afhankelijk van familie of de kerk.
Nou, dat sprak mij als zelfstandig type enorm aan.’
De Lange is sinds 1 januari Ombudsman Pensioenen:
een onafhankelijke instituut dat in 1995 is opgericht
voor de bemiddeling bij klachten en geschillen tussen
pensioeninstanties en hun deelnemers. Het secretariaat
van de Ombudsman is ondergebracht bij de SER; de SER
heeft De Lange ook benoemd. De aanstelling geldt voor
een periode van vijf jaar met één mogelijke verlenging
van nog eens vijf jaar.
Bemiddelen
Gemiddeld krijgt de Ombudsman Pensioenen jaarlijks
vijfhonderd zaken op haar bureau. Wat voor soort vragen
dat zijn? Dat loopt uiteen. Iemand krijgt tot zijn schrik

bijvoorbeeld minder pensioen dan het pensioenfonds
hem had voorgespiegeld. Iemand anders heeft geen
recht op nabestaandenpensioen, omdat hij samenleefde
zonder notarieel contract. Weer een ander zit met een
‘gat’ tussen de dag dat zijn arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt en zijn AOW begint. De Lange: ‘In
vrijwel alle zaken heeft de deelnemer een conflict met
zijn pensioenfonds of verzekeraar over de uitvoering
van het pensioenreglement. Voordat mensen bij mij
terechtkunnen, moeten zij de interne klachtenprocedure
bij hun pensioenuitvoerder doorlopen. Komen zij er
onderling niet uit, dan ga ik bemiddelen. Schriftelijk
en telefonisch. Ik leg uit hoe ik tegen de zaak aankijk,
probeer nuances aan te brengen en partijen dichterbij
elkaar te brengen. Dat betekent niet dat de klager altijd
volledig zijn of haar zin krijgt, het gaat soms ook om een
tegemoetkoming.’
Snappen
De Lange legt uit dat ze slechts in 15 procent van de
gevallen echt iets kan betekenen voor mensen, omdat
het fonds of de verzekeraar in de rest van de zaken het
pensioenreglement heeft nageleefd. Ook al ervaren de
deelnemers de uitslag dan als zeer onredelijk. Is dat niet
frusterend? De Lange: ‘In ieder geval streef ik er altijd naar
dat mensen beter snáppen waarom de uitvoerder heeft
besloten wat hij heeft besloten. Ik doe dus voornamelijk →
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Iedere klacht is een kans
om het in de toekomst
beter te doen

aan empathie en voorlichting. Dat lukt ook niet altijd,
hoor. In de drie maanden dat ik nu Ombudsman
Pensioenen ben, heb ik al een paar keer meegemaakt
dat mensen vooral heel boos zijn. Ook op mij.’
Problemen ontstaan vaak als pensioenuitvoerders
terugkomen op eerdere uitlatingen. Bijvoorbeeld
omdat er een foutje is gemaakt, het overheidsbeleid in
de tussentijd is veranderd of de pensioengrondslagen
zijn gewijzigd. ‘Dan kan de uitvoerder dat wel logisch
vinden – “kijk, het staat in het reglement of de toelichting” – maar voor de deelnemers is dat níet logisch.
En ergens komt het moment dat zij mogen afgaan op
gewekt vertrouwen.’
Het komt overigens ook voor dat deelnemers simpelweg niet op de hoogte zijn van de regels.
Ivoren toren
De Ombudsman pleit voor meer inlevingsvermogen in
de communicatie. ‘De standaardcommunicatie wordt
steeds beter, daarin heeft de pensioenbranche de
laatste jaren grote stappen gezet. Het gaat echter nog
vaak mis in de ad hoc-communicatie. Als medewerkers
individuele vragen moeten beantwoorden in dossiers
die net even anders zijn. Ik zie vaak brieven die vanuit
een ivoren toren geschreven lijken te zijn. Dat is geen
onwil, dat weet ik, maar het kan zoveel beter. Door
uit te leggen wat je doet, te laten zien dat je snapt wat
daarvan de gevolgen zijn en door mee te denken over
een oplossing.’
Pensioenuitvoerders moeten wat haar betreft ook
hun klachtenprocedures toegankelijker maken. ‘In de
praktijk maak ik regelmatig mee dat een deelnemer
twee brieven heeft gestuurd en drie telefoontjes heeft
gepleegd, en dat de uitvoerder zegt: ik heb geen klacht
gezien. Terwijl het in mijn ogen een klacht is als
iemand aangeeft dat hij het ergens niet mee eens is. De
precieze vorm doet er dan niet toe. Een goede pensioeninstantie moet openstaan voor klachten. Iedere klacht
is een kans om het in de toekomst beter te doen.’
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Trends
De Lange volgt Piet Keizer op, die de functie van
Ombudsman sinds 2003 vervulde. Zij heeft een aantal
nieuwe bevoegdheden, waarvan de onderzoekstaak
de belangrijkste is. ‘We willen een goede database van
zaken opbouwen, met als doel om trends te signaleren
en deze te delen met de branche en andere stakeholders.’ Verder mag de Ombudsman Pensioenen,
indien nuttig en relevant, in de media meepraten over
individuele zaken waarin de naam van de betrokken
pensioenuitvoerder wordt genoemd.
De Ombudsman Pensioenen heeft ook meer
handvatten gekregen om pensioenuitvoerders in de
juiste richting te sturen als dat nodig is. De fondsen
en verzekeraars die figureren in een zogeheten
formeel advies van de Ombudsman, worden vanaf
2019 niet langer anoniem in het jaarverslag vermeld. ‘Gemiddeld brengen wij één keer per jaar zo’n
advies uit. Dit gebeurt in uitzonderlijke gevallen,
als een uitvoerder echt niet wil luisteren en dat wel
zou moeten doen. Dat uitvoerders straks met naam
en toenaam kunnen worden genoemd, is de ultieme
stok achter de deur.’
Black box
De Lange staat erom bekend dat zij zich altijd probeert
te verplaatsen in de deelnemer. Zij stond aan de wieg
van de Stichting Pensioenkijker, een organisatie
die Nederlanders aanzette om stil te staan bij hun
pensioen. ‘Het pensioenbewustzijn is zo laag. Ons land
is te klein als de benzine 3 eurocent duurder wordt,
maar iedereen gooit maandelijks 20 procent van zijn
inkomen in een black box waar men nauwelijks naar
omkijkt. Dit maakt mijn verantwoordelijkheid voor
mijn gevoel extra groot: als mensen zelf niet opletten,
moet ik het doen!’

