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COLUMN MARIËTTE HAMER

Voorzitter Sociaal-Economische Raad

Mariëtte Hamer

Goede bedrijven, goed werk. Het thema voor dit SERmagazine was al voor 
de coronacrisis gekozen, maar heeft alleen maar meer urgentie gekregen. 
Het virus heeft de motor van onze economie stilgezet. Nu moeten we 
nadenken over hoe we de motor weer op gang brengen. 

Toen ik aan het begin van de crisis kennisinstituten, planbureaus, sociale 
partners, wetenschappers en kroonleden benaderde met het verzoek 
om mee te denken over een intelligent herstelbeleid voor economie en 
maatschappij, stonden ze meteen klaar. We hebben in mei ons eerste advies 
aan het kabinet gestuurd.

Nu solidariteit tonen
Het risico van de crisis is dat de kloof tussen kansrijken en kansarmen, 
tussen haves en have-nots, groter wordt. De ervaring leert dat het met ons 
allemaal het beste gaat als iedereen meedoet en van de welvaart profiteert. 
We hebben elkaar hard nodig. Dat is een van de belangrijkste lessen die 
de crisis ons leert. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor 
Europa en de wereld. Het gaat erom dat we nu solidariteit tonen. Dat we de 
(kansen)ongelijkheid niet verder laten toenemen, maar juist verminderen. 

We moeten niet terug naar hoe het was, we moeten vooruit. De overheid 
voorop. Zij kan het voortouw nemen door als eerste te investeren in een 
groeiagenda: digitalisering, duurzaamheid en een inclusieve arbeidsmarkt. 
Andere partijen zullen volgen. Als we economische activiteiten stimuleren, 
behouden we werkgelegenheid en helpen we de hele economie op gang. 
En tegelijkertijd werken we aan de klimaatdoelen die we voor 2030 en 2050 
hebben gesteld. Zo bereiden we ons voor op een duurzame toekomst.
 
Alle generaties helpen
Deze tijd vraagt dat we ook investeren in mensen. Het is belangrijker dan 
ooit dat mensen wendbaar zijn en veerkracht hebben, zodat ze niet aan 
de kant komen te staan als hun baan ophoudt, maar een volgende vinden. 
Scholing en een leven lang ontwikkelen komen nog hoger op de agenda. 
Daar ligt voor het bedrijfsleven en het onderwijs een belangrijke taak.
En laten we daarbij vooral ook aan de jongeren denken. Het mag niet zo zijn 
dat de jongere generaties uiteindelijk opdraaien voor de gevolgen en kosten 
van deze crisis. De uitdaging is om oplossingen en maatregelen te zoeken 
die alle generaties helpen. 

Investeren in de economie, in goede bedrijven en in goed werk. Dat is de 
manier om echt vooruit te komen en de wereld beter te maken dan ze was.

Niet terug,  
maar vooruit

‘Deze tijd vraagt  
dat we investeren  
in mensen’
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De essentie in 
10 seconden

Werk kan een zinvolle invulling van het leven zijn: je bent ergens nodig, je 
wordt gewaardeerd. Maar niet alle werkenden ervaren dat zo. Wanneer is werk 
‘goed werk’? En wat is ‘goed werkgeverschap’ – in eigen land, maar ook over 
grenzen heen?

A ls er maar genoeg werk is 
en iedereen maar een goed 
contract krijgt van de baas. 
Dat was tijdens de economi-
sche crisis die begon in 2008 

de belangrijkste vraag. “De focus lag op de 
buitenkant van werk”, stelt Anne Megens, 
adviseur beleid en strategie bij werkge-
versorganisatie AWVN. “In de jaren ná de 
crisis zijn we ons gaan realiseren dat naast 
die buitenkant van werk de binnenkant 
net zo belangrijk is: hoe is de kwaliteit van 
werk?” Nu we te maken hebben met een 
nieuwe crisis door het coronavirus is het 
de vraag of die aandacht voor de binnen-
kant blijvend is; Megens hoopt het wel. 
De discussie over wat ‘goed werk’ is, raakt 
namelijk aan belangrijke onderwerpen. 
“Inkomenszekerheid, veiligheid, perspec-
tief om door te groeien, autonomie, de 
mogelijkheid om werk te combineren met 
andere verantwoordelijkheden, de toege-
voegde waarde die werk biedt – kortom: 
een kerstboom aan dingen.”

