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Wat een féést was het, ons open huis op 11 oktober. Honderden mensen: ouders en kinderen van
werknemers, buren, scholieren, oud-collega’s, en
mensen van allerlei organisaties uit Den Haag en
omstreken die hier anders niet zo gauw binnen
zouden stappen. Allemaal gekomen voor ons
open huis waar we lieten zien wat de SER doet. Met
film, workshops, podcast, een escape-room,
én een mad scientist. Allerlei enorm leuke
manieren om het brede palet aan onderwerpen
en werkmethodes van de SER te belichten. Het
plezier spatte ervan af, bij onszelf én bij de
bezoekers. Op de SER-website staat een leuk
filmpje om nog na te genieten.
Naast veel andere dingen was er aandacht voor
Leven Lang Ontwikkelen. Recent hebben we de
eerste voortgangsrapportage gepubliceerd (zie
ook www.ser.nl) en in de raad besproken. In het
komende jaar zal hard worden gewerkt aan drie
doorbraken op het gebied van dienstverlening,
waardering van competenties en het werven van
mensen voor met name de energietransitie. Grote
uitdagingen waarop ook voortgang wordt geboekt.
Weten hoe dat gaat? Op 27 november organiseren
we, met ministeries en Kennispunt MBO, een landelijke conferentie waar aansprekende resultaten
worden gepresenteerd. Dus nóg zo’n feestelijke
dag. Kom kijken!

Drukkerij Opmeer
Internet
www.ser.nl
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Trude Maas neemt eind dit jaar afscheid als voorzitter
van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Sinds
deze alliantie bestaat is het gesprek over medezeggenschap inhoudelijker en diverser geworden.

Sven Romkes zorgt er met hart en ziel voor dat ABN
AMRO meer mensen met een beperking de organisatie
binnenhaalt en binnenhoudt. ‘In Nederland blijven nog
te veel mensen achter door hun beperking. Daarin wil ik
verandering brengen.’

Duurzame ontwikkeling 12
Er is veel winst te behalen door duurzaam beleid te verbinden met de VN-Sustainable Development Goals, concludeert
de SER in het advies Kansen pakken en risico’s beheersen.

SERmagazine gaat (ook) online

Afscheid columnisten 16

SERmagazine verschijnt vanaf 2020 op papier
en online. De online versie leest u vanaf volgend
jaar via www.ser.nl. De papieren versie ontvangt
u vijf keer per jaar thuis.

Columnisten Yvonne Zonderop en Annette Birschel
nemen afscheid van de SER. Beiden ervaren Nederland
als een betrekkelijk harmonieuze maatschappij. ‘Er zijn
in Nederland geen echt grote meningsverschillen’.

Tinbergen 18
In het Tinbergenjaar blikken we met biograaf Erwin
Dekker terug op de erfenis van Nobelprijswinnaar en
econoom Jan Tinbergen. ‘Dat we de economie als een
bestuurbaar object zijn gaan zien, is echt aan hem te
danken.’
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SER opent haar deuren

Succesvol open huis

Op 11 oktober opende de SER
zijn deuren voor iedereen.
Met interactieve workshops en
afwisselende activiteiten vertelde
de SER zijn verhaal: wie de SER is,
wat de SER doet en hoe de SER dat
doet: met polderen, verbindend
onderhandelen en dialoog.

TEKST EN FOTO SER
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Door het hele SER-gebouw konden bezoekers deelnemen
aan debatten, speeches bijwonen en originele spellen
spelen. Van zeer serieus tot dikke pret.
Mariëtte Hamer opende de dag met een toespraak
in de De Poushal het open huis, waarna alle gasten
zich naar hun workshop begaven: van lezingen over de
platformeconomie en ‘het geheim van de SER’, tot een
escape room waaruit je alleen kon ontsnappen door je te
laten gelden als lid van de medezeggenschapsraad.
Tegelijkertijd waren er doorlopende activiteiten zoals
de SER-bioscoop, een photobooth waar je leuke foto's als
aandenken kon krijgen en een heuse virtual realitybeleving van een (on)veilige werkomgeving. Stichting
Lezen & Schrijven, ‘medebewoner’ in het huis van de
SER, opende eveneens haar deuren: daar konden bezoekers via Taalambassadeurs ervaren hoe het is om te leven
als laaggeletterde.
Ook voor kinderen was er genoeg te doen: voor hen
stond de enige echte Mad Scientist paraat, die leuke
experimenten deed met scheikundige stoffen. Dit als
verwijzing naar de serieuze rol van de SER bij de databank Grenswaarden Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek.
Bovendien was er een duurzame knutselhoek waar

kleine uitvinders zelf een ‘robot’ in elkaar konden
zetten.
Gedurende het evenement namen Jaap Jansen
en PG Kroeger in de ontvangsthal hun bekende
podcast Betrouwbare Bronnen op. Aan het woord
kwamen Ed Nijpels over het Klimaatakkoord en
Mariëtte Hamer, Semih Eski en Luce van Kempen
over het SER Jongerenplatform.
We kijken terug op een geslaagde dag met een
mooie opkomst, onder wie beleidsmedewerkers,
buurtbewoners, studenten en lokale scholieren.
Een geslaagd voorproefje op het 70-jarig jubileum
van de SER, volgend jaar! n
SERmagazine
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Vijf jaar Alliantie Medezeggenschap en Governance

Een inhoudelijker en
meer divers gesprek
Eind dit jaar neemt
Trude Maas afscheid als
voorzitter van de Alliantie
Medezeggenschap
en Governance. Deze
alliantie versterkt
sinds vijf jaar de
‘driehoekdialoog’ tussen
ondernemingsraad,
bestuurder en
toezichthouders.
TEKST Berber Bijma
FOTO Dirk Hol, Robina de Graaf
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‘Het debat over de noodzaak van
dialoog tussen ondernemingsraad
(OR), bestuur en commissarissen
had vijf jaar geleden zeker een
impuls nodig’, zegt Trude Maas.
‘Iedereen zat in z’n eigen bubbel en
de drie partijen praatten maar heel
weinig gezamenlijk. Met de Alliantie
Medezeggenschap en Governance
(AMG, zie kader) wilden we daarin
een doorbraak forceren. Geen
gesprek vanuit de eigen posities
en instituties meer, maar samen
om tafel, vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en met respect
voor ieders rol.’ Maas, met ervaring
als commissaris en toezichthouder
bij meerdere bedrijven en organisaties, was de afgelopen vijf jaar
voorzitter van de AMG. Tijdens de
lustrumviering in december draagt
ze het stokje over aan haar opvolger.
Meer invalshoeken
In hoeverre is het de afgelopen jaren

gelukt een ‘gezamenlijk gesprek’ op
gang te brengen? Maas: ‘Wat we in
ieder geval hebben bereikt, is dat er
een inhoudelijk gesprek is gekomen
over de kwaliteit van het overleg in
de zogeheten governance-driehoek.
En dat dat debat niet alleen wordt
aangejaagd door de usual suspects.
We vergaderen weliswaar bij de SER,
maar zeker niet alleen met mensen
die daar toch al heel vaak komen.
Onder meer een consultancy- en
een advocatenkantoor zijn partner
van onze Alliantie. Daardoor kijken
we vanuit veel meer invalshoeken
naar medezeggenschap dan alleen
de bekende “polderpartijen”.
Advocatenkantoren zien bijvoorbeeld
conflicten langskomen tussen ondernemers en OR’en en hebben op die
manier een beeld van hoe conflicten
ontstaan. Consultancybedrijven
geven trainingen aan medezeggenschapraden en komen daarbij vragen
tegen die verder gaan dat wat in de

