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Stevig op alle fronten
Het zal u niet ontgaan zijn: in september adviseerde de SER over
diversiteit in de top van het bedrijfsleven. ‘Hard vrouwenquotum
voor top bedrijfsleven’ en ‘Quotum voor vrouwen moet voor doorbraak zorgen’ kopten de kranten.
Zeker, dat is een deel van het advies dat wij uitbrachten aan
ministers Van Engelshoven en Koolmees. Maar ons advies kent
een veel bredere en meer integrale aanpak dan die enkele aanbeveling voor een ingroeiquotum voor vrouwen. Ons advies gaat
niet alleen over gender, maar ook over culturele diversiteit. En
over een van de doelstellingen van de SER: het streven naar een
inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen.
Op basis daarvan doen we diverse aanbevelingen en kiezen
we voor een tweesporenbeleid. Uit de uitgebreide analyse die
we vooraf deden en dankzij de gesprekken met vele experts en
ervaringsdeskundigen, werd duidelijk dat de beweging ook van
ónderaf moet komen. Veel talent van vrouwen en mensen met een
niet-westerse migratieachtergrond op de arbeidsmarkt gaat ‘onderweg naar de top’ verloren. Dat komt onder andere door gebrek
aan doorstroommogelijkheden binnen organisaties, soms zelfs
arbeidsmarktdiscriminatie of de zogenoemde ‘deeltijdklem’ die veel
vrouwen ervaren. Wij schrijven in ons advies dat bedrijven hierin
zélf een grote rol kunnen pakken. Door met een stevig actieplan
te komen, waarin zij actief maatregelen treffen opdat iedereen de
kans heeft om door te groeien binnen organisaties. Want op de
arbeidsmarkt hebben we iedereen nodig én verdient iedereen de
kans om verder te komen. Een arbeidsmarkt waarin ruimte is voor
verschil, waar vernieuwing en creativiteit worden gestimuleerd en
de sociale cohesie wordt vergroot. We schrijven ook dat bedrijven
hierin beter ondersteund kunnen worden, zodat zij beter weten
hóe ze gelijke kansen kunnen creëren en topvrouwen en mensen
met andere culturele achtergrond kunnen vinden. Al met al een
stevig pakket aan maatregelen dus, waarmee we dit hardnekkige
probleem nu écht aan kunnen pakken. Het is tijd voor versnelling!
Mariëtte Hamer
Voorzitter Sociaal-Economische Raad
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Digitale economie

Benutten we de kans
De digitale transformatie in Nederland
verloopt goed. Ons land staat zelfs
in de top drie van een Europese
ranglijst. Maar deze positie is niet
vanzelfsprekend, stelt Hans van
Waayenburg, gepokt en gemazeld in de
ict-wereld en nieuw raadslid van de SER
namens de werkgevers.

TEKST Dorine van Kesteren FOTO Jeroen Poortvliet
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Nederland behoort tot de drie EU-landen met de krachtigste digitale economieën, blijkt uit de jaarlijkse,
toonaangevende Digital Economy and Society Index
(DESI) van de Europese Commissie. In deze ranglijst
gaat het onder meer om de staat van de digitale
infrastructuur in een land, de digitale vaardigheden
van de bevolking, de digitalisering van de overheid en
de online activiteiten van het bedrijfsleven. Hans van
Waayenburg, die sinds februari namens VNO-NCW en
branchevereniging Nederland ICT in de SER zit, is niet
verbaasd over de top 3-notering. ‘De grote kracht van
ons land is de infrastructuur. Maar liefst 98 procent
van de Nederlanders heeft toegang tot het digitale
netwerk: hierin zijn we nummer één in Europa.
Daarnaast beschikken wij over een relatief hoogopgeleide beroepsbevolking.’
Boven Nederland staan Finland en Zweden. Als het
gaat om de digitalisering van de overheid, moet ons land
alleen Estland en Finland boven zich dulden. ‘In Estland
wordt al sinds het einde van de jaren negentig veel

digitalisering

en genoeg?
geïnvesteerd in ict. Inmiddels kunnen mensen al hun
overheidszaken digitaal regelen, inclusief het aanvragen
van identiteitsbewijzen. Finland loopt voorop op het
vlak van cloudoplossingen, e-health – 50 procent van de
bevolking maakt daar gebruik van – en heeft het hoogste
aantal vrouwen dat werkzaam is in de ict.’
De Nederlandse overheid krijgt nog weleens het
verwijt dat zij zou grossieren in mislukte ict-projecten.
Van Waayenburg, in het dagelijks leven directievoorzitter van ict-dienstverlener Capgemini Nederland, ergert
zich daaraan. ‘In mijn vorige functie, als ceo van Sogeti
Groep, heb ik in meer dan zestien landen gewerkt.
Neem van mij aan: iederéén heeft moeite met grote ictprojecten. De trend in de markt is dan ook om dit soort
projecten op te knippen in kleinere tranches, zodat de
faalkans kleiner wordt. De besluitvorming loopt wat
trager dan in de private sector, maar dat wil niet zeggen
dat de overheid achterloopt. Kijk eens hoe je vandaag
de dag belastingaangifte doet en vergelijk dat met tien
jaar geleden.’

5G-netwerk
De huidige hoge positie van ons land is geen garantie
voor de toekomst, waarschuwt Van Waayenburg. ‘We
moeten uitkijken dat we geen last krijgen van de wet
van de remmende voorsprong. Bij de aanleg van het
5G-netwerk gaan we minder snel dan de landen om ons
heen. Dat komt door de trage politieke besluitvorming.
De overheid stelt de frequenties waarop het netwerk
moet gaan draaien, niet snel genoeg ter beschikking aan
telecomaanbieders in de markt.’
Verder scoort het Nederlandse bedrijfsleven niet briljant bij de internethandel. Het Nederlandse midden- en
kleinbedrijf loopt qua online verkoop achter op het EUgemiddelde. ‘Je zou kunnen zeggen dat we onze digitale
kennis en kunde nog niet maximaal benutten. Het is de
taak van het bedrijfsleven om daar stappen te zetten. De
overheid moet zorgen voor een goede infrastructuur en
investeren in onderzoek en innovatie. Vervolgens is het
aan de bedrijven om te kijken hoe ze daar hun voordeel
mee kunnen doen.’
De rol van de digitale platforms zal de komende
jaren volgens Van Waayenburg alleen maar groter
worden. ‘Met technologie vraag en aanbod bij elkaar
brengen, is een niet te stuiten ontwikkeling. Mensen
denken dan vaak alleen aan Uber en Booking.com,
maar er ontstaan steeds meer platforms in bepaalde
nichemarkten. De staalwereld bijvoorbeeld werkt aan
een handelsplatform voor de grote bedrijven in die sector. De bestaande platforms gaan ook experimenteren
en hun dienstverlening uitbreiden. Denk aan Uber, dat
naar eigen zeggen in gesprek is met Europese supermarkten om een bezorgdienst voor boodschappen
op te zetten.’
Digitale skills
De digitale vaardigheden van de beroepsbevolking
vormen een ander punt van zorg. Door de snelle technologische ontwikkelingen gaat een deel van de bestaande
taken verdwijnen. Ondertussen neemt in vrijwel alle
functies de vraag naar digitale competenties toe, bleek
onlangs uit onderzoek van CentERdata en Berenschot.
‘Aan de ene kant maakt dit het gemakkelijker om over
te stappen naar een ander beroep of een andere sector.
Aan de andere kant is het voor mensen die zo’n overstap
willen maken – bijvoorbeeld omdat ze vrezen in de
toekomst hun baan te verliezen – wel noodzakelijk om
deze skills bij te spijkeren.’ →
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Met ict kunnen scholen
het onderwijs verbeteren