Heeft ze zelf haar pensioen goed geregeld?
Lachend: ‘Natuurlijk!’ n

adviezen

Vijf adviesaanvragen
Het kabinet heeft aangekondigd de SER het komende jaar over in elk geval vijf
onderwerpen om advies te vragen. Een korte toelichting op deze vijf onderwerpen.
Sociale innovatie bij arbeidsorganisaties
Innovatie is één van de belangrijkste manieren om als bedrijf – ondernemers, management én personeel – succesvol te
zijn in een veranderende maatschappij. Hoewel we bij innovatie gauw denken aan technologische vooruitgang, is het
meeste succes te behalen via sociale innovatie. Daarbij gaat het om slimmer, flexibeler en ‘dynamisch’ organiseren (met
meer eigen verantwoordelijkheid) van werk, zodat we met elkaar het beste uit onszelf én ons werk kunnen halen.
Vraag aan de SER: Hoe kunnen arbeidsorganisaties sociale innovatie breder en beter toepassen? Hoe kunnen ze
slimmer werken, flexibel organiseren, co-creëren en dynamisch managen?

Inclusieve globalisering
Globalisering biedt kansen, maar niet voor iedereen. Globalisering leidt vooral tot meer kennisbanen en technologisch
hoogwaardige productie. Tegelijkertijd zet import uit lagelonenlanden druk op lonen en werkgelegenheid in arbeidsintensieve sectoren. Bij inclusieve globalisering profiteert iedereen mee.
Vraag aan de SER: Hoe komen we tot meer inclusieve globalisering?

Platformeconomie en werk
Via een internetplatform bestel je met één druk op de knop een taxi, een maaltijd of bijvoorbeeld een schoon huis. Dat
biedt veel gemak, maar de groei van dergelijke platforms verandert ook de arbeidsmarkt.
Vraag aan de SER: Wat betekent de platformeconomie in de praktijk? Wat is bijvoorbeeld de positie van platformwerkers, de positie en aard van platformbedrijven en is er sprake van schijnzelfstandigheid?

De groeiende groep werkende armen
Veel mensen die in armoede leven, hebben gewoon een baan. Het aantal werkende armen neemt bovendien toe. Er zijn
twee hoofdoorzaken voor armoede onder werkenden: ze maken weinig uren, óf hanteren een laag tarief als zelfstandige.
De meerderheid van de kinderen die opgroeien in armoede heeft werkende ouders.
Vraag aan de SER: Welke beperkingen ervaren werkende armen? In welke sectoren speelt deze problematiek?
Hoe kunnen we effectiever een sociaal vangnet inzetten? Wat zijn mogelijke oplossingen en welke instanties kunnen
daarbij een rol spelen?

Versterking van de positie van jongeren binnen de SER
Bedrijven en organisaties presteren beter als zij een goede mix aan mensen in dienst hebben. Daarbij gaat het niet
alleen om een mix van mannen en vrouwen en mensen met verschillende (culturele) achtergronden, maar ook om een
goede verdeling van jongere en oudere werknemers.
Vraag aan de SER: Hoe kan de SER de positie van jongeren binnen de SER verder uitbreiden?
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Louise Gunning neemt afscheid als kroonlid

Alle vrouwen van
mijn generatie
zijn rolmodel
Genieten van haar pensioen? Daarvoor zijn haar nevenfuncties te leuk. Dat is dan
ook niet de reden van Louise Gunning’s vertrek als kroonlid. ‘Als kroonlid moet je
middenin de samenleving staan, daarom geef ik het stokje graag door.’

TEKST Trudy van Dijk FOTO Dirk Hol
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afscheid kroonlid

geholpen om vanuit een internationale context naar
zaken te kijken. Ik voel me wereldburger.’