medezeggenschap

Wet op de Ondernemingsraden is
geregeld.
We hebben bijvoorbeeld ook een
bijeenkomst gehad met technologiebedrijf Dell over hoe je moderne
media kunt inzetten om meningen
uit het hele bedrijf te peilen en zo
medezeggenschap te verbreden.
Kortom: we hebben als netwerkorganisatie het gesprek over medezeggenschap veel meer divers gemaakt
door meer ruimte te creëren voor
verschillende invalshoeken aan tafel.
Juist omdat we een netwerkorganisatie zijn, staan we open voor meer
nieuwe gesprekspartners.’
Dialoogprijs
Een ander mooi zichtbaar resultaat
van de AMG, waar Maas trots op is,
is de Driehoek 3D Trofee. Dit is een
jaarlijkse prijs die AMG uitreikt aan
een bedrijf waarin de dialoog tussen
ondernemingsraad, bestuur en toezichthouders of commissarissen
bovengemiddeld goed wordt gevoerd.
‘Een mooi bijeffect van die prijs is
dat er uitgebreide interviews worden
gehouden, zodra we een shortlist
van drie kandidaten hebben. Zo

hebben we de afgelopen jaren een
openbare database met best practice
opgebouwd. Die blijken heel inspirerend te werken voor bedrijven die
de dialoog in de driehoek willen
verbeteren. De prijs heeft met andere
woorden het thema beter zichtbaar
gemaakt.’
De Alliantie probeert het bewustzijn
over het belang van de ‘driehoekdialoog’ verder te stimuleren door
denktankbijeenkomsten. ‘Zulke
bijeenkomsten zijn er bijvoorbeeld
voor voordrachtscommissarissen:
commissarissen die zijn benoemd
op voordracht van de OR. Vanaf het
moment van hun benoeming zijn
ze ‘gewoon’ commissaris, maar door
de manier waarop hun benoeming
tot stand is gekomen, hebben deze
commissarissen vaak wel de meeste
affiniteit met medezeggenschap.
Daar spreken we hen in ieder
geval op aan. We hebben OR’en de
afgelopen jaren ook gestimuleerd
gebruik te maken van hun voordrachtrecht. Bij grote, beursgenoteerde bedrijven en kleine bedrijven
en organisaties gebeurt dat al vaak,
maar een grote groep middenbe-

drijven doet nog steeds te weinig
met voordrachtcommissarissen.
Daarvoor hebben we de afgelopen
jaren aandacht gevraagd via de best
practice voor de Driehoek 3D Trofee.’
Tempo maken
Maas zag in veel bedrijven wat een
goede relatie tussen bestuurder,
toezichthouders en OR kan opleveren. ‘Ik heb de expertise en het
inzicht van de werkvloer vaak
onderschat zien worden. We hebben
in dit land nog nooit zo’n hoog
gemiddeld opleidingsniveau gehad:
doe er dan ook wat mee. Als de drie
partijen elkaar in een vroeg stadium
opzoeken, gaat bijvoorbeeld een
reorganisatie veel soepeler. Het
internationale technologische bedrijf
NXP is een mooi voorbeeld. De markt
waarin NXP beweegt (halfgeleiders)
is ingewikkeld en is dynamisch.
Het bedrijf heeft er dus veel baat bij
om tempo te kunnen maken met
veranderingen. Om die reden zit
de OR altijd bij het eerste deel van
de vergadering van de Raad van
Commissarissen. De OR is daardoor
heel goed op de hoogte van wat er →

Nominaties Driehoek 3D Trofee
De nominaties voor de Driehoek 3D Trofee 2019-2020
zijn bekend! De Volksbank, Unilever Nederland en
Vitens komen alle drie in aanmerking voor de prijs voor
het beste overleg in de ‘driehoek’ medezeggenschap,
toezicht en bestuur.
Ieder jaar wordt de prijs uitgereikt aan een organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de
(centrale) ondernemingsraad en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de
directie. Daarbij kijkt de jury naar verschillende criteria.
Belangrijk is bijvoorbeeld dat er een cultuur is van structureel en informeel overleg tussen de drie partijen.

Daarnaast moet er regelmatig overleg zijn met andere
stakeholders zoals (groot-) aandeelhouders, externe
toezichthouders, vakbonden en cliëntenraden. De
centrale or moet actief zijn op strategisch niveau zodat
het overleg leidt tot aantoonbare resultaten ten aanzien
van sociale, lange termijn en duurzame bedrijfsvoering. Tot slot moet er ook oog zijn voor diversiteit en
inclusiviteit.
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het
congres van Alliantie Medezeggenschap en Governance
op 11 december.

SERmagazine
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In 2018 won Tata Steel de Driehoek 3D Trofee. In december is de winnaar van 2019 bekend.

speelt en wat er binnen het bedrijf
aan zit te komen. Een adviesaanvraag
aan de OR komt dus niet als donderslag bij heldere hemel, maar eerder
als sluitstuk van een gesprek dat al
heel lang wordt gevoerd. Daardoor
kunnen beslissingen over innovatie
veel sneller worden genomen.’
Maas voerde zelf als toezichthouder
een gelijksoortige constructie in
bij het Van Gogh Museum, waar ze
toezichthouder was. ‘Qua organisatie
niet te vergelijken met NXP, maar het
idee was hetzelfde: als je elkaar goed
leert kennen, kun je tempo maken.

Indien nodig kun je goed ruzie
maken en het daarna ook weer goed
maken. Ik heb wel meegemaakt dat
leden van de OR tegen de toezichthouders zeiden: “Wij begrijpen nu
eigenlijk pas wat jullie doen”. Dat
was precies de bedoeling: elkaar
leren kennen en koudwatervrees
wegnemen.’
Governance Code
Maas wil haar opvolger niet voor
de voeten lopen en daarom niet te
veel zeggen over wat de Alliantie
de komende jaren zou moeten

of kunnen doen. Wat de nabije
toekomst volgens haar vast wél zal
brengen, is een plek voor de stem
van werknemers in de Corporate
Governance Code. Die gedragscode
voor goed bestuur bestaat sinds 2009
en wordt regelmatig herzien. ‘In de
huidige versie van de code worden
werknemers niet genoemd. Wat mij
betreft is dat voor het laatst. Dat
is ook wat werkgeversorganisatie
AWVN – een van de partners in de
Alliantie – onlangs heeft geadviseerd
aan de commissie die bezig is met
de herziening. Het is tijd dat werknemers worden erkend als stakeholders
voor goed bestuur. Medezeggenschap
verdient een plek in de code.’
De reikwijdte van de Governance
Code is groot, zegt Maas. ‘Eigenlijk
herinnert niemand zich meer dat de
code ooit is opgesteld voor beursgenoteerde bedrijven. De code wordt
inmiddels zorgvuldig gelezen en
doorvertaald tot op het niveau van
bijvoorbeeld kleine zorgorganisaties.
Bedrijven en organisaties gaan er
echt mee aan de slag.’
Of het de verdienste is van de AMG
dat werknemers straks waarschijnlijk worden erkend als stakeholder
voor goed bestuur, is wat Maas
betreft niet zo relevant. ‘Wij hoeven
niet beroemd te worden. Maar voor
onszelf is het wel mooi om te zien
dat we resultaat boeken.’ n

Alliantie Medezeggenschap en Governance
Bestuurders van bedrijven en organisaties hebben
regelmatig overleg met de OR en met de Raad van
Toezicht of de Raad van Commissarissen. Maar weten
de toezichthouders en de OR elkaar ook rechtstreeks
te vinden? Nog lang niet altijd, constateerden de SER
en het Nationaal Register vijf jaar geleden. Samen
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besloten ze daarom de Alliantie Medezeggenschap en
Governance (AMG) op te richten.
De SER heeft een wettelijke taak om de medezeggenschap te bevorderen en doet dat op verschillende
manieren. Het Nationaal Register zet zich in voor de professionalisering van commissarissen en toezichthouders.