Dit ‘leven lang ontwikkelen’ ziet Van Waayenburg
als een verantwoordelijkheid van de werkenden zelf,
de overheid en het bedrijfsleven. ‘Bij Capgemini
kunnen de medewerkers hun leven lang, op ieder
gewenst moment, een opleiding kiezen van een
uitgebreide “menukaart”. Wij streven naar een
cultuur waarin een leven lang leren normaal wordt
en stimuleren de medewerkers om gebruik te
maken van deze faciliteiten. Die wil en bereidheid
is er over het algemeen wel. Maar we kijken ook
buiten de grenzen van ons eigen bedrijf. Wereldwijd
helpen we laagopgeleide en kansarme volwassenen
en kinderen met opleidingsprogramma’s om hun
digitale vaardigheden te verbeteren. Dit noemen we
digitale inclusiviteit.’
Het is volgens Van Waayenburg een taak van de
overheid om het onderwijs digitaler te maken, zodat
nieuwe generaties schoolverlaters volledig kunnen
functioneren in de digitale wereld. ‘Met ict kunnen
scholen het onderwijs verbeteren. In Estland begint
het bij de jeugd: Estse kinderen leren programmeren op school en schoolgebouwen zijn ingericht
op de omgang met digitale tools. Ik pleit ook in ons
land voor zo’n consequente aanpak, hoewel ik me
realiseer dat het lerarentekort een belemmerende
factor is.’
Gefragmenteerd
Aan de ambities van het kabinet zal het in ieder
geval niet liggen. Vorig jaar presenteerde staatssecretaris Keijzer van EZK een strategische agenda om van
Nederland dé digitale koploper van Europa te maken.
Van Waayenburg: ‘Ik zie voldoende visie en plannen,
die tot stand komen in harmonie tussen overheid,
bedrijfsleven en brancheverenigingen. Maar soms
zijn de initiatieven te gefragmenteerd. Met digitale
veiligheid bijvoorbeeld houden zoveel verschillende
instanties zich bezig. Alleen al drie ministeries. Dat
kan veel efficiënter en meer gefocust. Daarnaast kan
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het tempo omhoog. Zo liggen er enorme kansen in
de gezondheidszorg. Op termijn kunnen medische
controles bestaan uit interacties met sensoren, camera’s en robotscanners, in plaats van fysiek contact
met dokters en verpleegkundigen. Denk bijvoorbeeld
aan het project Hospital to Home van Philips. Deze
ontwikkelingen worden opgehouden door regelgeving en discussies over wie wat moet betalen – en dat
is jammer.’
Een coalitie van onder meer VNO-NCW, het ministerie van EZK, MKB-Nederland en de bedrijven IBM, Philips en Ahold Delhaize, riep deze zomer het kabinet
op om een actieplan op te stellen rond kunstmatige
intelligentie. Zo zou er een nationaal fonds moeten
komen om (nieuwe) bedrijven te financieren die zich
hiermee bezighouden. Dat is hard nodig, schreven de
partijen, omdat Nederland anders de boot gaat missen. ‘Een verstandige oproep, aangezien kunstmatige
intelligentie bepalend is voor de welvaart en het welzijn in de toekomst.’
Niet op zichzelf
Digitalisering staat niet op zichzelf, maar is verweven
met ons hele leven, besluit Van Waayenburg. Hij kan
het niet vaak genoeg zeggen: er bestaat geen maatschappelijk probleem, geen beleidsterrein en geen vak
waaraan de technologische ontwikkelingen voorbijgaan. ‘Hetzelfde geldt voor de opgaven die bij de SER
op de agenda staan. Of het nu gaat over de arbeidsmarkt, economie of duurzaamheid. Of neem een
vraagstuk als laaggeletterdheid. In de praktijk hebben
mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of
rekenen, vaak ook moeite met de computer, tablet
en smartphone. Dit heeft grote gevolgen voor hun
werk, gezondheid en financiën. Tegelijk kunnen
digitale middelen juist helpen om deze mensen te
scholen. Met mijn achtergrond hoop ik in de SER een
inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan dit soort
vraagstukken.’ n

SCOOR-RMZO

Zekerheid over goede
medezeggenschapstrainers
Helmi Kaskens staat dagelijks ondernemingsraden en bestuurders bij.

Goede scholing is
belangrijk voor de
medezeggenschap.
Stichting SCOOR-RMZO
bewaakt de kwaliteit van
bureaus en opleiders die
or-opleidingen verzorgen.
Twee gecertificeerde
professionals leggen uit
hoe dat werkt.

TEKST Felix de Fijter FOTO Jeroen Poortvliet

Helmi Kaskens is trainer, coach en
mediator in De Bilt, en begeleidt
daarnaast HRM-studenten aan de
Hogeschool van Utrecht. Ze begon in
1999 als trainer medezeggenschap
bij een adviesbureau en besloot in
2006 voor zichzelf te beginnen. Ze
staat dagelijks ondernemingsraden
en bestuurders bij, bijvoorbeeld in
hun vraag hoe ze de betrokkenheid
bij medezeggenschap in de onderneming kunnen vergroten. ‘Of om
samen met een or te onderzoeken
hoe de impact van hun inspanningen omhoog kan. ‘Hoe zorgen wij
ervoor dat wat wij belangrijk vinden
ook door de bestuurder belangrijk
gevonden wordt?’
Kaskens’ vakgenoot Huub Brinkhof
is als trainer, or-adviseur, coach en
mediator werkzaam bij organisatieadviesbureau Haagse Beek in Den
Haag. ‘We begeleiden organisaties
bij verandertrajecten; zowel aan de
medezeggenschapskant als aan de

bestuurderstafel. Bij de Rijksoverheid
bijvoorbeeld, waar veel en vaak gereorganiseerd wordt. Afdeling A en B
gaan samen. Dat is een vraagstuk voor
de or en het gaat ook verder. Wat betekent het voor medewerkers en voor de
organisatie zelf? Voor de achterban en
toekomst van de organisatie?’
Twee trajecten
Kaskens en Brinkhof zijn beiden
opgenomen in het kwaliteitsregister
voor medezeggenschapsopleiders,
maar het adviesbureau waar
Brinkhof onderdeel van uitmaakt
is ook SCOOR-gecertificeerd. Dat
zijn twee verschillende trajecten.
Het eerste is individueel. Van geregistreerde trainers wordt gevraagd
hun vakbekwaamheid bij te houden
via een systeem van permanente
educatie. Werkervaring, bijscholing,
intervisie, supervisie, bestuurlijke
activiteiten en publicaties zijn
categorieën die punten opleveren. →
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medezeggenschap

Huub Brinkhof: 'Certificering is een diepteinvestering met hoog rendement.'

‘In totaal moet je er in die vijf jaar
tijd honderd dagdelen mee bezig
zijn’, zegt Kaskens. ‘Je moet kunnen
aantonen dat je met intervisie bezig
bent geweest en door het register
goedgekeurde scholing hebt gevolgd.
Ik heb bijvoorbeeld mijn opleiding
tot teamcoach hiervoor ten dele
kunnen inzetten, omdat de vaardigheden die je daarbij opsteekt ook
goed toepasbaar zijn in de or-wereld.’
Om als opleidingsbureau een
certificering te verkrijgen, is een
audit nodig; het tweede traject. Een
onafhankelijk bureau voert deze
audit uit en ‘dat heeft heel wat
voeten in de aarde’, zegt Brinkhof.

‘Als iso-gecertificeerde organisatie
hadden we al veel van onze processen op orde, maar nu moesten we
gaan kijken hoe die zich vertalen
naar je trainingen en het begeleiden
van ondernemingsraden. Hoe ben
je continu bezig je leercontext te
verbeteren? Worden alle trainingen
geëvalueerd? En hoe implementeer
je de verkregen feedback vervolgens?’
Kwaliteitsimpuls
‘Dit traject dwingt je om je eigen
processen heel scherp onder de
loep te nemen en daarvan te leren.
En je geeft jezelf tegelijkertijd een
kwaliteitsimpuls’, vervolgt Brinkhof.

De certificering had dan ook directe
consequenties voor de werkwijze
van Haagse Beek, maar ook voor
die van Brinkhof zelf. ‘Je gaat beter
nadenken over de vraag wat je er zelf
aan doet om te blijven verbeteren.
Hoe houd je de zaag scherp? Ik heb
aanvullend coaching- en mediation
opleidingen gevolgd. Ook ben ik
me nadrukkelijker in wetgeving
gaan verdiepen door modules te
volgen van een advocatenkantoor. De
rechtspositie van ambtenaren gaat
veranderen, bijvoorbeeld. Wat moet
ik daarvan weten om ondernemingsraden in de publieke sector goed te
kunnen begeleiden?’
Kaskens is vooral heel blij dat
ze – doordat ze bij het RMZO geregistreerd staat als medezeggenschapsopleider – deelneemt aan een intervisiegroep. ‘Vier keer per jaar komen we
bij elkaar en dat heeft veel waarde,
omdat het de mogelijkheid geeft
dilemma’s die je tegenkomt in het
vak open met elkaar te bespreken.