Ook al blikken we in dit artikel terug, een echt afscheid
van de SER is het niet. Louise Gunning mag dan stoppen
als kroonlid, ze blijft wel bij de SER betrokken als onafhankelijk lid van de commissie die zich bezighoudt met
het advies Betaalbare zorg dat eind 2019 zal verschijnen.
Een advies waar ze naar eigen zeggen ‘op heeft zitten
wachten’. Logisch ook. Gunning heeft hart voor de
publieke zaak en richtte zich in haar hele loopbaan op
de gezondheidszorg. Ze hield zich als wetenschapper
al bezig met sociale geneeskunde – die gericht is op
preventie. Daarna was ze, onder meer, hoogleraar bij de
UvA, voorzitter van de Gezondheidsraad en voorzitter
van de raad van bestuur van het AMC en van het college
van bestuur van de UvA/HVA.
Wereldburger
Ze is ‘een kind van haar generatie’, vertelt ze. ‘Ik ging
begin jaren zeventig studeren en ben daarna altijd
bezig geweest met de publieke zaak.’ Dankzij het werk
van haar vader heeft ze daarbij altijd een internationale blik gehouden. ‘Mijn vader werkte bij Shell en
daardoor ben ik tot mijn elfde heel wat heen en weer
verhuisd. Onder meer naar Canada en Spanje en een
groot deel van mijn lagereschooltijd woonde ik in
Marokko.’ Ook met haar eigen gezin woonde ze zo’n
tien jaar in het buitenland: in de Verenigde Staten,
het Verenigd Koninkrijk en België. ‘Dat heeft me altijd

SER-cultuur
Als ze terugkijkt op haar tijd als kroonlid, wat is dan
haar mooiste SER-moment? ‘Het afscheidsdiner van
onder meer oud-SER-voorzitter Wiebe Draijer. Dat was
nog voor ik ook maar een vergadering van het Dagelijks
Bestuur had bijgewoond. Het diner gaf me een goed
inkijkje in de cultuur van de SER: alle aanwezigen
waren duidelijk gecommitteerd aan de publieke zaak en
namen hun rol en verantwoordelijkheid als deelnemer
in de overlegeconomie heel serieus. Terwijl er ook
ruimte was voor heel persoonlijke interesse in elkaar en
elkaars belangen. Die houding, samen met het persoonlijk contact eens per maand in het Dagelijks Bestuur,
legde een solide en respectvolle basis onder de soms
ingewikkelde sociaaleconomische discussies die we in
de SER voerden. De “SER-cultuur” is wat mij betreft een
combinatie van maatschappelijke betrokkenheid en
respect voor elkaar, en het van daaruit samen eens zien
te worden. Een cultuur om trots op te zijn.’
Leermoment
Ook haar grootste “leermoment” als kroonlid vond
rond het begin van haar aantreden plaats. ‘Ik was als
wetenschapper gewend te kijken naar de feiten en op
basis daarvan evidence based conclusies te trekken. Ik
leerde al gauw dat je bij de SER dan pas aan het begin
van het traject staat. Daarna moet je de sociale partners
meekrijgen, die niet altijd dezelfde visie hebben. →

Wie is Louise Gunning?
Louise Gunning was onder meer hoogleraar aan de
UvA, voorzitter van de Gezondheidsraad en voorzitter
van de RvB van het AMC en van het college van bestuur
van UvA/HVA. Momenteel is ze voorzitter van de RvC
van Royal Schiphol Group, de RvT van de Stichting VSB
Fonds, de RvC van ONVZ, de KHMW en van het curatorium van de Prins Claus Leerstoel. Daarnaast is ze lid
van het bestuur van Stichting VSB Vermogensfonds, het
Amsterdams Universiteitsfonds en Stichting Adore.
Gunning was van 2013 tot en met 2018 kroonlid en lid
van het Dagelijks Bestuur van de SER.
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Ook ontdekte ik dat je soms niet zo ver kunt komen als je
persoonlijk zou willen. Dat ondervond ik al kort na mijn
aantreden bij het adviestraject Toekomst Arbeidsgerelateerde
zorg. In dit geval was het doel van de sociale partners en
kroonleden gelijk, namelijk betere gezondheidszorg voor
werkenden, maar kon er geen overeenstemming bereikt
worden over de precieze manier waarop je dat bereikt.
Door naast het advies van de sociale partners ook een
apart advies van de kroonleden toe te voegen, maakten
we het kabinet duidelijk wat de volgende stap zou
moeten zijn: omstandigheden creëren om het gemeenschappelijke doel te behalen.’
Wapenfeiten
De belangrijkste wapenfeiten van Gunning als kroonlid
zijn het advies Chronisch zieke werkenden (2016), de verkenning Combinatiebanen (2018) en de oprichting van het
SER-Arboplatform (2018). Typisch voor haar werkwijze is
dat zij veel energie stopt in een gedegen voorbereiding
van een adviestraject. ‘Bij “mijn” eerste advies Chronisch
zieke werkenden was het bijvoorbeeld mijn belangrijkste
taak om de raadsleden uit hun “schuttersputjes” te halen.