Roc Scalda

Vakkrachten voor
wind-op-zee
Nout Nagtegaal: 'Met het certificaat van de Global Wind Organization mogen onze studenten overal ter wereld aan windturbines werken.'

In Zeeland en voor de

benodigde vakmensen op.

‘De onderhoudsmonteurs die wij
opleiden, zijn een schakel in een
enorme logistieke keten’, vertelt
Nout Nagtegaal. Hij is teamleider
Werktuigbouwkunde en manager
van de ‘windgerelateerde studies’ bij
roc Scalda. ‘De eerste windparken op
zee, Borssele 1 en 2, hebben samen
straks 94 windturbines. Die worden
nu gebouwd en zijn eind volgend
jaar klaar. Daarna volgen nog drie
windparken op zee. Een gigantische
logistieke operatie, waar enorm veel
partijen bij betrokken zijn. Voor de
Zeeuwse economie en werkgelegenheid zijn de parken alleen maar
positief. Zelfs de Zeeuwse bakker
die zorgt voor de catering tijdens de
bouw, profiteert er uiteindelijk van.’

TEKST Berber Bijma FOTO Jeroen Poortvliet

Veel vakmensen nodig
Toen een paar jaar geleden duidelijk
werd dat er zoveel windturbines voor
de Zeeuwse kust kwamen, besloot
Scalda daarop in te spelen met een

Zeeuwse kust worden de
komende jaren honderden
windturbines geplaatst.
Dat levert heel wat banen
op voor onderhoud en
reparatie. Roc Scalda
grijpt die kans met beide
handen aan en leidt de

Best practice
Leren van anderen is een belangrijke
succesfactor bij het slagen van projecten. Daarom een serie over best
practice op het gebied van leven
lang ontwikkelen, samenwerking,
arbeid, diversiteit en de energietransitie. Deze keer: de studieroute
Windenergie van roc Scalda.

aparte studierichting voor windenergie, met de focus op wind-op-zee.
Nagtegaal: ‘Het onderhoud van de
eerste twee windparken gaat plaatsvinden vanuit Vlissingen. Daar zijn
natuurlijk allerlei vakmensen voor
nodig, onder meer op mbo-niveau.’
De ‘windopleiding’ van Scalda is
een specialisatie (‘keuzedeel’) in
de laatste twee jaren van de mbo- →

SERmagazine
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Bij een storing ga je met een elektrotechnicus
en een werktuigbouwkundige naar boven en
moet je er samen uit zien te komen

opleiding Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Maintenance.
Volgend voorjaar studeert de eerste
lichting van ongeveer veertig
studenten af.
Bij het ontwikkelen van de specialisatie stond voorop dat er nauw samengewerkt moest worden met het Deense
energiebedrijf Ørsted dat Borssele 1
en 2 bouwt, vertelt Nagtegaal. ‘Het
opbouwen van een vertrouwensband
met Ørsted en andere betrokken
bedrijven, heeft veel energie en tijd
gekost, maar is ontzettend goed verlopen. Hetzelfde geldt overigens voor
de samenwerking met de provincie:
ook die is heel goed.’ Scalda staat voor
de opdracht mensen op te leiden voor
de energietransitie en krijgt verspreid
over vier jaar 1,2 miljoen euro van
de provincie en Rijksoverheid om de
opleiding op te zetten. Afspraak is dat
Scalda dat bedrag verdubbelt door
geld of bijdragen in natura binnen te
halen van bedrijven.

De provincie Zeeland participeert via
het Actieplan Arbeidsmarkt in het
landelijk netwerk regionale samenwerkingsverbanden van de SER Actieagenda Leven Lang Ontwikkelen.
Opleiding van hoge kwaliteit
Wat ook vooraf duidelijk was: de
opleiding moest van hoge kwaliteit
zijn. De windturbines die Ørsted
plaatst, zijn van het Duitse bedrijf
Siemens. ‘Met de Deens-Duitse gründlichkeit hebben we laatste jaren goed
kennisgemaakt’, zegt Nagtegaal met
een lach.
Scalda heeft inmiddels een
WindDock: een hoogwaardig opleidings- en trainingscentrum voor
windenergie. Docenten zijn vanaf
de initiatieffase bijgeschoold en
getraind, deels in Denemarken. ‘We
hebben er veel in geïnvesteerd om
beroepskrachten op te leiden voor
banen in de wind-op-zee-sector. Heel
belangrijk daarin is het certificaat

van de Global Wind Organization dat
studenten in ons trainingscentrum
in Vlissingen kunnen behalen voor
de basic technical training. Dat certificaat – dat wij als enige mbo-instelling in Nederland mogen verstrekken
– is noodzakelijk om waar ook ter
wereld aan windturbines te mogen
werken.’ Overigens in combinatie
met een certificaat voor de basic safety
training. ‘Dat laatste certificaat wordt
doorgaans verzorgd en betaald door
het bedrijf waar iemand in dienst
komt.’
De Scalda-studenten die voor de
studierichting wind-op-zee kiezen,
komen dus met drie diploma’s
van school, vat Nagtegaal samen:
een mbo-diploma Elektrotechniek,
Werktuigbouwkunde of Maintenance, een extra diploma voor een
opleiding in de windenergie én een
verplicht internationaal certificaat
om veilig met windmolens aan de
slag te mogen. Verder wordt tijdens
de opleiding veel aandacht besteed
aan Engels, dat bij windenergieprojecten vrijwel altijd de voertaal is.
‘Studenten verlaten ons met een heel
mooi cv. Datzelfde geldt overigens
ook voor professionals die wij met
dezelfde scholing vanuit andere sectoren voorbereiden op een baan in de
windenergie. Verscheidene mensen,
met name uit de oliesector, hebben
al zo’n van-werk-naar-werk-traject bij
ons gevolgd.’
Brede samenwerking
De komst van de windparken heeft de
samenwerking tussen allerlei partijen
in Zeeland een impuls gegeven.
Overheid, bedrijven en onderwijs
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zeepkist

weten elkaar makkelijker te vinden.
Bedrijven onderling zijn meer gaan
samenwerken in netwerkorganisaties
als het Platform Energyport Zeeland.
En ook onderwijsinstellingen zoeken
elkaar op. Zo werken Scalda en de
Hogeschool Zeeland nauw samen in
het opleiden van vakmensen voor de
windsector. Nagtegaal: ‘We willen toe
naar de situatie waarin we de vraag
van bedrijven kunnen analyseren en
uitsplitsen in een mbo- en een hbodeel, en gemengde studententeams
kunnen samenstellen om te werken
aan een oplossing.’
Veilig en gezond werken
Scalda wil de komende jaren steeds
zo’n twintig tot dertig vakmensen
voor de windenergiesector certificeren. Met alleen waardevolle
papieren zijn studenten nog niet
klaar voor de arbeidsmarkt van de
windenergie, stelt Nagtegaal. ‘Een
heel belangrijk onderdeel van onze
opleiding is de werkhouding. Die
draait enerzijds om veiligheidsbewustzijn. Je werkt op enorme
hoogte met ongelooflijke voltages,
dus veiligheid is heel erg belangrijk.
Daarnaast zijn communicatie, samenwerken en analytisch vermogen belangrijk. Bij een storing ga je met een
elektrotechnicus en een werktuigbouwkundige naar boven en moet je
er samen uit zien te komen – met de
weinige spullen die je hebt kunnen
meenemen. Je moet dus ook over de
grenzen van je eigen vakgebied heen
kunnen kijken. Als je je zo’n werkhouding eigen maakt, heb je daar de
rest van je leven profijt van. Ook als je
niet in de windenergie belandt.’ n