Fusie SCOOR en RMZO
Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden
(SCOOR) en het register voor Medezeggenschapsopleiders
(RMZO) fuseerden deze zomer tot de Stichting SCOORRMZO. Sindsdien staat plaatsvervangend SER-kroonlid
Claartje Bulten, hoogleraar Ondernemingsrecht aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen, aan het roer van de
stichting. SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van bureaus
en opleiders die or-opleidingen verzorgen. De stichting
doet dit via een certificeringsregeling en een kwaliteitsregister. Zo is duidelijk welke bureaus en opleiders
aan de juiste kwaliteitseisen voldoen. Or-trainer is een
vrij beroep: registratie of certificering is niet verplicht.
Alle opleidingsbureaus die or-opleidingen verzorgen,
kunnen voor een certificaat in aanmerking komen. Ook
eenmanszaken. Alle opleiders die ondernemingsraden
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Claartje Bulten

en andere medezeggenschapsorganen scholen, kunnen
geregistreerd worden in een kwaliteitsregister.
De SER verzorgt het secretariaat voor SCOOR-RMZO.

zeepkist

Believer in de polder

Het is een vak
Brinkhof en Kaskens zouden iedere
medezeggenschapsopleider en
-opleidingsbureau aanraden een
SCOOR-RMZO-registratie of -certificaat te verwerven. ‘Het heeft echt
waarde’, zegt Brinkhof. ‘Het kost
je tijd en geld. Je moet opleidingen
volgen, maar uiteindelijk is het
een diepte-investering met hoog
rendement. Persoonlijk, voor je organisatie, voor de ondernemingsraden
die je begeleidt, richting bestuurders
en voor medezeggenschap als geheel.
Het is echt wel een vak, waarbij het
keurmerk je kan onderscheiden van
anderen. Sta je niet in het register,
dan wil dat niet zeggen dat je geen
goede trainer bent. Maar sta je er wel
in, dan ben je het zeker wel.’
Kaskens is dat met Brinkhof eens.
‘Het keurmerk is nodig om het vak
op de kaart te zetten en tevens een
belangrijk mechanisme voor de
beroepsgroep om de kwaliteit hoog te
houden.’ Wat Kaskens betreft, mogen
de kwaliteitseisen bovendien nog wel
wat verder omhoog. ‘Als je bent ingeschreven in het register, dan toont
dat aan dat je met je vak bezig bent,
maar het laat niet zien dat je die
opgedane kennis en vaardigheden
ook implementeert in de praktijk.
Bij andere registers, als mediator en
teamcoach, moet je bijvoorbeeld aantonen dat je evalueert met je klanten.
Ik vind dat een mooie, aanvullende
toets: niet alleen werken aan je
vakbekwaamheid, maar het resultaat
ook meten in de praktijk.’ n

Na 12,5 jaar SER neem ik afscheid. Met weemoed, maar
ook met trots. In die voorbije jaren heb ik de SER zien ontwikkelen en veranderen.
Zo is het scala van onderwerpen verbreed en zijn er naast
de adviestaak en bevordering van medezeggenschap ook
taken bij gekomen: bijvoorbeeld de betrokkenheid bij het
Energieakkoord, het Klimaatakkoord, de IMVO-convenanten
en de actieagenda Leven Lang Ontwikkelen. Daarmee groeit
ook het aantal partijen dat binnen de SER meedoet. Dat
zorgt ook voor meer draagvlak, een groot goed!
De SER-werkwijzen zijn eveneens veranderd: er is meer
variatie, het gaat er wat minder formeel aan toe, en de
praktijk wordt veel meer binnengehaald via dialoogsessies, werkbezoeken, expertmeetings. Er wordt meer en
via meer kanalen gecommuniceerd. Kortom, de deuren en
ramen van het SER-huis zijn veel wijder opengezet.
Die openheid is nodig om bij de tijd en relevant te blijven. Het is de license to operate voor de SER en voor het
overleg. Daarvoor zijn inzet en betrokkenheid van iedereen
nodig, zaken die ik in de afgelopen jaren zeker heb ervaren, waarvoor dank.
Ik ben en blijf een believer in de polder, in de overlegeconomie, de kracht van het overleg. In het buitenland is
veel belangstelling voor hoe wij dat hier doen. Die contacten leveren een goede spiegel hoe bijzonder het is wat
we hier samen voor elkaar proberen te krijgen. Dat een
goed overleg iets is om elke dag samen aan te werken.
Zo’n cultuur en dagelijkse samenwerking is kostbaar en
ook kwetsbaar. Koester dat, en houd dat samen sterk en
levend.
Mijn 12,5 jaar ‘in het hart van de polder’ heb ik als heel
bijzonder ervaren. Het was een eer en een voorrecht om
bij de SER te werken.
Het ga u allen en de SER goed!

FOTO Christiaan Krouwels

Neem je bijvoorbeeld als de or en
de bestuurder op gespannen voet
staan wel of geen contact op met de
bestuurder? Je moet je ook bewust
zijn van je positie in het speelveld.’

Véronique Timmerhuis
algemeen secretaris en
directeur SER
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Diversiteit in de top: brede aanpak en
dwingende maatregelen

‘Het komt niet
vanzelf goed’
10
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coverstory

Ondanks alle mooie voornemens is er nog steeds te weinig diversiteit in de top
van Nederlandse bedrijven. Daarom is het tijd voor een integrale aanpak en
steviger maatregelen. En ja, daar zit ook een ingroeiquotum bij.

Geert ten Dam: ‘We praten al veertig jaar over seksegelijkheid’

‘Toen ik twintig jaar was, hadden we het er al over: seksegelijkheid. Inmiddels ben ik zestig en hebben we het er nog
steeds over.’ Kroonlid Geert ten Dam, voorzitter van het
college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam,
was lid van de commissie die het SER-advies Diversiteit in
de top voorbereidde. ‘We dachten dat het op een bepaald
moment, met zoveel hoogopgeleide en goed gekwalificeerde vrouwen, vanzelf zou gaan. Maar dat is dus niet
zo; het komt niet vanzelf goed. Daarom ben ik blij met
dit SER-advies en met het feit dat het unaniem gedragen
wordt: door werkgevers, werknemers en kroonleden.’
‘In de media gaat de meeste aandacht naar het
ingroeiquotum voor de raden van commissarissen, maar
het advies stelt juist een brede aanpak en maatregelen
voor. Als we één ding geleerd hebben de afgelopen jaren,
dan is het juist dat we het met één geïsoleerde actie →

Marjan van Loon, directeur Shell Nederland:
‘Ons personeelsbeleid is zo neutraal mogelijk’
‘Toen ik kinderen kreeg, was het echt een lastig ding:
blijf ik fulltime werken of niet? Is dat wel goed voor de
kinderen? Het heeft te maken met onze cultuur en de
maatschappelijke verwachtingen. Ik werkte voor Shell in
het buitenland, onder meer in Australië. Ik merkte dat
het voor vrouwen daar geen enkel punt was om fulltime
te blijven werken. Iedereen bracht de kinderen naar de
opvang en die was geweldig.
Later was er weer zo’n moment, toen ik vanuit een
technische functie doorgroeide naar een bredere managementfunctie. De twijfel bij anderen en mezelf: kun jij dat
wel? Het lijkt alsof je als vrouw meer ervaring nodig hebt
om er klaar voor te zijn dan een man. Ik ben er trots op
dat ik de kans heb gekregen en ervoor ben gegaan.
Bij Shell hebben we al jaren veel aandacht voor
culturele diversiteit. We zijn een bedrijf met meer dan
100 nationaliteiten. Daardoor weten we dat culturen,
normen en waarden verschillen. We werken bewust aan
inclusiviteit en genderdiversiteit. We hebben ons

personeelsbeleid zo neutraal mogelijk gemaakt en zijn
alert op onbewuste vooroordelen bij het aannemen en
beoordelen van mensen en bij promoties.
Inmiddels voldoen we als bedrijf aan de streefcijfers
van vrouwen in de top. Het liefst zouden we in ons hele
bedrijf 50 procent aanwas van vrouwen zien, maar we
zitten natuurlijk wel in de technische hoek.’
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Halleh Ghorashi: ‘Iedereen moet gelijke kansen krijgen’