AWVN, een van de aanjagers van de 
discussie over werk en de arbeidsmarkt, 
zit veel aan cao-onderhandelingstafels. Me-
gens ziet dat daar een verschuiving heeft 
plaatsgevonden: “Onder ‘goed werk’ ver-
staan we vandaag de dag iets anders dan 
twintig jaar geleden. Waar het toen vooral 
draaide om de klassieke zaken als een goed 
salaris en een prima pensioen, zijn nu de 
combineerbaarheid van werk en privé, de 
ontwikkelkansen en de zeggenschap over 
het eigen werk belangrijker geworden.”

→ Werkenden willen 
financiële zekerheid, 
zeggenschap over hun 
werk en ruimte voor 
hun privéleven.

→ Veel mensen ervaren 
deze kwaliteit van 
werk niet of hebben 
zelfs géén werk.

→ De discussie over 
allerlei soorten 
contracten leidt af van 
het gesprek over de 
kwaliteit van werk.

→ Nederland draagt 
voortvarend bij 
aan goed werk 
wereldwijd, maar  
dat is zaak van  
lange adem.

Goede bedrijven, 
goed werk

Grip op geld, werk en leven
De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid bracht begin 2020 een 
advies uit onder de titel Het betere werk 
en beschrijft daarin de drie belangrijkste 
voorwaarden voor goed werk: grip op 
geld (financiële zekerheid), grip op werk 
(autonomie) en grip op leven (combi-
neerbaarheid met privéleven). Arbeids-
socioloog Fabian Dekker verwijst naar 
dat rapport als hij stelt dat werken draait 
om ‘het gevoel dat je serieus genomen 
wordt’. Niet alleen omdat werk inkomen 
verschaft, maar ook omdat het mensen 
een sociale positie geeft. 

Op het eerste gezicht lijkt het in 
Nederland best goed gesteld met de 
kwaliteit van werk, zeggen zowel Megens 
als Dekker. “We voeren diverse interna-
tionale ranglijsten aan”, stelt Megens, 
“maar de onderlinge verschillen zijn 
groot. Softwareontwikkelaars, waarvan er 
nauwelijks genoeg zijn, hebben bijvoor-
beeld een prima onderhandelingspositie 
om een goede kwaliteit van werk af te 
dwingen. Mensen die in distributiecentra 
werken en misschien wel de producten 
van diezelfde ontwikkelaars verwerken, 
lijden echter onder de enorme concurren-
tie in hun sector en kunnen daarom níét 
zomaar rekenen op een goede kwaliteit 
van werk. Ook de digitalisering die de een 
z’n werk verrijkt – kijk maar hoe goed we 
nu allemaal kunnen thuiswerken – is voor 
de ander juist een verarming. Bijvoorbeeld 
voor de clickworkers in Amerika: mensen 

Tekst Berber Bijma

ACHTERGROND GOED WERKGEVERSCHAP EN GOED WERK
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Aan het woord

Fabian Dekker 
arbeidssocioloog  

en publicist

Alexandra van Selm
programmadirecteur  

Internationaal  
Maatschappelijk

Verantwoord  
Ondernemen (IMVO) SER

Anne Megens
adviseur beleid  

en strategie AWVN 

die repetitief, geestdodend werk doen 
vanachter een scherm. Dat zijn duidelijk 
de rafelranden van de digitalisering.”

Niet iedereen heeft (goed) werk
Dekker ziet het gebrek aan inclusiviteit 
als een groot probleem: voor heel veel 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt is er helemáál geen werk, laat 
staan goed werk. “Goede wil is er bij zo’n 
beetje alle werkgevers, maar slechts één 

op de vijf spant zich daadwerkelijk in 
voor inclusiviteit. Soms heeft dat te ma-
ken met de grootte van een bedrijf, maar 
vaak ook met de aard van het werk. De 
diensteneconomie is enorm gegroeid. Wil 
je daarin werken, dan heb je bijvoorbeeld 
probleemoplossend vermogen nodig en 
je moet goed kunnen samenwerken – de 
21ste-eeuwse vaardigheden. Dat is voor 
een groot aantal mensen topsport die ze 
niet zomaar kunnen leveren. Maar liefst 

700.000 mensen in Nederland kunnen 
en willen werken, maar kunnen geen 
geschikte baan vinden.”