Onze mkb-bedrijven zijn niet alleen de pijlers van de
Nederlandse economie, maar ook van de lokale leefgemeenschap in Nederland. Mkb-ondernemers staan
voor Lokaal Verantwoord Ondernemen (LVO), met
aandacht en zorg voor de medewerkers, waaronder
ook ouderen, mensen met een achterstand en nieuwkomers in Nederland. Zeker bij mkb-winkeliers is de
aandacht voor de lokale gemeenschap groot. Velen
doen iets extra’s voor de ouderen of mensen met een
beperking: klanten ophalen en begeleiden in de winkel. Deze mkb-ondernemers zijn actief bezig met het
verhogen van de veiligheid in en rondom de winkel.
Zij stemmen hun lokale activiteiten af op wat past in
de omgeving door allerlei vormen van sponsoring en
ondersteuning van activiteiten. Of het nu gaat om de
sportclub, culturele activiteiten, ondersteuning van
wijkpunten of actieve bestrijding van eenzaamheid,
overgewicht, zwerfafval, het tegengaan van voedselverspilling, zij ondersteunen het. Hun samenwerking
met lokale scholen en zorginstellingen wordt steeds
intensiever. Commerciële relaties met lokale boeren
en toeleveranciers zijn aan de orde van de dag.
Zorgvuldig omgaan met de omgeving staat hoog op
de agenda.
De bijdrage van deze mkb-winkeliers aan het in
stand houden van de lokale leefbaarheid, is groot.
Het is daarom van belang dat de overheden ook zorgvuldig met het mkb omgaan. Dat verdienen zij door
zowel hun belangrijke economische functie als hun
lokale meerwaarde.
Dit kan door alleen maatregelen op maat te
nemen, zonder onwerkbare administratieve lasten én
door het daadwerkelijk ondersteunen van hun lokale
kracht.
In mijn ogen staat LVO
namelijk ook voor Lokaal
Verdient Ondersteuning.
Patricia Hoogstraaten
Directeur branchevereniging
Vakcentrum en Vakcentrum/
Foodconsult Bedrijfsadvies.
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Ondernemen
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Katrien Termeer,
Kroonlid SER

‘Maak VN-doelen concreet met
verantwoord ondernemen’
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IMVO

Hoe kunnen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en
de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN elkaar versterken? Die vraag
beantwoordt de SER in het advies Kansen pakken en risico’s beheersen,
dat op 18 oktober verscheen.

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) die de
VN in 2015 vaststelde, zijn nog lang geen gemeengoed
onder overheden, bedrijven en burgers. Zonde, want het
belang van het bestrijden van armoede en klimaatverandering en het bevorderen van duurzame economische
groei en volwaardig werk voor iedereen – om maar een
paar SDG’s te noemen – staat buiten kijf. ‘De SDG’s laten
de prioriteiten zien waaraan overheden, bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties moeten werken om in
2030 te komen tot een betere en meer duurzame wereld’,
zegt kroonlid Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde aan Wageningen Universiteit en voorzitter van
de SER-commissie die het advies heeft opgesteld.
Tegelijk kent Nederland al ruim tien jaar een beleid
voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Basis voor IMVO vormen de Guiding
Principles on Business and Human Rights van de VN en richtlijnen van de OESO voor multinationale ondernemingen.
Het gaat er hierbij om de risico’s in de internationale
productieketen op het gebied van mensenrechten,
milieu en arbeidsomstandigheden op te sporen en aan te
pakken. Samenwerking is belangrijk bij deze complexe
materie. Daarom faciliteert de SER IMVO-convenanten,
waarin overheden, bedrijven en ngo’s afspraken maken
over verantwoord zakendoen in het buitenland. Inmiddels bestaan er tien van zulke convenanten.

Bundelen
Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wilde vorig jaar van de SER weten
hoe de SDG’s en IMVO zich tot elkaar verhouden, hoe
ze bijdragen aan verduurzaming van mondiale waardeketens en wat dat betekent voor bedrijven en overheden.
Op dit moment maken sommige bedrijven uitsluitend
werk van IMVO, andere alleen van de SDG’s en weer
andere van allebei of juist geen van beide.
De SER concludeert dat er veel winst te behalen is
door het IMVO- en SDG-beleid met elkaar te verbinden.
Termeer: ‘Dat zorgt voor wederzijdse versterking. De
SDG’s geven een gemeenschappelijk internationaal kader
en een inspirerende focus, gekoppeld aan de tijdshorizon
van 2030. Anderzijds maakt IMVO de toch wat abstracte
SDG’s concreet voor de bedrijfsvoering. Anders gezegd:
de SDG’s geven het IMVO-beleid richting en IMVO geeft
de SDG’s handen en voeten.’
Maar hoe moet het bedrijfsleven dit nu in de praktijk
aanpakken? ‘De bijdrage van bedrijven aan de SDG’s
begint met IMVO. De eerste stap is dus: start of ga verder met IMVO. Onderdeel hiervan is dat je doorlopend
in kaart brengt wat de (potentiële) negatieve gevolgen
zijn van het handelen van jouw bedrijf op mens,
maatschappij en milieu – en deze gevolgen beheerst.
Waar zitten de belangrijkste risico’s in de keten? →
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Kansen pakken en
risico’s beheersen
Over de samenhang
tussen de SDG’s en IMVO

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Bijvoorbeeld: hoe is de
omgang met grondstoffen en afval, hoe zit
het met de werktijden,
scholing en maaltijdvoorziening van de
medewerkers op de
productielocaties?’

Het SER-advies Kansen pakken en
risico’s beheersen is te downloaden
via www.ser.nl.

Realistisch
Bedrijven die een extra
bijdrage willen leveren
aan de SDG’s, kunnen bijvoorbeeld nieuwe producten
of diensten ontwikkelen die bijdragen aan de oplossing van ecologische of sociale problemen. ‘Kijk hierbij
verder dan de SDG’s die dichtbij de kernactiviteiten van
de onderneming liggen en probeer de impact van deze
nieuwe producten en diensten inzichtelijk te maken’,
adviseert Termeer. Zowel bij IMVO- als SDG-beleid geldt
volgens haar: wees realistisch. ‘Niet alles kan tegelijk, stel
prioriteiten en ga gewoon aan de slag. En zie het als kans
om als individueel bedrijf of als sector meer toekomstbestendig te worden.’

Daarnaast is het zaak om partners te zoeken. ‘Samen
– binnen of buiten de eigen sector, internationaal of nationaal – heb je meer impact. Eén enkel bedrijf staat veel
sterker als het samenwerkt met andere bedrijven, sociale
partners en maatschappelijke organisaties. Bovendien
leidt samenwerking tot kennisuitwisseling. Nederland is
een internationaal georiënteerd land en veel bedrijven
hebben relaties in het buitenland, ook in het mkb.
Maar omdat die bedrijven vaak minder menskracht en
middelen hebben, is het voor hen nuttig om gebruik
te maken van de waardevolle expertise en netwerken
van bijvoorbeeld IMVO-convenanten. Zo kunnen zij hun
invloed vergroten en medeverantwoordelijkheid nemen
voor verduurzaming.’
Bestuurlijke visie
Van de overheid vraagt de SER dat zij zorgt voor een
sterke bestuurlijke visie op IMVO en de SDG’s, waarin zij
duidelijk uitspreekt dat de maatschappij van bedrijven
verwacht dat zij ondernemen volgens het internationale normenkader. ‘IMVO en de SDG’s worden nu
te veel gezien als enkel de verantwoordelijkheid van
het ministerie van Buitenlandse Zaken, en te weinig

Yongo: gesprek over loon in Indonesië
Het Nederlandse bedrijf Yongo
Europe (elf medewerkers) laat
zelfontworpen herenkleding maken
in China, Bangladesh, Vietnam en
Indonesië. Bij het IMVO-beleid maakt
Yongo gebruik van het Convenant
Duurzame Kleding en Textiel (CKT) en
de bijbehorende partnerschappen.
Het bedrijf heeft de hele keten in
kaart gebracht, van katoenplantages
tot naaiateliers. Dat doet het door
informatie te vragen aan de leveranciers, zich te verdiepen in algemene
landenstudies, de naaiateliers te
laten monitoren door onafhankelijke
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auditeurs en deze ateliers zelf ook
zo’n twee keer per jaar te bezoeken.
Op basis hiervan heeft Yongo de
volgende drie speerpunten benoemd:
gezonde en veilige werkomstandigheden, grondstoffen en leefbaar
loon. Een van de leveranciers in
Indonesië bleek niet te voldoen
aan de verwachtingen wat betreft
het loon. Op verzoek van Yongo is
vakbond CNV vervolgens met zijn
partnerorganisatie in West-Java in
gesprek gegaan met deze leverancier, om in overleg tot een oplossing
te komen.