niet redden. Als je een maatregel neemt, moet je die
inbedden in een breder systeem van aandacht voor genderdiversiteit en culturele diversiteit.’
Van individu tot samenleving
‘Als niet iedereen gelijke kansen krijgt, geef je als samenleving het signaal af dat de ene groep belangrijker is
dan de andere en voelen mensen zich buitengesloten.’
Voor kroonlid Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit
en Integratie aan de Vrije Universiteit en eveneens lid
van de SER-adviescommissie, is diversiteit onlosmakelijk
verbonden met het wezen van de democratische rechtsstaat. ‘Iedereen moet gelijke kansen krijgen. En niet
alleen als het goed gaat met de economie, maar ook in
tijden dat het slecht gaat. Als wij wáár willen maken
waar we in Nederland voor staan, dan moeten we nu aan
de slag met genderdiversiteit en culturele diversiteit.’
Het SER-advies raakt volgens haar alle drie niveaus waarop

de verandering tot stand moet komen. ‘Het begint op
het niveau van het individu: vrouwen en mensen met
een migratie-achtergrond moeten zelf hun competenties
ontwikkelen en kansen leren grijpen. Daarna volgt het
niveau van de organisaties: diversiteit en inclusiviteit moet
je in je bedrijf of organisatie regelen, bijvoorbeeld door
het personeelsbeleid en de cultuur te veranderen, zodat er
ruimte komt voor verschillen. En ten slotte is er het niveau
van de samenleving. Je kunt van alles willen als individu
en organisatie, maar dat moet wel op macroniveau ondersteund worden. De uitdaging voor de samenleving is om
vooroordelen over vrouwen en migranten te doorbreken,
de kinderopvang te verbeteren en in het beleid maatregelen op te nemen die diversiteit bevorderen.’
‘Het gaat pas lukken met diversiteit als er op alle
drie niveaus aan wordt gewerkt. Daar willen we met dit
advies een duw aan geven. Ook met ons pleidooi voor een
ingroeiquotum voor raden van commissarissen. Het gaat
niet om het quotum op zichzelf, het gaat erom dat we
een beweging op gang brengen, die begint bij de raden
van commissarissen en zich van daaruit verspreidt naar
de raden van bestuur, naar de laag onder de top, naar de
rest van de organisatie en naar de hele samenleving.’
Ingroeiquotum
Het ingroeiquotum houdt in dat raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven die nog niet voor
ten minste 30 procent uit vrouwen bestaan, bij een vrijko-

Aminata Caïro, lector Inclusief Onderwijs, Haagse Hogeschool:
‘Hoe overbruggen we de kloof tussen wij en zij?’
‘De boodschap die ik van huis uit meekreeg, was: je moet
je aanpassen en je best doen. Ik moest tien keer beter
mijn best doen, omdat ik zwart ben. Gelukkig kon ik goed
leren, maar ik voelde me niet thuis in Nederland. Ik ben
in Amerika gaan studeren en ben er 31 jaar gebleven.
Na mijn psychologiestudie ben ik me steeds meer
gaan specialiseren in de antropologie. Diversiteit heeft
alles te maken met cultuur. De manier waarop wij in
Nederland omgaan met culturele diversiteit is heel
anders dan hoe daar in Amerika mee wordt omgegaan.
Als je het over diversiteit hebt, moet je de verhalen
horen die erachter zitten. De ervaringen die we hebben:
ik als zwart meisje, zwarte vrouw en jij met jouw achtergrond. Om de kloof tussen zij en wij te overbruggen,
moeten we ons verdiepen in elkaars verhalen. En juist
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omdat die moeilijk en ongemakkelijk kunnen zijn, ligt
daar een uitdaging. Het gaat erom dat we diversiteit
bespreekbaar maken. Daar vraag ik aandacht voor.’

coverstory
Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat het streven naar
diversiteit vanuit de samenleving wordt ondersteund,
bijvoorbeeld met betere kinderopvang, meer flexibiliteit in
werktijden en sluitende dag-arrangementen. Daar hebben
we in het verleden al SER-adviezen over gemaakt. Het wordt
tijd om die uit de kast te halen en daar iets mee te doen.’

Mariëtte Hamer: ‘Een quotum alléén gaat het probleem niet oplossen’

mende plaats alleen een vrouw mogen benoemen. Anders
wordt de benoeming nietig verklaard en blijft de stoel leeg.
Volgens Mariette Hamer, SER-voorzitter en trekker van
de SER-adviescommissie, is die maatregel in Duitsland
heel effectief gebleken. Ook zij benadrukt meteen dat
een quotum alléén het probleem niet gaat oplossen.
‘Het SER-advies pleit voor een brede en integrale aanpak.
We willen bijvoorbeeld ook dat alle 5.000 grote vennootschappen in Nederland een plan maken over hoe
zij de diversiteit in hun organisatie gaan verbeteren.
En dan niet met kleine, maar met ambitieuze stappen.
Om bedrijven daarbij te ondersteunen, is er een sterke
infrastructuur nodig. Er bestaan allerlei initiatieven om
diversiteit te bevorderen. De kunst is om die initiatieven
samen te brengen en het voor bedrijven veel makkelijker
te maken om talenten op het spoor te komen.

Draagvlak
‘Met dit advies hebben we binnen de SER de randen van
het gezamenlijk draagvlak opgezocht. Dit is waar we met
z’n allen achter staan’, zegt Ten Dam. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we zo de verandering op gang kunnen brengen.’
‘Het moet nú gebeuren’, zegt ook Ghorashi. ‘We kunnen het niet maken om zoveel mensen met talent op de
bank te laten zitten. Een quotum was tot nu toe altijd
een brug te ver. Nederlanders houden niet van dwingende maatregelen. Maar langzamerhand is iedereen
ervan overtuigd geraakt dat we iets moeten doen, iets
wat dwingend is, om mensen waker te schudden.’
Hamer hoopt dat het SER-advies een beweging op
gang brengt die niet meer stopt totdat alle functies in
de samenleving evenredig over mannen en vrouwen
zijn verdeeld, waarbij dan ook nog eens de culturele
diversiteit van de samenleving wordt weerspiegeld. ‘Zoals
prinses Laurentien het op een van onze bijeenkomsten
zei: fifty-fifty moet Het Nieuwe Normaal worden.’ n

Terence Guiamo, manager Diversity & Inclusion, PwC:
‘We hebben meer voorbeelden en rolmodellen nodig’
‘Op mijn veertiende verhuisden we van Suriname naar
Nederland. Van de ene op de andere dag was ik een bijzonder kind op een witte school. Mijn klasgenoten vonden
mijn accent zo grappig. Zij wisten niets van Suriname, ik
wist wel veel van de historie van Nederland en Suriname.
Ik had in Suriname een havo/vwo-advies gekregen, dat
werd in Nederland een mavo-advies. Ik ben niet de enige
die dat overkwam. Een lager schooladvies is aan de orde
van de dag voor kinderen met een migratieachtergrond.
Uiteindelijk heb ik wel Hogere Informatica gestudeerd en
mijn Master of Business Administration afgerond.
Ik heb bij verschillende organisaties gewerkt en me
altijd ingezet voor culturele diversiteit. De top van organisaties is te weinig cultureel divers. Ik ben voorzitter
geworden van het Agora Network, een netwerk dat binnen Nederland culturele diversiteit in de top bevordert.
En al vond ik die rol eerst best spannend, ik heb de

kans gegrepen en het heeft me veel gebracht. Ik vind het
fantastisch om me binnen PWC helemaal op dit thema
richten. Er is ontzettend veel te doen, we hebben veel
meer goede voorbeelden en rolmodellen nodig. Het is
goed dat diversiteit minder vrijblijvend wordt.’
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Verkenningsaanvraag armoede onder werkenden

Wél werken, niet
rond kunnen komen
De SER voert een verkenning uit naar
mensen die werken, maar toch in
armoede leven. Want hun aantal neemt
toe, terwijl de groep onvoldoende in
beeld is.