Het is belangrijk flexibiliteit
te bieden, zodat vrouwen
blijven werken
Verwijten als “werkgevers ontslaan zieke mensen” vormen
geen ideale manier om het overleg te beginnen.’ Ze
zorgde ervoor dat er een ander gesprek werd gevoerd. ‘Een
gesprek over wat nodig is om te voorkomen dat mensen
beperkingen krijgen ten gevolge van hun chronische
ziekte.’ Ze legt uit: ‘Chronische ziekten openbaren zich
tegenwoordig sneller, dat betekent dat mensen vaak nog
geen beperkingen ervaren als ze een diagnose krijgen.
Via preventieve maatregelen kun je meer mensen gezond
en aan het werk houden. Door daarover open te praten,
in plaats van over wet- en regelgeving, konden we een
belangrijke hobbel nemen. Met als resultaat een vrij strak
advies om het gesprek tussen werkgever, werknemer en
huisarts of specialist te bevorderen.’
Fundament
Ook bij de verkenning Combinatiebanen zorgde ze eerst
voor een stevig fundament als basis voor discussie.
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‘Cijfers kun je vanuit verschillend perspectief duiden.
Daarom hebben we met elkaar eerst gekeken naar de
mensen en situaties achter de cijfers. Zo kwamen we
tot het inzicht dat er gewenste en ongewenste situaties
zijn, met een grijs gebied ertussen. Het combineren van
banen is prima, zolang de werkende het zelf ook als een
meerwaarde ervaart. Wanneer het een bittere noodzaak
wordt of het combineren juist veel problemen oplevert,
moet de overheid ingrijpen, zo luidde ons advies.’
Rolmodel
Gunning werd door maandblad Opzij maar liefst zes keer
uitgeroepen tot machtigste vrouw van Nederland: drie
keer in de gezondheidszorg en drie keer op het gebied van
onderwijs en wetenschap. Daarmee is ze een belangrijk
rolmodel voor vrouwen. Zelf is ze daar bescheiden over.
‘Eigenlijk zijn alle vrouwen van mijn generatie rolmodel.
Wij zijn de eerste generatie voor wie het gewoon was om
werk en een gezin te combineren. Ik heb ook veel geluk
gehad dat ik altijd interessant werk heb mogen doen. En
wat ook geholpen heeft, is dat ik al jong kinderen heb
gekregen. Dat heb ik dan ook altijd gepromoot. Als voorzitter van het AMC drukte ik de promovendi bijvoorbeeld
op het hart dat de periode waarin je promotieonderzoek
doet, een goede tijd is om zwanger te raken. Ik ben ook
helemaal niet tegen parttime werken, dat heb ik zelf ook
lange tijd gedaan. Het is belangrijk flexibiliteit te bieden,
zodat vrouwen blijven werken. De periode dat de kinderen
klein zijn, duurt immers maar een paar jaar. In mijn
bestuursfuncties ben ik alert op een goede man/vrouwmix. Bij het AMC heb ik me er overigens voor ingezet meer
jongens te stimuleren om Geneeskunde te gaan studeren.
Daar sloeg de balans juist naar de andere kant door.’
Hersenen
Gunning, inmiddels 67, vervult nog steeds flink wat
bestuursfuncties. Denkt u nooit: nu ga ik van mijn oude
dag genieten? ‘Ik vind het nog steeds een voorrecht
dat ik over heel veel aspecten van de samenleving mag
meedenken. En ik kan nu kiezen wat ik wel en niet doe.
Mijn man en ik zorgen ervoor dat we altijd een dag in de
week samen vrij zijn. Dan ruimen we de schuur op, gaan
we fietsen of naar een museum. Daarnaast passen we op
onze kleinkinderen. Daar geniet ik van, maar ik wil ook
mijn hersenen blijven gebruiken. Dat ik gestopt ben als
kroonlid was een bewuste keuze. Ik vind het belangrijk
dat je als kroonlid middenin de samenleving staat en er
fulltime bij werkt, dan zit je er volop “in”. Het was tijd
om het stokje door te geven aan de nieuwe generatie.’ n

Verstegen Spices & Sauces ondersteunt Indonesische boeren

Meer peper met
satellietinfo
Informatie van satellieten
helpt Indonesische
peperboeren effectiever
om te gaan met
water, kunstmest en
bestrijdingsmiddelen.
Kruiden- en specerijenfabrikant Verstegen wil
met het informatiesysteem de economische
ontwikkeling van de lokale
boeren stimuleren.
TEKST Berber Bijma FOTO Jeroen Poortvliet

Verschillende satellieten die om de
aarde draaien, geven Indonesische
peperboeren binnenkort waardevolle
informatie. Ze laten hen heel nauwkeurig weten of hun perceel te nat of
te droog is, of dat er meer of minder
pesticiden en kunstmest nodig zijn.
Om dat te bewerkstelligen, werken
acht bedrijven en organisaties samen
in het project SpiceUp, op initiatief
van Verstegen Spices & Sauces.
‘Voor een aantal gewassen wordt
al gewerkt met satellietinformatie.
Voor peper bestond dat nog niet’,
vertelt Marianne van Keep, directeur
duurzaamheid bij de Nederlandse
kruiden- en specerijenproducent.
Verstegen heeft als familiebedrijf
de ‘intrinsieke gedrevenheid om de
wereld beter achter te laten dan hij
nu is’, vertelt Van Keep. Tegelijkertijd
is Verstegen, met 450 medewerkers
in Nederland, een commercieel
bedrijf. In het project SpiceUp, een
van de duurzaamheidsprojecten van

Best practices
Leren van anderen is een belangrijke succesfactor bij het slagen
van projecten. Daarom een serie
over best practices op het gebied
van samenwerking, arbeid, diversiteit en de energietransitie. Deze
keer: het project SpiceUp van
Verstegen Spices & Sauces.

de fabrikant, kunnen die twee uitgangspunten naast elkaar bestaan.
Binnen een samenwerkingsverband
werken vijf Nederlandse en drie
Indonesische partners samen aan een
informatiesysteem. Dit zal op termijn
zo’n 100.000 peperboeren in Indonesië
van geologische informatie voorzien.
Behalve Verstegen en hulporganisatie
ICCO zijn hierbij ook jonge techno
logische bedrijven betrokken. →
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best practices

Tips voor bedrijven die werk willen maken van IMVO
Voor bedrijven die ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen in hun productieketen, heeft
Marianne van Keep één sleutelwoord: samenwerking. Enkele tips:
• Zoek samenwerking in je eigen organisatie om verduurzaming überhaupt van de grond te krijgen.
• Ga naast je leveranciers staan om samen na te denken over verduurzaming. Dat werkt beter dan ‘een vragenlijst
over de schutting kieperen’.
• Zoek ook breder samenwerking in de gehele branche: samen kun je het grootste verschil maken.