Yongo benadert IMVO en de SDG’s
nog niet integraal, omdat het alle
beschikbare capaciteit en middelen
wil inzetten om risico’s in de keten
aan te pakken. Het bedrijf geeft
wel aan dat het voor hen in de
toekomst misschien wel toegevoegde waarde heeft om de SDG’s
– en de bijdrage van IMVO aan de
SDG’s – in het beleid op te nemen.
Als het CKT, of een ander sectoraal
samenwerkingsverband, handvatten biedt voor deze integratie,
verwacht Yongo daarvan gebruik
te maken.

IMVO

kabinetsbreed uitgedragen. Maar ook de ministeries
van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en
Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn
erbij betrokken. Alleen al om de verbinding te leggen
met de grote transities op het gebied van de circulaire
economie, duurzame energie en kringlooplandbouw.’
Het is vervolgens ook aan de overheid om deze visie
inspirerend, consequent en breed uit te dragen, aldus
Termeer. ‘Als we de SDG’s werkelijk willen realiseren,
moeten IMVO en de SDG’s een hogere prioriteit krijgen
in beleid en uitvoering. Dit vraagt om veel meer bekendheid: voorlichting, kennisdeling en ruimte voor pilots.’
De SER pleit verder voor ondersteuning van het bedrijfsleven bij de praktische vertaling van IMVO en de SDG’s,
met kennis en middelen. ‘Dit geldt natuurlijk zeker ook
voor het mkb. Bedrijven die het goed doen, mogen hiervoor ook worden beloond. Bijvoorbeeld met deelname
aan handelsmissies.’
De sociale partners zijn eveneens een onmisbare
schakel. De SDG’s sluiten nauw aan bij het streven van
de SER naar een duurzame en sterke economie, waarin
zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. ‘Zulke grote
uitdagingen kun je alleen samen aangaan. Nederlandse

vakbonden zijn vaak betrokken bij het voorkomen en
tegengaan van misstanden op het gebied van kinderarbeid, arbeidsomstandigheden en vakbondsvrijheid.
Zelf of via partnerorganisaties zijn zij actief in ontwikkelingslanden. Ook voor werkgevers wordt duurzaamheid
steeds belangrijker. In eerdere adviezen van de SER was
het nog nodig om hen hiervan te overtuigen, tegenwoordig is dat echt niet meer zo.’
Jongeren
In dit adviestraject heeft de SER gezocht naar kennis en
ideeën bij bedrijven, vakbonden, overheden en ngo’s.
En nadrukkelijk ook bij jongeren. ‘Het gaat over hún
toekomst. Terecht willen zij meepraten en meedenken
over de mondiale vraagstukken van vandaag en morgen.
Het SER Jongerenplatform deed daarom actief mee aan
de commissievergaderingen. Bij een van de vergaderingen waren jonge ondernemers aanwezig en ook aan
de dialoogsessies met overheden en andere stakeholders
deden jongeren mee. Of het lukt om alle SDG’s tijdig
en in volle omvang te realiseren, is de vraag, maar het
zou mooi zijn als we in 2030 in ieder geval een stap
dichterbij zijn.’ n

ABN AMRO: bijdrage aan strijd tegen mensenhandel
ABN AMRO (18.830 medewerkers,
waarvan 15.557 in Nederland) heeft
een overkoepelende duurzaamheidsstrategie, waarvan circulaire economie, klimaat en sociale impact de
pijlers zijn. De bank heeft ook een
specifiek programma voor mensenrechten. Dit moet ervoor zorgen dat
onder meer arbeidsomstandigheden,
vakbondsvrijheid en landrechten
worden gerespecteerd bij investeringen en kredietverstrekkingen van
de bank.
De bank is zich ervan bewust dat
mensenhandel ook in Nederland

voorkomt en dat de geldstromen via
ABN AMRO kunnen lopen. Samen
met de Universiteit van Amsterdam
en de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft ABN AMRO
indicatoren bedacht waarmee zij
actief misstanden zoals arbeidsuitbuiting kan herkennen in financiële
gegevens. Het afgelopen jaar heeft
de bank op deze wijze meer dan
zeventig ongebruikelijke transacties
gemeld bij gemeld bij de Financial
Intelligence Unit.
De SDG’s helpen ABN AMRO om
een verbinding te leggen tussen de

activiteiten van het bedrijf en de
wereldwijde ontwikkelingsagenda.
De bank ziet de SDG’s als een goed
middel om met stakeholders en
klanten in gesprek te gaan over
mens, maatschappij en milieu.
Brancheorganisaties kunnen volgens
ABN AMRO een grote rol spelen bij
het informeren en begeleiden van
bedrijven in een integrale benadering van IMVO en de SDG’s.
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Afscheid van Yvonne Zonderop en Annette Birschel

‘Discussies gaan in Nederland
meestal over oplossingen’
Yvonne Zonderop en Annette Birschel ontmoeten elkaar in Amsterdam.

Yvonne Zonderop en Annette Birschel schreven de afgelopen jaren beurtelings
columns voor SERmagazine. Ze hoopten de lezer ‘een spiegel voor te houden
of tot een nieuw inzicht te brengen’.
TEKST Corien Lambregtse FOTO Jeroen Poortvliet

‘Hoe lang je ook in Nederland woont,
je blijft een buitenstaander. Daar ben
ik in gaan berusten. Nederlanders
zijn minder open dan ze lijken.’
Annette Birschel werkt al meer dan
20 jaar vanuit Amsterdam als correspondent voor Duitse media. Ze is nog
steeds geboeid door de cultuurverschillen. ‘Ik vind het fantastisch om
te zien hoe Nederland problemen
oplost in vergelijking met Duitsland.
Een voorbeeld: na de ramp met
de kerncentrale in Japan en de
confrontatie met de klimaatverandering werd in Duitsland het roer
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radicaal omgegooid. Er kwam een
Energiewende. Nederland kiest daarentegen voor een energietransitie.
Er gingen heel veel mensen aan heel
veel tafels bij elkaar zitten, kwamen
tot een compromis, de politiek keek
er nog eens naar, en zo kwam het
nieuwe energieakkoord tot stand dat
de komende jaren tot verandering
moet leiden.’
De zwartepietendiscussie is een
ander voorbeeld. ‘Jarenlang is er over
zwarte pieten gedebatteerd en zelfs
geprocedeerd. Uiteindelijk heeft de
economie beslist. Albert Heijn en de

Hema hebben voor verpakkingen
zonder zwarte pieten gekozen. En
daarmee is het pleit beslecht. Zwarte
piet is niet afgeschaft, maar heeft
een andere kleur gekregen.’
Dat polderen kost tijd, maar levert
ook wat op, concludeert Birschel.
‘De Nederlandse samenleving kent
bijzonder weinig geweld. En sowieso
is Nederland een harmonieus land.
In elk ander land zou er een crisis
zijn als een kabinet zijn meerderheid
in het parlement kwijt raakt. In
Nederland zoekt het kabinet gewoon
naar nieuwe meerderheden.’