TEKST Felix de Fijter
FOTO Harold Versteeg/HH, Dirk Hol, Gemeente Amsterdam, CNV Geldzorg

14

OKTOBER 2019 - NR.10

Wanneer ben je eigenlijk arm? Als je je geen auto kunt
veroorloven? Als je niet naar een feestje kunt? Of als je
je boodschappen niet meer kunt betalen? Het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP) hanteert een ‘niet-veelmaar-toereikend’-budget, legt Cok Vrooman uit. Hij
is een van de auteurs van het eind 2018 verschenen
onderzoeksrapport Als werk weinig opbrengt, dat, samen
met het SER-advies over armoede onder kinderen mede
aanleiding was voor minister Koolmees om bij de SER
een verkenningsaanvraag in te dienen.
Ondergrens
‘1.135 euro per maand is de ondergrens voor een alleenstaande’, zegt Vrooman. ‘Afhankelijk van de gezinssituatie loopt deze ondergrens op, tot 2.315 euro voor een

werkende armen

paar met drie kinderen.’ Daarmee zijn basisbehoeften
gedekt, zoals woninghuur, boodschappen, verzekeringen en persoonlijke verzorging, maar ook voor
‘sociale participatie’ is in dit budget een beetje geld
gereserveerd. ‘Denk aan contributie van een sportvereniging of uitgaven om bezoek te kunnen ontvangen.’
Als je dat inkomen (gezamenlijk) niet haalt, terwijl
werk wel je belangrijkste inkomstenbron is, dan behoor
je tot de werkende armen. Het is geen kleine groep, die
bovendien sinds 1990 geleidelijk is gegroeid. In 2017
telde het SCP er 220.000. Ruim de helft van deze werkende armen is in loondienst, iets minder dan de helft
is zelfstandige, zegt Vrooman. ‘Die laatste groep loopt,
samen met alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond, het hoogste risico om als werkende onder
de armoedegrens te belanden.’
Twee groepen
‘Er vallen twee groepen op’, zegt Vrooman. ‘De eerste
groep is laaggeschoold, moet het hebben van tijdelijke
contracten en blijft qua inkomen meestal steken op
het minimumloon; denk aan horeca- en schoonmaakpersoneel, maar ook sportinstructeurs.’ Een tweede
groep bestaat uit hoogopgeleide werkenden, die veelal
als zelfstandige werken. Kunstenaars, journalisten en
auteurs, bijvoorbeeld. ‘Meestal met een sterke intrinsieke
motivatie. Ze stappen niet snel over naar ander werk om
meer te kunnen verdienen.’

Meer oorzaken
Het interessante, zegt Vrooman, is dat er zelden
maar één oorzaak is aan te wijzen voor de armoede
waarin deze werkenden verzeild zijn geraakt. ‘Mensen
denken dat wel vaak: “er zijn te veel flexbanen of
nulurencontracten” of “bijstandsontvangers zijn
bang hun toeslag te verliezen”.’ Het onderzoek laat
drie directe oorzaken zien die in de wetenschappelijke literatuur vaak terugkeren. De eerste oorzaak:
de behoeften van het huishouden zijn groter dan
het inkomen. De tweede oorzaak: het uurtarief is
te laag. Oorzaak drie: de arbeidsintensiteit van het
huishouden is te laag; met andere woorden, het
aantal gewerkte uren kan omhoog. ‘Die oorzaken
worden gestuurd door enkele tussenschakels’, zegt
Vrooman. ‘De huishoudenssamenstelling, vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt en de ‘hulpbronnen’ die
mensen op de arbeidsmarkt in kunnen zetten.’ Bij het
laatste gaat het niet alleen om zaken als opleiding
en vaardigheden, maar ook om niet-economische
hulpbronnen zoals gezondheid en iets wat het SCP
‘het esthetisch kapitaal’ noemt: ziet iemand er
aantrekkelijk uit voor een werkgever? Ook spelen
macro-ontwikkelingen mee. ‘Denk aan grote sociale
veranderingen zoals migratiestromen, vergrijzing of
nieuwe technologische ontwikkelingen - zoals robots
op de werkvloer. Hoe die ontwikkelingen uitpakken
hangt mede af van de maatschappelijke spelregels.’ →

Armoedebeleid Amsterdam
‘De kritiek van het SCP begrijp ik heel goed’, zegt de
Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman van
Onderwijs, Armoede en Inburgering. ‘Als gevolg van
onder meer de flexibilisering van de arbeidsmarkt, met
veel zzp’ers en nulurencontracten, is het voor steeds
meer werkenden moeilijk rond te komen. Anders dan bij
bijstandsgerechtigden is het voor gemeenten vervolgens
ingewikkeld om deze mensen in beeld te krijgen.’
‘Met onze armoederegelingen bereiken we nu
27 procent van de werkende armen. En dat moet
omhoog. Naar 40 procent’, vindt Moorman. ‘Het begint
ermee dat je weet wie de mensen zijn en waar ze zitten.
Behalve voorlichting is samenwerking met onder meer
werkgevers daarin een belangrijk instrument.’

Want de regelingen voor armen zijn er wel, zegt Moorman.
‘We zijn niet zuinig. Als je minder dan 120 procent van het
minimumloon verdient, sta je in Amsterdam als werkende
arme te boek.’ Dat geeft recht op allerlei regelingen. ‘De
stadspas bijvoorbeeld, waarmee een gratis ID-kaart krijgt,
met korting naar de dierenarts kunt, maar ook minder
betaalt voor musea, zwembaden en theater. Ook zijn er
tegemoetkomingen om de toegankelijkheid van onderwijs
en openbaar vervoer ook voor armen te vergroten.’
Naast dergelijke directe armoederegelingen, moet je
volgens Moorman breder kijken. ‘Denk aan ons taalakkoord, om laaggeletterdheid tegen te gaan en aan een
pilot voor administratieve ondersteuning. Problemen hangen vaak samen, je moet ze dus in samenhang oplossen.’
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Cok Vrooman: ‘Er is zelden maar één oorzaak voor
armoede onder werkenden.’

Marjolein Moorman: ‘We moéten meer werkende
armen bereiken.’

Andere landen
Het SCP-onderzoek vergeleek de Nederlandse situatie met vier andere landen. Daaruit blijkt dat er
in Nederland iets meer werkende armen zijn dan
in België en Denemarken, maar veel minder dan in
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Die verschillen
zijn niet te herleiden tot de uiteenlopende welvaart,
werkloosheid of samenstelling van de beroepsbevolking
in de vijf landen, zegt Vrooman. ‘Het lijkt erop dat
verschillen in regelgeving en cultuur wel een rol spelen.
Inkomensbescherming en de organisatie van een land –
de kwaliteit van het bestuur, de aanhang van vakbonden
– drukken armoede onder werkenden vermoedelijk het
meest. Maar ook opvattingen over de maatschappelijke
rollen van mannen en vrouwen of het arbeidsethos zijn
van invloed.’
Armoedebeleid
Welke rol kan overheidsbeleid spelen om armoede onder
werkenden tegen te gaan? Het SCP keek in z’n onderzoek
naar de impact van het armoedebeleid van twintig
gemeenten. ‘Het viel op dat bij de meeste gemeenten
gerichte doelstellingen of beleid voor werkende armen
ontbreken. Gemeenten denken hen te bereiken via de

Marjolein van Lonkhuijzen: ‘Het onderwerp bespreekbaar maken, is de eerste stap naar een oplossing.’

voorzieningen die voor alle burgers beschikbaar zijn,
maar dat spreekt niet vanzelf. Vooral zelfstandigen
vragen niet snel om hulp. Daar moet de overheid dus
rekening mee houden’, zegt Vrooman. ‘Gemeenten
zouden meer verbinding kunnen zoeken met lokale
werkgevers, sociale raadslieden en onderwijsinstellingen.
Ook kunnen ze een voorbeeldrol vervullen, omdat
gemeenten zelf óók werkgever zijn en allerlei diensten
inhuren.’ Maar, zegt Vrooman, de problematiek moet op
verschillende niveaus worden aangepakt. ‘De gemeente
kan het niet alleen.’
Complexiteit
Tot slot, wat verwacht Vrooman van de SER-verkenning?
‘De SER zou recht moeten doen aan de complexiteit van
het probleem. Het is niet alleen een kwestie van de hoogte
van het minimumloon of de contractvorm, maar ook van
de behoeften van huishoudens en de arbeidsuren die zij
kunnen maken. Er is een relatie met zorgverplichtingen
en het Nederlandse culturele model om die met betaald
werk te combineren. Dat kan de implementatie en effectiviteit van nieuw beleid in de weg staan. De werkende
armen vallen nu tussen wal en schip, dus aandacht voor
de verantwoordelijkheidsverdeling is essentieel.’ n