Een deel van de oplossing ziet Dekker 
in een ‘basisbaan’ voor deze groep, waar-
mee werk wordt gedaan waaraan behoef-
te is. “Denk aan een wijkconciërge of een 
dorpsondersteuner. Zulke banen hoeven 
niet volledig door de overheid te worden 
betaald. De burgers die ervan profiteren, 
kunnen er ook prima aan bijdragen.  
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Zo maak je als het ware een extra schil 
tussen regulier werk en de bijstand.” 

Flex en vast
De grote hoeveelheid flexcontracten die 
in Nederland bestaan, kunnen ook een 
bedreiging zijn voor goed werk. Kúnnen, 
zegt Dekker met nadruk. “Flexwerkers 
ontvangen minder scholing en hebben 
daardoor minder doorgroeimogelijkhe-
den. In dat geval kan een flexcontract een 
obstakel zijn. Maar er zijn ook mensen, 
vooral jongeren, voor wie een flexbaan 
juist een belangrijke opstap is tot regulier 
werk. Flexwerk is vooral een obstakel 
voor goed werk als het langdurig de eer-
ste inkomstenbron is.”

Ook Megens bekijkt de discussie 
tussen vast en flex graag genuanceerd. 
“Structureel onzekere werkvormen zijn 
niet goed voor de kwaliteit van werk. 
Door de groei van de platformeconomie 
zie je bijvoorbeeld dat sommige werkne-
mers weinig binding hebben met hun 

bedrijf, terwijl we weten dat een bedrijf 
beter presteert als mensen het gevoel 
hebben dat het ‘hun club’ is. Aan de 
andere kant: sommige mensen zonder 
vast dienstverband zijn juist heel blij 
met hun zelfstandigheid, bijvoorbeeld 
uitzendkrachten in de zorg die zeggen-
schap hebben over hun werktijden. Die 
zeggenschap ervaren ze júíst als kwaliteit 
van werk.” Ze ziet daarin een opdracht 
voor werkgevers: “Het zou toch mogelijk 
moeten zijn om bínnen een dienstver-
band ook ruimte te geven aan wensen als 
zeggenschap en de combineerbaarheid 
van werk en privé? De discussie over ver-
schillende contractvormen leidt af van de 
vraag naar de binnenkant van het werk.”
Dekker onderschrijft dat. Het denken 
in cohorten als ‘vaste werknemers’, 
‘zzp’ers’, ‘uitzendkrachten’ en allerlei 
varianten daarop maakt discussies over 
de arbeidsmarkt nodeloos ingewikkeld, 
vindt hij. “Dat blijkt ook weer nu veel 
mensen door de coronacrisis werk verlie-

IMVO-convenanten

 
De SER faciliteert sinds 2014 het sluiten 
van convenanten voor Internationaal 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Hierin maken bedrijven, overheid, vakbonden 
en maatschappelijke organisaties afspraken 
om uitbuiting, dierenleed of milieuschade 
in een bepaalde sector te voorkomen. De 
afgelopen jaren zijn convenanten gesloten 

voor onder meer de sectoren textiel en 
kleding, banken, verzekeringen, goud, 

natuursteen, sierteelt, pensioenfondsen 
en metaal. Voor windenergie en land- en 

tuinbouw zijn IMVO-convenanten in de maak. 
imvoconvenanten.nl

ACHTERGROND GOED WERKGEVERSCHAP EN GOED WERK
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De markt voor persoonlijke dienstver-
lening, waaronder schoonmaakwerk en 
ondersteuning bij mantelzorg draagt bij 
aan de arbeidsparticipatie van vrouwen en 
zorgt voor nieuwe banen. De commissie 
Werken en Leven in de Toekomst van de 
SER heeft een verkenning over deze markt 
vastgesteld (deze verkenning is nog niet 
openbaar). Een goede ontwikkeling van 
deze markt kan zorgen voor een betere 
bescherming van dienstverleners, die nu 
veelal ‘zwart’ werken. De SER laat zien 
welke fiscale prikkels Finland, Zweden en 
Frankrijk inzetten om het aantrekkelijker 
te maken taken in en rond huis uit te 
besteden. Ook werkt de verkenning 
verschillende denkrichtingen voor de 
Nederlandse situatie uit. 