columnisten

Paradijs
‘Discussies gaan in Nederland
meestal niet over ideeën, maar
over oplossingen’, beaamt Yvonne
Zonderop, in het dagelijks leven
auteur, gespreksleider en bestuurder.
‘Er is geen discussie over de vraag of
er een stikstofprobleem is, maar over
hoe we dat precies gaan oplossen.
Er zijn in ons land nauwelijks echt
grote meningsverschillen. Socioloog
Godfried Engberse, lid van de WRR,
heeft Nederland een ‘modelboerderij’
genoemd: een rijk land met veel
onbeduidende ergernissen. Wij leven
hier in een paradijs vergeleken met
andere landen. Een van onze grootste
problemen betreft op dit moment de
pensioenen. Die dreigen met vijf euro
per maand
gekort te

worden. Dat gaat dus over twee
kopjes koffie of één fles wijn per
maand. En toch wordt er gedaan alsof
het een immens probleem is.’
Het gaat ook niet om die vijf euro,
bedenken Zonderop en Birschel,
samen filosoferend. ‘Het is de angst
dat dit paradijs in elkaar stort
en dat verworvenheden worden
afgenomen.’
Die angst ziet Zonderop vooral bij
de oudere generatie. ‘Ouderen zetten
alles op alles om vast te houden wat
ze hebben. Vanwege de vergrijzing
gaat er steeds meer geld naar ouderen: naar de zorg in plaats van naar
het onderwijs. Naar pensioenen, in
plaats van naar de arbeidsmarkt.
Daarover heb ik verschillende
columns geschreven. Mijn laatste
ging er ook over, want dit onderwerp
is iets waarover ik me echt zorgen
maak. Waarom zijn ouderen zo weinig betrokken bij de toekomst van
de jongeren? Waarom zien we niet
dat jongeren het al moeilijk genoeg
krijgen? Ik hoop met mijn columns
te bereiken dat mensen nog eens
nadenken, misschien tot een ander
inzicht komen. Maar ik weet natuurlijk ook dat een columnist de wereld
niet kan veranderen.’

Hoop
Birschel ziet tot haar vreugde dat
de jongere generaties op hun eigen
manier omgaan met de grote vraagstukken waar de wereld voor staat,
zoals klimaatverandering. ‘Jongeren
beseffen heel goed dat ze het in
materiële zin vast niet meer zo
‘goed’ krijgen als de generaties voor
hen. Ik zie en merk dat zij dat helemaal niet zo erg vinden. Zij hechten
minder waarde aan geld en bezit,
en juist veel meer aan kwaliteit van
leven. Jongeren zijn minder bang
om verworvenheden te verliezen.
Dat maakt mij hoopvol voor de
toekomst.’ n

Annette Birschel

SERmagazine

17

Het erfgoed van Jan Tinbergen

Zijn manier is
nog steeds dé manier
Vijftig jaar geleden
won Jan Tinbergen
de Nobelprijs voor de
economie. Wat betekent
zijn erfgoed voor het
Nederland van nu? In
gesprek met biograaf
Erwin Dekker.

TEKST Felix de Fijter
FOTO Dirk Hol, John Schaffer/HH
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‘Tinbergen is de belangrijkste
econoom uit de Nederlandse geschiedenis’, zegt Erwin Dekker. ‘Als eerste
wist hij de economie als geheel in
een model neer te zetten. En dat
heeft zijn uitwerking niet gemist.
Toch was hij eerder socialist en
sociaaldemocraat dan econoom, en
sociaal enorm bevlogen. Economie
moest in zijn ogen vooral werken.
Dat zag je ook terug in zijn persoonlijke leven. Hij leefde het sociaaldemocratische verheffingsideaal helemaal uit, hield er een sobere leefstijl
op na, wilde verspilling tegengaan,
reed geen auto, gebruikte geen
alcohol en tabak en vond dat cultuur
bijdroeg aan een betere mens.’ Dat
versterkte zijn gezag, denkt Dekker
die zich sinds tweeënhalf jaar bezighoudt met een intellectuele biografie

van Jan Tinbergen (1903-1994). ‘Als
Tinbergen een zaal binnenkwam,
werd iedereen een stukje heiliger.’
Vrede
‘Een centraal thema in het werk
en leven van Tinbergen is het
bereiken van vrede’, vervolgt Dekker.
‘Ordening was voor hem daarbij
het aangewezen instrument. Vanuit
dat idee was hij ook een van de
inspiratoren van de SER. Er was een
georganiseerd overleg tussen werknemers en werkgevers nodig, vond
Tinbergen. Maar dan wel gevoed
door “ter zake kundige” input. De
verdeling 10:10:10 voor vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen
in de SER, paste echt in zijn straatje.’
Tinbergen was tussen 1950 en 1962

tinbergen

lid van de SER. Onder zijn voorzitterschap van de Commissie Lonen en
Prijzen kwam het eerste SER-advies
tot stand met daarin de invloedrijke
formulering van de doelstellingen
van het economisch beleid.’
Planbureaus
‘Tinbergen was socialistisch in zijn
idealen, zegt Dekker, maar tegelijkertijd anti-dogmatisch. Formules en
methoden moeten blijvend kritisch
geanalyseerd worden, vond hij.’
Daar moeten we Tinbergen absoluut
dankbaar voor zijn, vindt Dekker,
maar hij begrijpt ook de kritiek dat
we economische expertise daardoor
wel een heel belangrijke plek
hebben gegeven in beleidsvorming.
‘Het Centraal Planbureau, waarvan
Tinbergen tussen 1945 en 1955 de
eerste directeur was, heeft een soort
bovenpolitieke status gekregen.
Planbureaus zijn autoriteit geworden
in kwesties die ook politiek en
normatief zijn. Op die manier wordt
weinig rekening gehouden met
de democratische legitimatie van
ideeën.’
De afgelopen jaren is er meer wantrouwen ontstaan jegens experts.
Dekker vertelt dat Tinbergen daar
vanaf het allereerste moment al mee
te maken had. ‘Je modellen zijn niet
inzichtelijk, zeiden ze. Zo’n model
is inderdaad een soort nachttrein.
Je komt van A naar B, maar hoe dat
gebeurd is, dat weet je niet.’

Nobelprijs
De Nobelprijs voor de economie
kreeg Tinbergen voor de ontwikkeling van een model in de jaren
dertig van de vorige eeuw waarin de
hele economie is gevat. ‘Dat we de
economie kunnen verbeelden, en ook
als een bestuurbaar object zijn gaan
zien, is echt aan hem te danken.’
Tinbergen, en ook veel mensen om
hem heen, vonden het echter wel
jammer dat hij niet de Nobelprijs
voor de Vrede heeft gekregen.
Want toen hij de prijs kreeg, was
Tinbergen al vijftien jaar bezig met
ontwikkelingseconomie. Dat vond
hij zelf ook veel belangrijker.’ Dekker
verduidelijkt dat Nederland midden
jaren ’50 wat Tinbergen betreft wel
ongeveer af was. De welvaartsstaat
was compleet en hij richtte zich
vanaf dat moment op ontwikkelingseconomie. Tinbergen zette een planningsbureau op in Turkije en ook
in allerlei andere landen kwamen
economische expertisebureaus
om economische ontwikkeling te
kunnen plannen. Sowieso moeten
we de internationale impact van
Tinbergen niet vergeten. Hij heeft
bij de Volkenbond gewerkt, de
voorloper van de Verenigde Naties,
en was betrokken bij verschillende
belangrijke VN-commissies. Dat zijn

echt mijlpalen geweest in de internationale beleidsvorming.’
Invloed
Voorlopig zal de invloed van Tinbergen
in Nederland zichtbaar blijven, denkt
Dekker. ‘Er zijn nu meer planbureaus
dan hij ooit had voorzien. Zijn manier
is nog steeds dé manier. Toch zijn er
ook dingen gebeurd die tegen zijn
geloof in drijven. De internationale
orde waaraan Tinbergen probeerde
bij te dragen, valt nu uit elkaar.’
‘Tinbergen is wel naïviteit verweten’, besluit Dekker. ‘Maar zelf zag
hij dat anders. Hij wilde hoop bieden,
een richtpunt plaatsen op de horizon.
In zijn laatste boek roept hij ertoe op
persoonlijke verantwoordelijkheid
te nemen. En dan zie je ook wel dat
hij – ondanks alle wetenschappelijke
credits die hij heeft gekregen – op een
bepaalde manier nooit volledig wetenschapper is geworden. De idealist in
hem was uiteindelijk sterker.’ n

Biograaf Erwin Dekker: ‘Tinbergen was socialistisch
in zijn idealen, maar tegelijkertijd anti-dogmatisch.’