Geldzorgen
Om werknemers te ondersteunen in het aanpakken
van hun financiële problemen, is vier jaar geleden CNV
Geldzorg opgericht. ‘Als gevolg van de economische
crisis kampten steeds meer werknemers met financiële
zorgen’, vertelt projectleider Marjolein van Lonkhuijzen.
‘Maar nu de crisis achter ons ligt, is de vraag om ondersteuning niet weg.’
‘Vaak is de drempel om hulp te vragen hoog’, zegt ze.
‘Wie gebukt gaat onder financiële malaise, denkt vaak dat
hij zelf verantwoordelijk is voor een oplossing. Meestal
wordt die niet een-twee-drie gevonden, waarna mensen
zomaar in een neerwaartse spiraal terecht kunnen komen.’
Het onderwerp bespreekbaar maken, is de eerste stap
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naar een oplossing, stelt Van Lonkhuijzen. ‘Door cursussen
en begeleiding kunnen we mensen handvatten geven om
hun financiële situatie inzichtelijker te maken en de grip
op hun eigen leven terug te vinden.’
CNV Geldzorg helpt ook werkgevers een antenne te
ontwikkelen voor financiële zorgen bij hun personeel.
‘Werknemers melden zich vaker ziek, vragen om een
voorschot op het inkomen of doen niet mee aan activiteiten die geld kosten.’
‘Het is zaak de werknemer de veiligheid te bieden die
nodig is om vervolgens openheid van zaken te geven’,
zegt Van Lonkhuijzen, die merkt dat de aanpak werkt.
‘Het bewustzijn neemt toe. En dat werkt preventief.’

Schijvens en Zeeman

Beter salaris in
Pakistaanse kledingfabriek
Bedrijfskledingproducent
Schijvens en Zeeman
werken samen aan
de introductie van
een leefbaar loon
in een Pakistaanse
fabriek. Een complex
proces, dat om veel
doorzettingsvermogen
vraagt.

TEKST Berber Bijma FOTO Jeroen Poortvliet

Het klinkt prachtig: twee
Nederlandse familiebedrijven zorgen
ervoor dat werknemers van een
Pakistaanse kledingfabriek – óók een
familiebedrijf – binnenkort een leefbaar loon krijgen dat zo’n 30 procent
boven het minimumloon ligt. Het ís
ook een mooie stap, benadrukken
beide bedrijven, maar slechts het
begin van een ingewikkeld proces
dat misschien wel meer vragen heeft
opgeroepen dan beantwoord.
Schijvens Corporate Fashion is een
familiebedrijf dat bedrijfskleding
produceert, vertelt ceo Jaap Rijnsdorp. Een deel van die productie
wordt gemaakt in textielfabriek
MYM in de Pakistaanse hoofdstad
Karachi. Rijnsdorp: ‘Als familiebedrijf zit het in ons dna dat we in
onze productie het goede willen
doen voor mens en milieu. De vraag
is alleen hóe. Toen we begonnen met
verduurzaming, zagen we door de
bomen het bos niet meer. Je kunt wel

Best practices
Leren van anderen is een belangrijke succesfactor bij het slagen
van projecten. Daarom een serie
over best practices op het gebied
van leven lang ontwikkelen,
samenwerking, arbeid, diversiteit
en de energietransitie. Deze keer:
de introductie van leefbaar loon
in een Pakistaanse fabriek.

een goed hart hebben, maar je hebt
ook structuur nodig. We besloten
te focussen op één stap per keer. Zo
hebben we eerst in een fabriek in
Turkije, waarvan wij voor 80 procent
eigenaar zijn, leefbaar loon geïntroduceerd. Daarvoor kregen we in 2017
de Best Practice Award van Fair Wear
Foundation. Daarna zijn we ons gaan
richten op de fabriek in Pakistan.’ →
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best practices

Het leefbare loon waar we op uitkwamen, lag 29 procent hoger dan het
wettelijke minimumloon.’
Arnoud van Vliet: ‘Samen zijn we goed voor ongeveer driekwart van de productie van de fabriek in Pakistan.’

Eigen rekentool
Berekenen wat een ‘leefbaar loon’
is in een bepaald land, is geen sinecure. Schijvens ontwikkelde daarom
een eigen rekentool. Hierin worden
de gegevens over de lokale kosten
voor levensonderhoud – door de
werknemers aangeleverd – afgezet
tegen de kosten en de omzet van
de fabriek.
Halverwege dat proces benaderde
kledingproducent Zeeman Schijvens.
Zeeman bleek in dezelfde fabriek
orders te plaatsen. ‘Samen zijn we
goed voor ongeveer driekwart van
de productie van deze fabriek’,
vertelt Arnoud van Vliet, manager

maatschappelijk verantwoord ondernemen en kwaliteit bij Zeeman.
‘We hebben contact opgenomen
met Schijvens omdat wij geloven in
concrete samenwerking op fabrieksniveau. Schijvens stond bovendien
al bekend als best practice op het
gebied van leefbaar loon.’
Het berekenen van het leefbaar
loon was best ingewikkeld, omdat
sommige werknemers alleen zichzelf
hoeven te onderhouden en anderen
wel acht gezinsleden. Rijnsdorp: ‘We
hebben als uitgangspunt genomen
dat je per gezin anderhalf inkomen
nodig hebt om rond te komen –
eigenlijk naar Nederlands voorbeeld.

Jaap Rijnsdorp: 'Het was zeker niet simpelweg een kwestie van “iedereen blij”.’

Veel uitleg nodig
Wie zou denken dat alle fabrieksmedewerkers daar om stonden te
juichen, heeft het mis. Rijnsdorp:
‘Veel medewerkers zijn een soort
zzp’ers die van de ene naar de
andere fabriek gaan en op basis van
productie betaald krijgen. Sommigen
zaten daarmee al boven het wettelijk
minimumloon. We hebben heel goed
moeten uitleggen – en nog – dat
deze mensen er toch op vooruitgaan,
omdat ze in loondienst ook doorbetaald krijgen bij ziekte of als er
tijdelijk minder orders zijn. Het was
zeker niet simpelweg een kwestie
van “iedereen blij”.’
Ook Van Vliet benadrukt de complexiteit van de loonsverhoging. ‘Het
is ook niet zo dat iedereen nu bijna
30 procent loonsverhoging krijgt.
Voor de unskilled workers geldt dat
wel, maar mensen die al een hogere
functie hadden, kregen al een hoger
salaris. Hoe we met deze groep
willen omgaan, is een van de vele
vragen die we nog hebben uitstaan.
Net als de vraag wat we doen als
in de toekomst het wettelijk minimumloon wordt verhoogd. Voor de
fabriekseigenaar is dit ook een grote
stap, omdat hij moet vertrouwen op
het commitment voor de langere
termijn van alle betrokken partijen.’
Prijzen omhoog
De salarisverhoging wordt de
komende maanden doorgevoerd
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Sharpie

Leefbaar loon:
een complexe
stap vooruit
De samenwerking is van beide
kanten goed bevallen. Schijvens
profiteerde van de schaal van
Zeeman en Zeeman van de kennis
die bij Schijvens al is opgebouwd in
het berekenen en betalen van een
leefbaar loon.
Beiden benadrukken dat de
overstap naar een leefbaar loon in de
textielsector een complex traject is,
maar wel een stap in de goede richting. Van Vliet: ‘We hebben ons als
textielsector lang verscholen achter
de complexiteit van leefbare lonen.
Voor ons is dit een pilot waarmee we
verkennen hoe we er toch mee aan
de slag kunnen gaan. En deze pilot
is zeker een goed uitgangspunt om
daar meer mee te doen.’ n

Annette Birschel
Annette is als Duitse journaliste
gevestigd in Amsterdam en
deelt hier haar Duitse blik op
de Nederlandse samenleving.
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voor de eerste groep medewerkers. Om dat mogelijk te maken,
gaan zowel Zeeman als Schijvens
de prijzen van lopende orders
verhogen.
Schijvens en Zeeman kenden
elkaar via het IMVO-convenant voor
Duurzame Kleding en Textiel, dat
in 2016 onder leiding van de SER
werd gesloten. ‘Daardoor neem je
wat makkelijker contact met elkaar
op. Een mooi voorbeeld van hoe het
convenant z’n vruchten begint af te
werpen’, zegt Rijnsdorp.