Hulp helpt

zen: voor allerlei verschillende groepen,  
van mkb’ers tot flexwerkers, moeten 
verschillende regelingen worden opge-
tuigd. Het zou veel beter zijn om in z’n 
algemeenheid te spreken van ‘werken-
den’, zoals ook de commissie-Borstlap in 
januari deed in het rapport In wat voor 
land willen wij werken? Onze loopbanen 
zijn hybride geworden: we wisselen aller-
lei soorten contractvormen makkelijk af, 
of combineren die. Daarom ontkomen 
we er niet aan om de komende jaren sys-
temen en regelingen te ontwikkelen voor 
‘werkenden’, in plaats van regelingen 
voor allerlei afzonderlijke doelgroepen.”

Internationale verantwoordelijkheid
Al in 2000 bracht de SER advies uit over 
de maatschappelijke verantwoordelijk-
heid van bedrijven, onder de noemer 
De winst van waarden. De discussie over 
de kwaliteit van werk strekt zich uit tot 
over de landsgrenzen. Producten die in 
Nederland worden verkocht, worden 
vaak (deels) in het buitenland gemaakt. 
Nederlandse bedrijven zijn zich de afge-
lopen jaren steeds meer gaan verdiepen 
in en verantwoordelijker gaan voelen 
voor die héle productieketen, vertelt  
Alexandra van Selm, programmadirec-
teur Internationaal Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (IMVO) bij de 
SER. “Dat thema is steeds internationa-

‘Onderscheid in zzp, vast en flex 
maakt de arbeidsmarkt nodeloos 
ingewikkeld’

ACHTERGROND GOED WERKGEVERSCHAP EN GOED WERK

ler geworden”, zegt Van Selm. Nederland 
was en is voorloper op het gebied van 
IMVO. “In internationaal perspectief 
doen we het goed. Met de sectorconve-
nanten die bij de SER worden gesloten, 
bijvoorbeeld voor een duurzamer en 
eerlijker internationale textielketen, 
is Nederland uniek in de wereld. Wij 
brengen veel partijen aan tafel om samen 
stappen te zetten. De afgelopen jaren 
hebben Nederlandse bedrijven in deze 
convenanten veel werk verricht om hun 
productieketen goed in beeld te krij-
gen en de risico’s daarin voor mens en 
milieu op te sporen. Het Nederlandse 
Nationaal Contactpunt, waar mogelijke 
schendingen van IMVO-richtlijnen kun-
nen worden gemeld, functioneert als 
een van de beste ter wereld. Tegelijk is er 
nog ongelooflijk veel werk aan de winkel 
om negatieve impact in die ketens te ver-
kleinen en positieve impact te vergroten. 
De internationale richtlijnen voor maat-
schappelijk verantwoord ondernemen 

Verkenning
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‘Met de sector-
convenanten 
is Nederland 
uniek in de 
wereld’

Zorgen voor goed werk is een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van overheid, 
werkgevers en werknemers. Samen kun-
nen ze afspraken maken over veiligheid 
en goede arbeidsomstandigheden, maar 
ook over doorgroeimogelijkheden en 
goede voorzieningen om werk te com-
bineren met andere verantwoordelijkhe-
den. De SER ging daar in diverse adviezen 
de afgelopen jaren op in. Daarnaast heeft 
de SER als taak de medezeggenschap in 
ondernemingen te bevorderen. 