Tinbergen podcast en symposium
Welke invloed had Tinbergen op de SER? En hoe denkt SER-voorzitter
Mariëtte Hamer over zijn invloed op sociaaleconomische beleidsvorming in
Nederland? Beluister de BNR-podcast Tinbergen en de economie van morgen.
Ook Erwin Dekker en Jan Pronk komen in deze reeks aan het woord.
Terugblik Tinbergen-symposium
De SER organiseerde op 15 oktober samen met het vakblad ESB een
Tinbergen-conferentie over draagvlak in een gefragmenteerde samenleving.
Meer hierover op tinbergentoday.nl onder het tabblad verslagen.

SERmagazine

19

Sven Romkes, diversiteitsmanager ABN AMRO

‘Ik ken de beperkingen
én de smoesjes’
Een supergemotiveerde
halve zool die tot het
gaatje gaat. Zo omschrijft
Sven Romkes zichzelf.
Sinds 2012 aan boord
bij ABN AMRO en
verantwoordelijk voor
het plaatsen van mensen
met een beperking.

TEKST Ton Bennink FOTO Christiaan Krouwels
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Sven Romkes werd op tweehonderd
stemmen na minister van Gehandicaptenzaken, is geboren met cerebrale parese en een degeneratieve
longaandoening én in supervorm
als het om levensgeluk gaat.
‘Gezondheidstechnisch mag het
iets beter, maar ik heb het wel heel
erg naar mijn zin’, zegt hij. Zijn
carrière werd vreemd genoeg een
handje geholpen door een fietsendiefstal. ‘Mijn fiets was gestolen en
op RTV Drenthe maakten ze daar
een item van. Ik was lid van een
talentenplatform en net als persvoorlichter opgehouden bij mijn vorige
werkgever. Bij ABN AMRO pikten ze
het televisie-item toevallig op. Zij
vroegen me om de communicatie
te ondersteunen voor de afdeling
Diversity. In hun jaarplan las ik dat
zij de ambitie hadden om mensen
met een beperking verder te helpen.
Ik vroeg of ik daaraan een impuls
mocht geven. Dat gebeurde. En nu

zorg ik ervoor dat ABN AMRO meer
mensen met een beperking binnenhaalt en binnenhoudt. Ze hebben
een supergemotiveerde halve zool
binnengehaald die tot het gaatje
gaat.’
Druif
Met zijn programma B-Able ‘bevoorraadt’ hij de bank met mensen met
een beperking. Niet zonder succes.
De bank zit op schema. Geen toetsenbordschoonmakers, zoals hij obligate
functies betitelt. De te plaatsen
collega’s verdienen hun plek in
de organisatie. Van gastheren en
seniorenhelpers met soms een lichte
verstandelijke beperking tot managers in de hoogste kringen met een
fysieke of geestelijke beperking. Zelf
heeft hij beide. Door de aangeboren
beperkingen en een hersenbloeding
vlak na zijn geboorte heeft hij een
hersenbeschadiging en gebruikt
hij een rolstoel. ‘Of iemand zonder

meedoen

beperking dit werk net zo goed kan?
Nee. Ik ken de beperkingen – en
misschien wel net zo belangrijk –
ook de smoesjes. Mensen met een
beperking geloven vaak niet dat
bedrijven op hen zitten te wachten.
“Kan ik niet, mag ik niet, ja maar
ik moet naar de fysio”, dat soort
verweer om maar iets niet te doen.
Ik prik daar doorheen. “Dat ligt niet
aan de beperking, maar aan jou,
druif”, zeg ik dan.’
Geen stijging
Meer serieuze aandacht voor de situatie van mensen met een beperking
blijft hard nodig, vindt Romkes.
‘Voorbeeldje. Als je een rolstoeltaxi
bestelt, kan hij zomaar een uur te
vroeg of te laat komen. Maar als
ik om 16.00 uur afspreek kan ik
niet om 15.00 uur of om 18.00 uur
aankomen. Tegelijkertijd zijn we ook
te beschermend. Of mensen vinden
gehandicapten eng en snappen de
beperking niet. Ook niet goed. De
afgelopen jaren steeg het percentage
werkenden met een beperking van
9 procent in 2015 naar 17 procent
in 2018. Het laatste jaar stagneert
het op 17 procent. Dat noem ik geen
stijging. Weet je wat het vreemde
is? Toen de werkloosheid het hoogst
was ging het goed. Nu het goed gaat,
vinden we andere dingen belangrijker en gaat het van de agenda.’
Romkes kreeg begin dit jaar
een tia (een korte blokkade van de
bloeddoorstroming in de hersenen)
voor zijn kiezen. ‘Ik heb geweldig
werk en een fijne relatie en draaide

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 37 en slot: Sven Romkes (37)
People Development Consultant ABN AMRO.

weken van zestig tot zeventig uur.
Ik maak pubquizzen, kook graag en
maak fijne reizen. Dan is zo’n tia
wel even schrikken. Gelukkig trof
de tia me in een gedeelte van de
hersenen dat toch al was aangetast,
maar sindsdien heb ik wel een coach
die mijn energiebalans in de gaten
houdt. De kans op zo’n aanval is het
grootst tussen 36 en 42 jaar.’ Binnen
het ABN AMRO-netwerk B-Able zijn
een goede coach, streven naar een
duurzame vaste baan, sociale weerbaarheid en acceptatie kernwoorden.
‘Tegen een normaal salaris, maar
met kennis van wat je kan en niet.

‘Dat ligt niet
aan de beperking,
maar aan jou,
druif’
Zo heb ik door mijn hersenbeschadiging moeite met plannen van
roosters. Dat laat ik dus aan iemand
anders over.’