Wat is de overeenkomst tussen een puber en een politicus? Beiden ontkennen hun fouten keihard als je hen erop
betrapt. Ben je aan het spijbelen? Nee. Waarom ben je
dan niet naar school? De leraar is ziek. Maar, hij heeft net
gebeld. O maar, een vriend zei dat hij ziek was.
Sommige politici ontgroeien dit puberstadium blijkbaar
nooit. Neem president Donald Trump. De orkaan Dorian,
zo had hij beweerd, zou ook de staat Alabama treffen.
Klopt niet, zo corrigeerde de nationale weerdienst de
president.
Trump hield voet bij stuk en greep naar een sharpie,
een dikke zwarte viltstift. ‘Nee hoor, ik heb me niet
vergist’, zei hij triomfantelijk. ‘Kijk hier, de officiële kaart
bewijst het.’ Dankzij zijn gebruik van de sharpie lag
Alabama opeens middenin in de gevarenzone van orkaan
Dorian.
Het is zeker niet makkelijk een blunder toe te geven.
Toch is het opvallend dat vooral politici er blijkbaar moeite
mee te hebben. Wellicht omdat ze zo afhankelijk zijn van
de publieke opinie?
In de afgelopen jaren heb ik me vaak afgevraagd – ook
op deze plek – hoe de kloof tussen burger en politiek, de
vertrouwenscrisis, eigenlijk is ontstaan. De angst voor
gezichtsverlies is blijkbaar zo groot, dat men het zelfs niet
meer aandurft om zoiets menselijks als je vergissen toe te
geven.
Er wordt gedraaid en gesparteld: ‘Nee er is geen bonnetje.’ ‘Nee, natuurlijk zat ik met Poetin op zijn datsja.’
Enzovoort, enzovoort. Pas als het niet anders kan, wordt
er toegegeven: ‘Met de kennis van nu’ of ‘na voortschrijdend inzicht.’
Je voelt de pijn van zo’n knieval. Maar uiteindelijk is
‘zo’n Sharpie doen’ nog veel erger: dat wis je namelijk
nooit meer uit.

SERmagazine

19

Jao Runhaar (38), productiemedewerker Solarstell Zwolle

‘Eén ding tegelijk’

Rust, reinheid, regelmaat
hangt als levensmotto
aan de muur. Die
woorden zijn voor Jao
Runhaar de sleutel om te
kunnen omgaan met zijn
disharmonische stoornis.
‘Ik heb jaren gestruggeld.’

TEKST Ton Bennink FOTO Christiaan Krouwels
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Waarom lukt het toch niet om mijn
rijbewijs te halen? En waarom gaat
het soms fout in de menselijke
communicatie? Die vragen hielden
Jao Runhaar, tot zijn diagnose, jarenlang bezig. Aan zijn intelligentie
lag het niet. Aan zijn representatie
ook niet. Hij leest alles over politiek,
is maatschappelijk betrokken en
haalde het mbo-diploma Sociaal
Pedagogisch Werk. Bovendien ziet
hij eruit om door een ringetje te
halen. Waaraan ligt het dan wel? ‘Ik
heb moeite met rekenen en plannen.
Als er te veel tegelijk op me af komt,
dan gaat het niet meer. Bijvoorbeeld
met autorijden. Dan moet ik te veel
informatie tegelijk verwerken.’
Op banenvlak lukte het daarom
tot voor kort ook niet goed. Jao
werkte in de kinderopvang tot daar
de crisis toesloeg en zijn werkgever
moest bezuinigen. Daarna volgde
uitzendwerk, de stap naar het UWV
en de bijstand. Die bijstandsperiode

was geen fijne periode. ‘Ik begrijp
het wel, want het is gemeenschapsgeld, maar ik voelde me enorm
bekeken. Ik heb jaren gestruggeld. Ik
zat niet lekker in mijn vel, omdat ik
geen werk had. Tegelijkertijd wilde
ik goed voor de dag komen en ritme
in mijn leven houden. Dus ging ik
wel naar de sportschool en ondernam van alles binnen mijn beperkte
financiële mogelijkheden.’
Rust, reinheid en regelmaat
Uiteindelijk volgde een psychologisch
onderzoek waaruit bleek dat hij een
disharmonieus intelligentie profiel
heeft. Dat wil zeggen dat hij verbaal
sterk is, maar problemen heeft
met bijvoorbeeld plannen, dingen
overzien, snel schakelen en plannen.
Rust, reinheid en regelmaat doen het
dus voor hem. ‘Mensen verwarren
een disharmonieus profiel soms
met autisme, maar dat is het echt
niet. Ik heb geen moeite met sociale

meedoen

vaardigheden of interpretaties van
wat iemand bedoelt. Je moet me niet
te veel tegelijk vragen, maar dat gaat
dan om taken, niet om meningen of
zo.’ Een instructie met daarin te veel
informatie tegelijk, dat trekt hij niet.
Stap voor stap
‘Dankzij een traject op de vakschool
en begeleiding van BC consult
uit Zwolle, kwam ik bij Solarstell
terecht. Rob Dokter ging met mij
mee op kennismakingsgesprek dat
we samen voorbereidden. Ik maak
nu rails voor zonnepanelen. Onder
mijn niveau? Nee hoor, ik vind dit
prima. Stap voor stap. Ik ben echt
blij als ik over tien jaar nog steeds
vast werk heb, met financiële zekerheid. En wat er verder op mijn weg
komt, dat zien we wel weer.’
Gemeenteraad?
Een relatie heeft hij niet. In een
eerdere relatie moest hij gevoelsmatig ‘weer van alles’ en kwam er te
veel op hem af. ‘Rustig aan, dus. Ik
ben niet actief op zoek. Samenwonen
lijkt me in ieder geval erg lastig.

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 36: Jao Runhaar (38), productiemedewerker bij Solarstell in Zwolle.

Misschien is een latrelatie op den
duur een optie.’
Hij zit gebakken bij Solarstell. Een
bedrijf dat hem geduldig en liefdevol
opving, aldus de 38-jarige Zwollenaar.
‘Ik kijk de kat altijd eerst uit de boom
en ben erg blij met mijn werk hier.
Ze gaven me de kans in de techniek,
ondanks mijn – op dat vlak – gebrekkige vooropleiding. Of ik op den duur
geen stapje wil maken? Misschien,
maar wel letterlijk stap voor stap.’
‘Ik kan niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk werk voor me is’, zegt
hij. ‘In de bijstand heb je toch het
idee dat je van andermans geld leeft
en de uitkering is ook niet genoeg om
mijn hobby’s te bekostigen. Ik koop
en lees veel boeken over politiek en

vind het leuk om concerten te bezoeken. Bovendien ben ik van dat gevoel
af constant bekeken te worden.

Ik kan niet genoeg
benadrukken hoe
belangrijk werk
voor me is
Of gemeenteraadslid geen idee is?
Nou, al die moties die je snel moet
lezen, beoordelen of indienen, dat
lijkt me met mijn profiel niet zo’n
goed idee, haha.’ n

Jacques Smeer, eigenaar Solarstell
‘Fijn, zinvol werk. Daar gaat het om’
‘Jao is een topmedewerker. Hij kwam hier binnen via
een werkervaringsplek en we zijn erg blij met hem. Zijn
beperking? We hebben hier allemaal een beperking, maar
gelabeld is dat ongeveer de helft van de 70-75 mensen die
hier werken. We hebben een geweldig bedrijf. Vooral ook
omdat we zoveel verschillende mensen hebben die maar
één belang hebben: plezierig werken. Wat maakt mij het
nou uit of we 100 of 101 euro winst maken? Als we maar
bestaansrecht hebben. Fijn, zinvol werk. Daar gaat het om.

We zijn een gezond Nederlands mkb-bedrijf en we voeren
inmiddels ook gesprekken met de gemeente Amersfoort
om daar ook een bedrijf te starten. Wat in Zwolle kan, kan
overal. Zelf ben ik op mijn 42e onderuitgegaan. Ik zat in
een keiharde commerciële functie en werd getroffen door
een hartaanval. Daarna heb ik een tijdje begeleiding gegeven op sociale werkplaatsen. Nu ben ik 54 jaar en heb
ik fantastisch zinvol werk in een zeer productief bedrijf,
mede door de prettige werksfeer.’