Bedrijven die gespecialiseerd zijn in
het verzamelen en analyseren van
data van satellieten.
Meer en beter
De eerste versie van het systeem
wordt dit najaar gelanceerd. Van Keep
legt uit hoe het werkt: ‘Het systeem
gaat de peperboeren via een app op
hun smartphone of via sms voorzien
van informatie over hun grond. Is
het te droog, is het te nat, hoe is de
weersvoorspelling, is het tijd voor
bemesting of het verdelgen van ongedierte? Op basis van die informatie
kunnen boeren bijvoorbeeld irrigatie
of drainage inzetten en kunstmest
en bestrijdingsmiddelen zo effectief
mogelijk gebruiken.’ De boeren

worden getraind in het optimaal
‘vertalen’ van de gegevens naar de
verzorging van hun land en hun
product. Uit voorlopige berekeningen
blijkt dat de productie van peper met
zeker 10 procent gaat toenemen als
het systeem eenmaal goed functioneert. Bovendien verbetert de kwaliteit van het product.
Leefbaar inkomen
Meer en betere peper betekent voor
de boeren een hogere kans op een
leefbaar inkomen. ‘En dat heeft
weer gevolgen voor hun omgeving.
Ze kunnen bijvoorbeeld beter voor
hun eigen gezondheid zorgen en
voor hun kinderen’, zegt Van Keep.
Voor Verstegen betekent een betere

economische positie van de boeren
meer leveringszekerheid.
Verstegen neemt de peper af van
zo’n 3.000 Indonesische boeren.
‘Maar er zijn wel 100.000 peperboeren in Indonesië. Op termijn hopen
we dat ook de anderen gebruik gaan
maken van ons systeem.’ Ook voor
bijvoorbeeld producenten van irrigatiesystemen of banken en verzekeraars kan SpiceUp interessant zijn.

De productie van
peper gaat met
zeker 10 procent
toenemen

Marianne van Keep: 'De inzet van nieuwe technieken heeft vaak een olievlekwerking.'

‘Een verzekeraar zou korting kunnen
geven aan boeren die ermee werken’,
oppert Van Keep. Verstegen produceert in Indonesië naast zwarte en
witte peper ook nootmuskaat, foelie
en kaneel. ‘Als SpiceUp eenmaal
goed werkt voor de peperboeren,
wordt het systeem wellicht ook voor
die andere producten ontwikkeld.’
Smartphone
Nog niet alle Indonesische boeren
en boerinnen die peper produceren,
hebben een smartphone, benadrukt
Van Keep. ‘Maar we zien wel dat het
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IMVO-convenant
Verstegen is een van de ondertekenaars van het convenant voor de
voedingsmiddelensector. Een van
de convenanten voor Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen die onder leiding van de
SER zijn gesloten. ‘Het convenant is een
mooi middel om de hele sector verder
te verduurzamen’, vindt Van Keep. ‘Wij
waren al een aantal jaren bezig met de
verduurzaming van onze hele keten
– dus ook de leveranciers van onze
leveranciers. We brengen voor de hele
keten de risico’s in kaart en bepalen
hoe we daarmee om willen gaan. Die
werkwijze zien we, mede door het
convenant, langzamerhand vanzelfsprekend worden in de hele sector. Ook
uit concurrentieoverwegingen is dat
goed nieuws. Tegelijkertijd maakt het
convenant ons ervan bewust dat we
weliswaar al veel doen, maar dat we
nog veel méér zouden kunnen doen.’ n

Digi-woestijn
Made in Germany. Duitsland is een sterk merk. Het land
staat aan de top als het om technologie gaat en Duitsers
gelden als georganiseerd en efficiënt.
Het zal u dus verbazen dat als het om infrastructuur
en digitalisering gaat, deze economische motor van
Europa ergens in de achterhoede sukkelt. De befaamde
Duitse Autobahnen? Vaak eerder een eindeloze reeks van
hobbels en gaten. De treinen rijden allang niet meer op
tijd. De bouw van het nieuwe vliegveld in de hoofdstad
Berlijn? Internationaal gezien een lachertje.
En dan digitaal. Gratis wifi in café of trein? In de
wereldstad Berlijn even pinnen als je een broodje koopt?
Online je paspoort aanvragen? Nee hoor, daar doen
we niet aan. In het thuisland van technologiegiganten
(Siemens, Deutsche Telekom) kun je er zelfs niet eens
zeker van zijn dat je overal bereikbaar bent. Schrikbeelden
uit een grijs verleden komen op. In DDR-tijden stond
de regio rond Dresden bekend als Tal der Ahnungslosen
(Dal der Onwetenden), want daar waren de West-Duitse
tvzenders niet te ontvangen. Nog steeds bestaan er
Funklöcher, gaten in de mobiele dekking. Daar verdwijnt
elk WhatsAppje in de digi-wüste (digi-woestijn), kun je
niet mobiel internetten en is zelfs bellen een drama.
Duitsland heeft in de (digitale) infrastructuur een
enorme achterstand opgelopen. Te weinig geld, te veel
bureaucratie, een remmende federale structuur. Er zijn
veel redenen voor de achterstand. Het land moet meer
investeren, eiste de OECD laatst nog.
Maar één obstakel is niet door geld en daadkracht uit
de weg te ruimen: angst.
Het wantrouwen tegen hoe een alwetende overheid en
machtige bedrijven omgaan met persoonlijke data, is diep
ingebakken in de Duitse cultuur – met goede historische
redenen. Digitalisering heeft ook in Duitsland de toekomst,
maar dat gaat in kleine stappen
omdat big brother getemd
moet blijven.
Annette Birschel
Annette is als Duitse journaliste
gevestigd in Amsterdam en
deelt hier haar Duitse blik op
de Nederlandse samenleving.