Zetje
Romkes deed de Pabo maar werd
geen leraar – ‘orde houden kon ik
niet, ik was een slechte leerkracht
en gelukkig heb ik geen generatie
vernaggeld’ –, studeerde in Groningen
Communicatiewetenschap en deed
een gooi naar het ministerschap
voor gehandicaptenzaken. Die
verkiezing vond plaats tijdens een
tv-programma waarin hij uiteindelijk tweehonderd stemmen te kort
kwam op ruim zeventigduizend.
‘Balen, ik had het graag gedaan
vanuit mijn drive. Zelf ben ik enorm
geholpen in mijn jeugd door een
lieve juffrouw van de basisschool
die me onder meer leerde fietsen en
rekenen. Ook werd ik gestimuleerd
om van de speciale school – waar
ik het enorm naar mijn zin had –
naar een reguliere school te gaan.
Uitstekend, zonder zetje had ik het
echt niet gered tot waar ik nu ben. In
Nederland blijven nog te veel mensen
achter door hun beperking. Daarin
wil ik verandering brengen. Door
hen geloof en zelfvertrouwen te
geven en voorwaarden te scheppen
waardoor alle talenten worden
benut.’ n
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Richtbedragen
scholing en vorming 2020
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SER-toelichting
advies diversiteit

Richtbedragen
OR-scholing 2020

Om echt voor meer diversiteit te
zorgen in de top van het bedrijfsleven, is een breed en samenhangend
pakket aan maatregelen nodig.
‘De meeste winst is te boeken als
al deze maatregelen integraal
worden ingezet.’ Dit benadrukte
SER-voorzitter Mariëtte Hamer
tijdens een toelichting op het
SER-advies ‘Diversiteit in de top:
tijd voor versnelling’ in de Tweede
Kamer op woensdag 9 oktober.
De SER geeft aan dat het advies
breder is dan alleen een ingroeiquotum voor de raad van commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven. Zo
moeten 'grote' vennootschappen een
plan van aanpak opstellen en met
ambitieuze streefcijfers komen. Daarnaast is bijvoorbeeld goede kinderopvang nodig en goede regelingen
tussen school en andere activiteiten
voor kinderen.
Naast een delegatie vanuit de vakbeweging, de werkgevers en Kroonleden waren ook Terence Guiamo
van PwC en Wiebe Draijer vanuit
Rabobank bij het gesprek uitgenodigd. Zij konden vanuit hun eigen
praktijk toelichten hoe zij werken
aan diversiteit binnen hun organisaties. Ook zij pleiten voor het overnemen van het advies: een vrouwenquotum is een paardenmiddel dat
nu nodig is om écht beweging op
gang te krijgen. n

De SER heeft de richtbedragen voor
OR-cursussen voor 2020 vastgesteld.
De bedragen zijn all-in en exclusief
BTW. Het richtbedrag voor een
maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1055
euro per dagdeel per OR (was in
2019: 1025 euro).
Het richtbedrag geeft een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten zijn voor
scholing. Het is dus geen wettelijke
norm maar een richtlijn, bedoeld om
houvast te geven aan ondernemer
en OR over te volgen scholing en de
bijbehorende kosten. De richtbedragen worden berekend op basis van
de tarieven die in de praktijk worden
gehanteerd door opleidingsbureaus
met een keurmerk SCOOR-RMZO.
OR-leden hebben een wettelijk
recht op scholing. De werkgever is
verplicht de leden van de OR de
gelegenheid te bieden de scholing
te volgen die zij voor hun taak als
OR-lid nodig oordelen. n
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Flexkrachten
betrekken bij
medezeggenschap

Medezeggenschap
met meer
jongeren

Jongeren werken
aan alternatief
leenstelsel

De Wet op de ondernemingsraden
(WOR) biedt veel mogelijkheden
om flexwerkers te betrekken bij
medezeggenschap en hun belangen
te behartigen. De SER beveelt aan
om deze mogelijkheden beter te
benutten.
Zo is in de WOR vastgelegd dat
een or bestaat uit ‘in de onderneming werkzame personen’. Ondernemer en or kunnen gezamenlijk de
groep van in de onderneming ‘werkzame personen’ verder uitbreiden
door gebruik te maken van artikel
6 lid 4 WOR. De enige voorwaarde
hierbij is dat dit bevorderlijk is voor
een goede toepassing van de WOR
in de onderneming.
Een overzicht van wat precies
wordt verstaan onder ‘flexwerkers’
en van mogelijkheden om flexwerkers te betrekken is te vinden op de
website van de SER.
Een uitzendkracht kan actief en
passief kiesrecht verkrijgen voor de
or bij de inlenende organisatie. Dit
kan alleen als hij langdurig bij die
inlenende organisatie werkt. Volgens
de wet heeft een uitzendkracht na
30 maanden actief en na 36 maanden passief or-kiesrecht. n

Hoe trekken ondernemingsraden
meer jongeren aan? En hoe geef
je jongeren via medezeggenschap
invloed op organisatiebeleid? De SER
organiseerde over dit thema op 4
oktober 2019 een expertmeeting. Het
doel was om samen met jongeren
en diverse andere stakeholders uit
de medezeggenschap met ideeën
en oplossingen te komen. Van de
werkenden is 37% een jongere,
maar slechts 17% is betrokken bij
medezeggenschap. Genoeg reden
om te onderzoeken op welke manier
jongeren wél hun stem kunnen
laten horen.
In de discussies werden diverse
ideeën gedeeld. Agile werken in de
ondernemingsraad? Beter inspelen
op diversiteit bij het werven van
nieuwe collega’s voor de ondernemingsraad? Laat jongeren weten dat
het or-lidmaatschap goed is voor
je carrière en je relevante, extra
vaardigheden opdoet. De algemene
conclusie is dat jongere generaties
graag meedenken, maar wel op hun
manier. Interesse in het vervolg?
Kom naar het congres ‘Medezeggenschap door en met jongeren’ van de
SER Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) op 28 november
aanstaande. n

Het Jongerenplatform van de Sociaal
Economische Raad werkt aan een
alternatief plan voor het leenstelsel voor studenten. Dat maakte
SER-voorzitter Mariëtte Hamer
bekend in de podcast Betrouwbare
Bronnen.
‘Partijen maken een eigen alternatief en bijten zich daar dan in vast’,
aldus Hamer. ‘Ik maak mij grote zorgen dat straks allerlei plannen naast
elkaar liggen waar geen meerderheid
voor is, zodat er uiteindelijk niks
verandert.’
‘Ik heb goede hoop dat we er met
zoveel kennis en kunde van de jongeren, van de SER en alle mensen die
we er bij gaan betrekken, samen uit
kunnen komen.’ 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? Guine van den Belt (37)
WAT? jobhunter, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

‘Ik ben in Amsterdam geboren, maar op jonge leeftijd
uit huis geplaatst. Ik heb in verschillende internaten
gewoond en ben in de brugklas bij een pleeggezin in
Limburg terechtgekomen.
Mijn grote geluk was dat ik van jongs af aan een
droom had: ik wilde iets met paarden. Ik kon heel aardig
rijden en kreeg de kans om een paardenopleiding te
doen. Daarna begon ik een eigen trainingsstal. Toen werd
ik zwanger. Ik was begin 20 en stond er alleen voor. Dat
werd allemaal heel ingewikkeld. Daarom ben ik teruggegaan naar Amsterdam.
Via uitzendbureaus heb ik allerlei commerciële en
administratieve banen gehad. Ik ontdekte dat ik het liefst
met mensen werk. Daarom ben ik intercedent geworden
en uitzendkrachten gaan bemiddelen. De moeilijkste
gevallen kwamen al snel bij mij terecht. Ik vind het
geweldig om samen met mensen uit te zoeken wat

hun echte droom is, wat ze daarvoor nodig hebben en
hoe ze dat doel kunnen bereiken.
Een jaar geleden zag ik bij Werkgeversservicepunt
Groot-Amsterdam een vacature voor een jobhunter.
Iemand die jaagt op banen voor werkzoekenden. Dat is
dus het werk wat ik het liefst doe. Ik werk met oudere
en jongere dak- en thuislozen.
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen wil werken, maar
er kunnen belemmeringen zijn die dat onmogelijk maken.
Daar moeten we het eerst over hebben. Als het lukt om
samen met iemand uit te zoeken wat hij of zij echt wil en
de eerste stappen in de goede richting te zetten, word ik
daar heel blij van.
Ik ga nu aan de studie Toegepaste Psychologie beginnen. Ik denk dat ik daar heel veel aan kan hebben in mijn
werk. En misschien dat ik ooit, later als ik groot ben, nog
eens een eigen stal begin en ga coachen met paarden.’