Verkenning Diversiteit in  
arbeidsrelaties
(december 2019)
Flexwerkers (uitzendkrachten, oproep- en 
invalkrachten) doen vaker gevaarlijk of 
fysiek zwaar werk dan werknemers in 
vaste dienst, stelt de SER in deze verken-
ning vast. Volgens de wet hebben alle 
werkenden recht op dezelfde veiligheids-
maatregelen op de werkplek (denk aan 
beschermende kleding), maar in de prak-
tijk leiden verschillende arbeidscontrac-
ten tot onduidelijkheden over de regels 
voor gezond en veilig werken. Anderzijds: 
werknemers in vaste dienst hebben vaker 
veel en emotioneel zwaar werk. De SER 
pleit in de verkenning voor betere infor-
matievoorziening om de bewustwording 
te vergroten.

Advies Inventarisatie Leven Lang 
Ontwikkelen in de sociale zekerheid
(december 2019)
Het uitgangspunt ‘zo snel mogelijk weer 
aan de slag’ belemmert de duurzame 

ontwikkeling van mensen met een uitkering, 
blijkt uit dit SER-advies. De scholing voor 
uitkeringsgerechtigden is er in de eerste 
plaats op gericht dat ze zo snel mogelijk 
(weer) aan het werk gaan. Scholing wordt 
daarom binnen de sociale zekerheid meer 
ingezet als re-integratievoorziening dan als 
middel voor een Leven Lang Ontwikkelen 
om ook op de langere termijn meer kans op 
werk te houden.

Advies Kansen pakken en risico’s  
beheersen
(oktober 2019)
De SER stelt in dit advies dat Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(IMVO) en de Sustainable Development 
Goals (SDG’s) elkaar kunnen versterken. Om 
de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 

Verenigde Naties voor 2030 te realiseren, 
moet er nog heel wat gebeuren. Overheden, 
bedrijven, burgers en maatschappelijke 
organisaties moeten daarvoor in actie ko-
men. De SDG’s kunnen bedrijven stimuleren 
en inspireren om met IMVO aan de slag te 
gaan. Anderzijds helpen IMVO-richtlijnen 
bedrijven om concreet invulling te geven 
aan de wereldwijde ontwikkelingsdoelen. 
Het advies bevat praktische handvatten voor 
bedrijven die (meer) werk willen maken van 
de SDG’s en IMVO.

Advies Passie gewaardeerd
(april 2017)
Veel werkenden in de culturele en creatieve 
sector hebben een zwakke arbeidsmarktpo-
sitie. De SER doet in dit advies aanbevelin-
gen voor meer ‘goed werk’ in deze sector.

De SER en goed werk

we kunnen niet alle problemen tegelijk 
oplossen. Natuurlijk is ook consistent 
overheidsbeleid nodig. En niet te ver-
geten: internationale samenwerking, 
want Nederland is in z’n eentje inder-
daad maar een kleine speler. Binnen de 
textiel-, metaal- en windsector werken 
we vanuit de Nederlandse convenanten 
al samen met andere Europese landen. 
Zo bouwen we stap voor stap aan een 
structurele, internationale agenda voor 
goed werk wereldwijd.”  

zijn nog te weinig bekend en er vinden 
internationaal nog altijd veel schendin-
gen van arbeidsrechten plaats. Produc-
tieketens zijn erg complex en verduurza-
ming werkt alleen als álle schakels in álle 
betrokken landen daaraan meewerken. 
Dat is de grootste uitdaging.”

Internationaal bouwen aan de kwa-
liteit van werk is een zaak van (heel) 
lange adem, waarin Nederland een 
relatief kleine schakel is. Van Selm: “Het 
komt aan op goede prioriteiten, want 

ACHTERGROND GOED WERKGEVERSCHAP EN GOED WERK
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Sinds 2016 ceo van Nine & Co. Werkte eerder in 
verschillende marketingfuncties bij Unilever, 

Hema en Noosa.

Anne-Gien Haan

Column

Voor de makers  
én de dragers

V oor geen enkele organisatie is (internationaal) maatschappelijk 
verantwoord ondernemen zo logisch als voor ons. Als zwan-
gerschaps-, baby- en kinderkledingmerk spelen wij een grote 

rol tijdens de eerste cruciale jaren van moeder en kind. Wij zien het 
dus als onze verantwoordelijkheid om te komen tot een zo duurzaam 
mogelijk productieproces en het gebruik van duurzame materialen.