FOTO Dirk Hol

aantal boeren met een smartphone in
heel snel tempo toeneemt. Bovendien
zijn ze razend enthousiast over dit
project: wie wil er nu níet met de
nieuwste techniek werken? We zijn
al een paar jaar in gesprek met de
boeren, maar ook met lokale bestuurders om boeren van de benodigde
hulpmiddelen te voorzien, zodat ze
mee kunnen doen.’
De inzet van nieuwe technieken
heeft vaak een olievlekwerking. Dat
zag Verstegen eerder al bij andere
duurzaamheidsprojecten, zoals voedselbossen en het transparant maken
van de ketens. ‘In die projecten combineren we kennis die van generatie op
generatie is meegegaan, met nieuwe
technieken. We werken daarbij met
zogeheten champion farmers, die openstaan voor vernieuwing. Je ziet dat
andere boeren dat met veel interesse
volgen en al snel willen aanhaken.’
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Communicatiemedewerker Ruben van Vliet

‘Vrije tijd moet je
verdienen’
Met vergezichten is-ie
nog even voorzichtig.
Al kijkt Ruben van
Vliet, neerlandicus
en communicatiemedewerker bij het
ministerie van Justitie
en Veiligheid,
inmiddels wel vaker
vooruit. Ondanks zijn
taaislijmziekte.
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Hij is best goed in thuiszitten,
zeggen zijn vrienden. Beetje gamen,
tv-kijken, lezen en schrijven, Ruben
van Vliet verveelt zich niet snel.
‘Tegelijkertijd is vrije tijd pas leuk
als je het verdiend hebt. Sommigen
denken dat mensen met een uitkering lekker op de bank hangen.
Juist niet. Tenminste, dat geldt niet
voor mij.’
Van Vliet weet waar hij over praat.
Na zijn bachelorstudie Nederlands
en een master Journalistiek en
Nieuwe Media aan de Universiteit
van Leiden begon een periode van
voornamelijk freelancen. ‘Voor mij
was dat een manier om “meters te
maken” en betekende het een extraa
tje op de uitkering. Maar uiteindelijk
miste ik toch de structuur, vastigheid
en financiële onafhankelijkheid van
een vast dienstverband.’
Gelukkig bood het belastingadvieskantoor Meijburg & Co in
Amstelveen die zekerheid. ‘Ik kwam

daar via de Stichting Studeren en
Werken Op Maat (SWOM) en werkte
er tot augustus 2018 erg fijn. Helaas
kwam door veranderingen in het
werk een eind aan mijn dienstverband. Dat had gelukkig niets met
mijn capaciteiten of persoonlijkheid
te maken, overigens.’
Dat laatste is voor hem belangrijk. Van Vliet meldt tijdens een
sollicitatiegesprek dan ook dat hij
door taaislijmziekte – ook wel Cystic
Fibrosis genoemd – minder energie
heeft dan een gezond persoon en
daarom graag de mogelijkheid heeft
om thuis te werken. ‘Dat deed ik
bij Meijburg ook. Twee dagen in de
week reed ik naar Amstelveen, één
dag werkte ik thuis. Kort door de
bocht zorgen mijn lagere longinhoud en voortdurende ontstekingsprocessen ervoor dat ik minder
energie heb. Mijn lichaam heeft
een deel van mijn energie nodig om
stabiel te blijven. En als ik toch ziek

meedoen

word, dan kan dat vier of vijf weken
duren. Dat moet een toekomstige
werkgever weten.’
Niet echt plannen
Met de toekomst houdt hij zich maar
beperkt bezig. Hoewel zijn laatste
ziekteperiode al weer bijna zes jaar
geleden is, heeft Van Vliet geleerd niet
te ver vooruit te kijken. ‘Mijn broer,
die 36 jaar is, heeft de ziekte ook en
is inmiddels bijna elf jaar getrouwd.

Tegenwoordig
durf ik best
een jaar van
tevoren een
concertkaartje
te kopen
Toen we allebei nog thuis woonden,
vonden mijn ouders het lastig om
in januari te boeken voor de zomervakantie. Mijn broer en ik konden
ziek zijn in juni. Tegenwoordig durf ik
best een jaar van tevoren een concertkaartje te kopen, maar echt een leven
plannen doe ik niet. Veel mensen
schrijven zich op hun achttiende in
voor een huurhuis, maar ik ben pas
sinds een paar jaar bezig met uit huis
gaan en zelfstandig wonen.’