SERmagazine

21

FOTO Flip Franssen/HH

SER kort

Jaarrapportage
Adviesaanvraag voor
Actie-agenda Leven duurzaamheidskader
Lang Ontwikkelen
biomassa

FOTO Shutterstock
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De SER werkt met de Actie-agenda
Leven Lang Ontwikkelen aan een
doorbraak op het gebied van leven
lang ontwikkelen (LLO). De eerste
voortgangsrapportage van de actieagenda is nu beschikbaar.
De Actie-agenda LLO is opgesteld
rond vier uitdagingen.
Inclusieve basis: Zorg ervoor dat
iedereen voldoende kansen krijgt om
te blijven leren en ontwikkelen en
dat er toegankelijke ondersteuning is
voor wie dat nodig heeft.
Eigen regie bij het individu:
Help mensen zich ervan bewust te
worden dat ontwikkeling noodzakelijk is en zorg dat er instrumenten
aanwezig zijn om daadwerkelijk zelf
de regie te nemen.
Flexibel en responsief onderwijs:
Zorg ervoor dat leren dicht bij de
werkvloer plaatsvindt, zodat werken
en leren dichter bij elkaar komen, en
zorg dat vaardigheden van mensen
beter zichtbaar worden.
Samenwerking: Bouw systemen
van samenwerking gericht op
maatschappelijke uitdagingen en
innovatie, zodat benodigde kennis
en vaardigheden voor grote transities (energie, digitalisering) gericht
worden opgebouwd.
Lees de voortgangsrapportage op
www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/
voortgangsrapportage-llo n

De SER is gevraagd advies uit te
brengen over een duurzaamheidskader voor biomassa. Biomassa is
een belangrijke bron om de energievoorziening te verduurzamen.
Er is echter veel discussie over hoe
duurzaam het echt is. Het kabinet
wil daarom dat er een kader komt
voor duurzame biomassa.
Het kabinet wil dat de volgende
vragen aan de orde komen.
• Binnen welke grenzen is er draagvlak voor een duurzame inzet van
biomassa voor de periode tot 2030
en daarna? Dat gaat zowel over
beschikbaarheid als toepassing
van biomassa.
• Welke (handhaafbare) duurzaamheidscriteria zijn voor maatschappelijke partijen inpasbaar en
uitvoerbaar?
• Hoe zien de maatschappelijke
partijen de verantwoordelijkheidsverdeling tussen private partijen
en de overheid ten aanzien van
sturing op beschikbaarheid, prioritering en cascadering?
Juli dit jaar heeft het kabinet het
werk voor het duurzaamheidskader
al in gang gezet. Het Planbureau voor
de Leefomgeving (PBL) brengt in beeld
hoeveel biomassa er beschikbaar is en
wat je ermee kan. Een adviesbureau
krijgt de opdracht duurzaamheids
criteria te ontwikkelen. n
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Jaarrapportage
voedingsmiddelenconvenant

Jaarrapportage
Convenant
Verantwoord Goud

Bankenconvenant
publiceert tweede
jaarrapportage

Supermarkten, levensmiddelenproducenten en andere bedrijven
die handelen in voedingsmiddelen
zetten goede eerste stappen in
de richting van Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (IMVO). Dit blijkt uit de
eerste jaarrapportage van het IMVOconvenant Voedingsmiddelen.
Bij het convenant zijn drie brancheorganisaties aangesloten. Dit
zijn het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL- supermarkten en
foodservicebedrijven), de Federatie
Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI- levensmiddelenproducenten) en de Koninklijke Nederlandse
Specerijen Vereniging (KNSV- specerijenbedrijven). Daarnaast zijn overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties in het convenant
vertegenwoordigd.
De convenantspartijen hebben
een instrument ontwikkeld voor
bedrijven om de voortgang in IMVOrisicomanagement (due diligence) te
monitoren. Due diligence betekent
dat bedrijven hun productieketen in
kaart brengen, (risico’s op) misstanden identificeren, prioriteiten stellen
en deze misstanden aanpakken.
Lees de jaarrapportage op www.imvoconvenanten.nl/voedingsmiddelen n

Het tweede jaar van het convenant
Verantwoord Goud werd gekenmerkt
door kleine stappen vooruit en een
betere samenwerking. Hiermee ligt
er een basis om volgend jaar meer
concrete resultaten te boeken. Alle
partijen geven aan zich hier vol voor
in te zetten.
Van alle deelnemende bedrijven
heeft 85 procent een eerste stap
gezet met het toepassen van MVOrisicomanagement (due diligence). Het
komende jaar gaan bedrijven hun
due diligence aanpak verdiepen en verbreden. De gedragscode die de twee
deelnemende brancheorganisaties
opstelden is inmiddels door bijna
zeventig bedrijven ondertekend. Het
project om bij enkele kleinschalige
goudmijnen in Oeganda de situatie
structureel te verbeteren werpt zijn
vruchten af. Zo kunnen daar nu
bijvoorbeeld bijna 120 kinderen naar
school die anders in de mijn hadden
moeten werken. Ook de samenwerking met andere initiatieven groeit.
Het tweede jaar is ook gebruikt
om de aanpak van het convenant
te verbeteren. Met de hernieuwde
afspraken over de samenwerking
hebben partijen nu een helder beeld
hoe in het derde jaar verder gewerkt
kan worden aan concrete resultaten.
Lees de jaarrapportage op www.imvoconvenanten.nl/goud n

Het Nederlandse IMVO-convenant
Bancaire Sector publiceert haar
tweede jaarrapportage. Het rapport
bevat een algemeen deel met een
beschrijving van de ontwikkeling
van het convenant, een rapport
van de onafhankelijke Monitoring
Commissie en een reactie daarop
van de Stuurgroep en van sommige
individuele partijen.
Het IMVO-convenant bancaire
sector is op 28 oktober 2016 ondertekend en op 7 december 2016 in
werking getreden door publicatie
in de Staatscourant. Het blijft drie
jaar van kracht. In het kader hiervan
werken banken, de NVB, vakbonden,
maatschappelijke organisaties en
de overheid samen om (potentiële)
slachtoffers van mensenrechtenschendingen te helpen.
De betrokken banken hebben
zich verplicht de mensenrechten te
respecteren conform de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on
Business and Human Rights (UNGP’s). De
NVB, maatschappelijke organisaties,
vakbonden en de overheid hebben
afgesproken om de banken daarbij
te ondersteunen. Het convenant is
gericht op twee bancaire activiteiten:
zakelijke kredietverlening en projectfinanciering. n
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Wat wil je later worden? Elk kind kent die vraag, maar hij kan ook aan volwassenen worden gesteld.

TEKST Corien Lambregtse FOTO Dirk Hol

Een tweede carrière is geen zeldzaamheid meer. Wat komt er van (jeugd)dromen terecht?

Als ik later groot ben
WIE? Bashar Alsayegh (22)
WAT? student Avans Hogeschool Breda

‘Op mijn 19de ben ik uit Syrië gevlucht, anders had ik het
leger in gemoeten. Ik volgde een ict-opleiding, maar toen
mijn school werd gebombardeerd, werd het te gevaarlijk
om colleges te volgen. Ik heb een oorlog meegemaakt,
mijn vader verloren en mensen zien sterven. Maar ik wil in
Nederland niet gezien worden als een zielige vluchteling die
niets kan en niets begrijpt.
In zes maanden heb ik Nederlands geleerd en in twee
jaar een mbo-opleiding gedaan. Nu studeer ik Business
IT en Management aan de Avans Hogeschool. Ik heb een
bijbaantje in een café en geef voetbaltraining aan pupillen.
Dat helpt mij om te integreren in Oisterwijk. Want behalve
mijn broer heb ik hier verder niemand.
Het is mijn droom om ondernemer te worden en twee dingen te doen: ik word business/IT-consultant én motivational

speaker. Want als ik iets geleerd heb in de afgelopen jaren,
dan is het dat je nooit moet opgeven. Ik stel mezelf elke dag
een doel en ben pas tevreden als ik dat doel heb behaald.
Ook als het moeite kost en zelfs als het onmogelijk lijkt.
Alles is mogelijk. Kijk naar mij: ik moest uit mijn eigen
land vluchten en heb vreselijke dingen meegemaakt. Maar
ik heb ook talenten en ik kan nog steeds worden wat ik wil.
Toen ik elf jaar was, hoorde ik mijn tante tegen mijn
moeder zeggen: “Bashar is een bijzondere jongen. Hij gaat
bijzondere dingen bereiken.” Die tante geloofde in mij. Dat
gaf mij zelfvertrouwen. Ik wil het beste uit mezelf halen én
ik wil anderen helpen om datzelfde te doen. De Stichting
voor Vluchteling-Studenten UAF heeft mij genomineerd als
een van de uitblinkers van het jaar 2019, maar ik ben ervan
overtuigd dat iedereen het kan: ergens in uitblinken.’