Geloven
Nine & Co – met onder andere Noppies in het portfolio – hoort bij de 
brede coalitie van bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappe-
lijke organisaties die het IMVO-convenant voor de textielsector heeft 
ondertekend. Wij geloven in deze aanpak, die is gebaseerd op een 
SER-advies uit 2014. De convenanten maken het mogelijk om te leren 
van andere bedrijven en sectoren en misstanden zoals uitbuiting, 
dierenleed of milieuschade zo veel mogelijk samen te voorkomen. 

Afscheid
Transparantie in de (internationale) keten is de sleutel. Hiervoor is het 
nodig dat we onze leveranciers regelmatig bezoeken en zicht houden 
op hoe ze werken, soms aan de andere kant van de wereld. Dat is 
praktisch niet haalbaar als het er te veel zijn. Daarom hebben wij de 
afgelopen twee jaar afscheid genomen van meer dan de helft van 
onze 150 leveranciers. Beslissend bij deze selectie was op welke par-
tijen onze invloed (leverage) het grootste is en hoe zij omgaan met 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Zo maken we onze keten 
overzichtelijker en bouwen we langetermijnrelaties op. 

Vierde leven
Ondertussen denken we na over nieuwe, circulaire businessmodellen. 
Hergebruik is in onze branche extra belangrijk omdat vrouwen maar 
enkele maanden in hun leven zwanger zijn en baby’s en kinderen snel 
uit hun kleding groeien. Onze Facebookgroep waar Noppieskleding 
dagelijks wordt geruild of verkocht, heeft al meer dan 25.000 leden. 
Zo zorgen we dat onze kleding een tweede, derde of zelfs vierde 
leven krijgt! Al deze stappen dragen bij aan een wereld waarin kleding 
duurzaam, eerlijk en gezond wordt geproduceerd. Voor de makers én 
de dragers van onze kleding. 
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Hij had gemakkelijk voor een 
carrière in de Haagse arena 
kunnen kiezen. Muilwijk 
(1984) gaf leiding aan Chris-
tenUnie-jongerentak Perspec-

tieF en later aan CNV Jongeren. Maar in 
2013, nog lang voordat, ‘gasloos wonen’ 
een staande uitdrukking was, zette hij 
met een vriend een andere stap. Hij 
richtte Groenpand op en geeft daarin 
inmiddels leiding aan 25 mensen. “We 
begeleiden de vergroening van panden, 
zijn de regisseur die alle relevante spelers 
bij elkaar brengt.” Sinds de oprichting 
is het bedrijf gestaag gegroeid, “en daar 
profiteren we nu van. Er zijn geen grote 
investeerders aangetrokken. We zijn orga-
nisch gegroeid en hebben een buffer voor 
tijden als deze.”

1 Hoe raakt de coronacrisis 
Groenpand? 
“Het is pionieren, inspelen op 

externe omstandigheden waar je geen 
controle over hebt. En daarin zijn wij, 
als jonge organisatie, in het voordeel. De 
pioniersfase ligt nog niet zo ver achter 
ons en ik merkte dat ik gelijk weer in 
die modus zat. Bedrijven die wat verder 
zijn dan wij, kunnen vaak bogen op een 
grote mate van stabiliteit. Maar dat kan 
ook lastig zijn. Het ondernemerschap uit 
de eerste jaren kan een beetje onderge-
sneeuwd raken. Leiderschap wordt dan 
finetunen, managen. Maar als je opeens 
niet meer kunt terugvallen op de vaste 
patronen? Kun je de gevraagde wendbaar-
heid dan nog opbrengen?”

met verduurzaming. Een beleidsdo-
cument is daar niet voor nodig, maar 
het kan altijd beter. Een deel van ons 
wagenpark is bijvoorbeeld elektrisch, 
maar dat geldt nog niet voor de grotere 
bedrijfswagens. Het aanbod is daarin 
nog erg dun gezaaid. Een tweede is ons 
pand. Tot voor kort waren we huurder, 
nu hebben we een eigen gebouw. We zijn 
er hard mee bezig dat energieneutraal  
te krijgen.”