Meedoen
In de participatiesamenleving moet iedereen meedoen. Lukt dat ook voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een beperking? Hoe
vinden zij een plek op de arbeidsmarkt, wat zijn hun dromen en welke
obstakels moeten ze overwinnen? Deel 33: Ruben van Vliet (27) communicatiemedewerker ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lotgenoten
Of hij lotgenotencontact opzoekt? Je
zal Van Vliet niet als frequente gast
tegenkomen op internetfora over
taaislijmziekte of op congressen op
dat gebied. ‘Natuurlijk volg ik de
laatste ontwikkelingen wel en ik
had een behandelend arts die veel
lezingen gaf en me op de hoogte
hield. Ik ga echter niet actief op zoek
naar lotgenoten. Dit is een progressieve ziekte en ik ken mensen die de
negentien jaar niet haalden. Bij mij
is alles redelijk stabiel. Daardoor kan
ik een redelijk normaal leven leiden.
Zonder me te zorgen te maken over
hoe lang ik nog leef en of er snel een
medische doorbraak komt.’
Sinds januari 2019 is het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn
werkgever. Hij werkt er 24 uur,
verdeeld over vier dagen in de week.
‘Ik ben erg blij met mijn baan hier.
Ook geregeld via SWOM. Het is erg
prettig werken hier. ‘
De topambtenaren van het
ministerie kunnen op zijn discretie
rekenen. Van Vliet klapt niet uit de
school over taalblunders, al geeft
hij toe dat er soms wel een foutje

te verbeteren valt. Hij plaatst op
verzoek berichten op het intranet
en corrigeert eigenhandig foutjes.
‘Al ben ik daar wel supervoorzichtig
mee. Als een tekst erg wollig en
ambtelijk is, wil ik er wel wat aan
doen, maar het stuk is misschien wel
langs vijf afdelingen gegaan en wie
weet heeft de minister ook wel een
steentje bijgedragen. Nee, het blijft

De gevolgen van
mijn ziekte?
Die moet een
werkgever weten
vooralsnog bij overduidelijke fouten.
Vaak samentrekkingen van woorden
of onnodige spaties. Of ik zelf ook
een bijdrage lever? Ja hoor, ik help
mee met het organiseren van evenementen en schrijf daar ook berichten
en uitnodigingen voor. En ik ben
bezig met het updaten van enkele
intranetpagina’s.’ n
SERmagazine
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SER vraagt
meer geld voor
laaggeletterdheid

Textielbedrijven
goed op weg met
duurzame afspraken

In Nederland hebben naar schatting
2,5 miljoen mensen moeite met taal,
rekenen en digitale vaardigheden.
Dat is een enorm maatschappelijk
probleem. Laaggeletterdheid is
vaak ook een oorzaak van andere
problemen, zoals schulden, slechte
gezondheid, armoede of een slechte
woonsituatie.
Het kabinet heeft in maart 2019
plannen gepresenteerd om laaggeletterdheid aan te pakken, maar ziet
de urgentie van dit probleem niet
voldoende, zegt de SER in het advies
Samen werken aan taal.
Het kabinet moet meer landelijke
regie gaan voeren én meer geld ter
beschikking stellen. Volgens de SER
is de 84 miljoen euro van het kabinet
te weinig: het lijkt erop dat het dubbele budget nodig is. Stap één zou
echter moeten zijn het budget veel
effectiever in te zetten. Er is meer
maatwerk nodig om andere problemen aan te pakken die veroorzaakt
worden door laaggeletterdheid, zoals
armoede, gebrek aan zorg of een
slechte woonsituatie. Daarom adviseert de SER een betere samenwerking van gemeenten met werkgevers,
maatschappelijke organisaties en
onderwijs om de complexe problemen aan te pakken. n

Negen van de tien textielbedrijven
die zich hebben aangesloten bij het
IMVO-convenant Duurzame Kleding
en Textiel, zijn goed op weg om te
voldoen aan de afspraken in het
convenant. Dat staat in de jaarrapportage 2018 van het convenant.
De bedrijven hebben concrete actie
ondernomen en hun bedrijfsvoering
zo veranderd, dat ze de risico’s op
misstanden in hun productieketen
beter kunnen aanpakken.
De invloed van het convenant
nam dit jaar opnieuw toe: eind 2018
deden 92 kleding- en textielmerken
mee, samen goed voor zo’n 48 procent van de omzet op de Nederlandse
markt. Ook de internationale samenwerking met andere initiatieven
groeit. Samen kunnen partijen en
bedrijven zo beter een vuist maken
om de internationale kledingindustrie te verduurzamen.
Deelname aan het convenant is
vrijwillig, maar niet vrijblijvend. In
2018 zijn de inspanningen van deelnemende bedrijven voor het eerst
beoordeeld aan de hand van een
beoordelingskader dat partijen samen
hebben opgesteld.
De SER, die ook het secretariaat
van het convenant voert, verzorgt de
beoordeling. n
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Werken met
een chronische
ziekte