5 En wat personeelsbeleid 
betreft? 
“Je moet een stabiel bootje zijn, 

voordat je mensen die niet zo stabiel zijn 
een plek kunt bieden. Dat begint nu te 
komen, maar we zijn er nog niet. Ik was 
daar vroeger erg idealistisch in, maar de 
realiteit is weerbarstiger dan ik dacht. 
Gevestigde bedrijven, met stabiliteit in 
huisvesting, werknemers en financiën, 
zijn hiervoor beter toegerust.” 

6 Hebben jullie 
medezeggenschap 
georganiseerd? 

“Als bedrijf zijn we nog te klein voor een 
medezeggenschapsraad. Wel beleggen we 
elke maand een meeting met het voltal-
lige personeel; we nemen de maand door 
en bepalen samen de te volgen strategie. 
Dat is niet helemaal democratisch, maar 
we scheppen wel bewust ruimte waarin 
iedereen gehoord wordt: wat denken 
jullie? Welke kant moeten we op? Ik ben 
ervan overtuigd dat als je vertrouwen 
geeft, je dat ook terug zult krijgen.” 

Met zijn bedrijf Groenpand helpt IJmert Muilwijk de huisvesting van particulieren en bedrijven  
te verduurzamen. De coronacrisis trekt haar sporen, maar brengt ‘m (nog) niet van zijn stuk.  
“Het komt nu aan op wendbaarheid.” Zeven vragen.

‘Na corona gaat iedereen 
weer back to normal’ 

Tekst Felix de Fijter

INTERVIEW IJMERT MUILWIJK

2 Wat betekent goed 
werkgeverschap voor jou?
“In deze tijd betekent dat voor-

al dat ik werk kan blijven geven. Dat we 
als werkgever stabiliteit kunnen bieden 
in roerige tijden. Enerzijds gaat dat over 
vandaag: kunnen we de dingen die in 
gang zijn gezet, voortzetten? Met andere 
woorden – gaat het oogsten door? Dat 
lukt vooralsnog redelijk. Het tweede is – 
en dat is spannender: gaat ook het zaaien 
door? Blijft er voldoende vertrouwen in 
de samenleving om een serieuze investe-
ring als het vergroenen van je pand door 
te zetten?”

3 En, wat denk je? 
“Er wordt nu wel gezegd dat de 
crisis een grote reset kan zijn 

voor ons denken over economie, over ver-
vuiling en klimaat. Ik ben daar sceptisch 
over. Na de crisis van 2008 ging iedereen 
uiteindelijk weer back to normal. Sterker 
nog: de vervuiling is sindsdien enorm toe-
genomen. Het is daarom erg belangrijk 
dat we onze doelen blijven vasthouden. 
Ik vlak zeker niet uit wat er nu gebeurt, 
maar er is in stilte een nog grotere crisis 
gaande. En die klimaatcrisis is óók een 
kwestie van leven of dood. Misschien 
staat niet ons leven op het spel, maar wel 
levens elders of later.”

4 Hebben jullie beleid voor 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen op papier gezet?

“Ons bedrijf ís maatschappelijk verant-
woord. We houden ons immers bezig 
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7 Jullie maken ook gebruik van 
producten van leveranciers. Zijn 
die net zo duurzaam als jullie?

“Soms kun je dat goed vaststellen. We 
kiezen de leveranciers van zonnepanelen 
bijvoorbeeld op basis van de scorecard van 
de Silicon Valley Toxics Coalition. Koop je 
in bij de top-3, dan weet je dat je goed zit. 
Maar niet in alle productieketens is het 
zo transparant. En als klein bedrijf ben je 
daarin ook echt afhankelijk van anderen. 
Het is erg vaak ingewikkeld en veelzijdig. 
Ik zeg vaak dat je als ondernemer dom 
genoeg moet zijn om te starten, en slim 
genoeg om door te gaan. En dat geldt niet 
alleen in crisistijd.”  