Polderen
op zijn
Arubaans

Nieuwe techno
logieën voor gezond
en veilig werken

Eén op de drie werkende Nederlanders krijgt een chronische ziekte.
Wat betekent dit voor de loopbaan?
En hoe kan iemand met een chronische ziekte toch blijven meedoen in
de samenleving?
De SER publiceerde in maart
2016 het advies Werk: van belang voor
iedereen. Een advies voor werken met
een chronische ziekte. Een werkgroep
bestaande uit de SER-commissie
Chronisch Zieke Werkenden (CZW),
Centrum Werk Gezondheid, de
Patiëntenfederatie Nederland en
enkele anderen kreeg vervolgens
opdracht om de aanbevelingen verder uit te werken.
Op 11 april organiseerde de SER
met Centrum Werk Gezondheid de
bijeenkomst Zorg voor Werk om de
resultaten daarvan te delen. Werkbehoud is enorm belangrijk voor wie
een chronische ziekte heeft, en voor
de maatschappij. Via intensief overleg
en samenwerking kunnen de werknemer, werkgever en zorgverleners
samen vaak aanpassingen laten doen
waardoor werken mogelijk blijft.
Centrum Werk Gezondheid en
de SER roepen werkgevers, de overheid, zorgverleners en werkenden
op om ervoor te zorgen dat mensen
hun baan niet verliezen wanneer
zij te maken krijgen met een
chronische ziekte. n

Ook Aruba heeft een eigen SER.
Felix Bijlhout, de secretaris ervan,
verbleef twee weken in Nederland
om een kijkje in de keuken te nemen
bij de SER in Den Haag. Wat is
hem opgevallen? Bijlhout: ‘De SER
houdt zich hier niet alleen met zijn
primaire adviestaak bezig, maar is
ook sterk in het bij elkaar brengen
van stakeholders. Het Arboplatform
en Jongerenplatform zijn daar goede
voorbeelden van. Bij de SER op
Aruba willen we meer toe naar deze
werkwijze, noem het ‘polderen op
zijn Arubaans’. Zo ontstaat er meer
draagvlak onder alle partijen.’
Het leukst aan zijn bezoek vond
Bijlhout het bijwonen van commissievergaderingen en diverse bijeenkomsten, zoals een bijeenkomst van
het Arboplatform: ‘Ook op Aruba
zijn we een Arboplatform aan het
opzetten. Het is een heel interessant
en interactief medium waarmee
we repressief arbobeleid kunnen
transformeren naar preventief
arbobeleid.’ n

De concentratie van een gevaarlijke
stof meten in de urine van werknemers. Een app die bij een werknemer in een fabriekshal het
risico op gehoorschade meet.
Staatssecretaris Van Ark van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft
de SER om advies gevraagd over de
bijdrage van dergelijke methoden
voor biomonitoring en sensoring aan
gezond en veilig werken.
Hoewel er veel voordelen zijn bij
de toepassing van dergelijke technieken, brengt de invoering ervan ook
vragen met zich mee. Hoe moet je
bijvoorbeeld omgaan met persoonsgegevens en hoeveel vrijheid geef je
aan je medewerkers om wel of niet
mee te doen?
De staatssecretaris wil weten hoe de
SER aankijkt tegen biomonitoring
en het gebruik van biologische
grens- of advieswaarden in relatie
tot gevaarlijke stoffen. Ook vraagt
zij de SER om een verkenning van
de mogelijkheden en beperkingen
van biomonitoring en sensoring in
relatie tot gezond en veilig werken.
De staatssecretaris wil het advies en
de verkenning in het eerste kwartaal
van 2020 ontvangen.
Ter voorbereiding op deze aanvraag aan de SER schreef het RIVM
een rapport over biomonitoring en
sensoring. n
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Wat wil je later worden? Elk kind kent die vraag, maar hij kan ook aan volwassenen worden gesteld.
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Een tweede carrière is geen zeldzaamheid meer. Wat komt er van (jeugd)dromen terecht?

Als ik later groot ben
WIE? Azadeh Fakhran (40)
WAT? Manager marketing & sales Rotterdams Philharmonisch Orkest

‘Tot mijn zevende heb ik in Iran gewoond, daarna zijn
we naar Duitsland gevlucht. Ik heb ook een tijd in de VS,
Spanje en Tsjechië gewoond, maar uiteindelijk ben ik voor
de liefde naar Nederland gekomen. Mijn familie wilde
natuurlijk dat ik arts, jurist of architect zou worden. Maar
ik heb voor literatuurwetenschap en algemene taalkunde
gekozen en ook nog een studie Filmproductie gedaan.
Want ik houd erg van verhalen schrijven en maken.
Als student moest ik zelf mijn studie betalen en had
ik altijd allerlei baantjes. Bij een onlinemarketingbedrijf
ontdekte ik dat het echt mogelijk is om met je talent geld
te verdienen. Zo ben ik in de marketing terechtgekomen.
Een paar jaar geleden vond ik dat ik wel genoeg
van de zakelijke wereld had gezien. Ik startte een
eigen bedrijf om jonge hockeyers te begeleiden. Toen
kwam het Rotterdams Philharmonisch Orkest op mijn

pad en vroegen zij mij voor de marketing & sales.
Een orkest vraagt perfectie, passie, discipline en
samenwerking om op hoog niveau te kunnen spelen.
Dat past heel erg bij de manier waarop ik zelf werk.
Ik houd ervan om samen aan een groter doel te werken.
Ons doel is om de klassieke muziek in stand te houden
en over te dragen naar de toekomst. Die muziek
vertegenwoordigt de hele westerse geschiedenis. Ik vind
het geweldig om naar een stuk te luisteren dat zwaar
is en concentratie vraagt. Dan heb ik aan het eind het
gevoel dat ik er zelf aan heb meegewerkt, al zat ik niet
eens op het podium.
Ik heb geleerd dat het leven mij overkomt. Als er
ander werk op mijn weg komt, dan is dat vanwege een
verandering in mijn leven, mijn wezen of de wereld. Maar
zolang ik kan samenwerken met mensen, is het goed.’