CV

IJmert Muilwijk

→ 1984
Geboren te Giessenburg

→ 2004-2009
Milieukunde en Environmental Science

→ 2008-2010 
Voorzitter PerspectieF

→ 2010-2013
Voorzitter CNV Jongeren

→ 2011-2013 
Plaatsvervangend Raadslid bij de SER

→ 2013
Richt Groenpand op

→ 2013-2016
Voorzitter Organisatie Duurzame Energie

→ 2014-2016
Lid Borgingscommissie Energieakkoord 

SER
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L1NDA is twaalf jaar geleden  
opgericht door twee studenten 
die een bijbaan in de horeca  
hadden en dachten dat het  
plannen van personeel een  

stuk beter en efficiënter kon. Ze ont- 
wikkelden een online personeelsplan-
ner. “Die maakt het zowel voor de 
horecaondernemer als voor personeel 
makkelijker om inzicht te krijgen  
in hoeveel mensen er wanneer en  
in welke diensten nodig zijn”, legt  
Wim Jansen uit. “Hij helpt ook om  
een planning te maken die voldoet  
aan de regels van de cao. We hebben 

zijn zich vaak niet bewust van de risico’s 
die ze tijdens het werk lopen. Maar wat 
gebeurt er als een zzp’er tijdens het werk 
een ongeval krijgt of veroorzaakt?”

“Niet alleen voor de zzp’er, ook voor  
de horeca-ondernemer zien wij een  
probleem”, vervolgt Jansen. “Als die  
een zzp’er inhuurt, mag er volgens  
de wet geen sprake zijn van een  
gezagsverhouding. Bij een chef-kok  
zal dat misschien kloppen, maar  
het kan bijna niet anders dan dat  
de opdrachtgever wel een gezagsver- 
houding heeft met iemand die als  
keukenhulp wordt ingezet, in de bedie-

In de horeca werken veel zzp’ers. Wim Jansen, ceo van online 
personeelsplanner L1NDA, vindt dat een slechte zaak. Want veel 
zzp’ers zijn jong en niet verzekerd. Daarom biedt L1NDA naast 
personeelsplanning nu ook uitzendkrachten aan. Nu de horeca 
weer open mag.

Tekst Corien Lambregtse

3000 klanten en 70.000 medewerkers 
die er dagelijks mee werken.” 

Risico’s
Een flexibele schil is voor de horeca onver-
mijdelijk, zegt Jansen. “Het is nu eenmaal 
onmogelijk om als seizoensbedrijf of eve-
nementenbureau met alleen maar vaste 
contracten te werken. Daarom werken er 
veel uitzendkrachten in de horeca, maar 
ook heel veel zzp’ers. Het gaat vaak om 
jonge mensen die denken dat ze als zzp’er 
meer kunnen verdienen dan als uit-
zendkracht. Ze vergeten dat ze als zzp’er 
buiten de sociale verzekeringen vallen en 

‘Uitzendkrachten 
in de horeca 
verdienen een 
sociaal vangnet’

ZO DOEN WIJ DAT L1NDA
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Weer open
Stadscafé Zaltbommel viert dat het weer 
open mag en deelt gratis drankjes uit.

Aan het woord

Wim
Jansen

ceo van online 
personeelsplanner 

L1NDA
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ning werkt of achter de bar staat. Het is 
in dat geval wettelijk niet toegestaan om 
een zzp’er in te huren. Het kan betekenen 
dat je als werkgever met terugwerkende 
kracht sociale premies moet afdragen.” 

Beschermd
“Wij vinden het belangrijk dat flexkrach-
ten net als vaste werknemers beschermd 
zijn tegen risico’s zoals arbeidsonge-
schiktheid, ziekte, ongevallen en werk-
loosheid”, benadrukt Jansen. “Daarom 
hebben wij L1NDA Connect, een online 
uitzendplatform, ontwikkeld. Wij bieden 
horecaondernemers de zekerheid dat ze 

aan de wetten en regels voldoen. En wat 
we nog belangrijker vinden: we bieden 
uitzendkrachten de zekerheid dat ze 
verzekerd zijn en een sociaal vangnet heb-
ben. Ze kunnen dus bijvoorbeeld terugval-
len op de WW als er geen werk is. In deze 
corona-tijd zie je hoe belangrijk dat is.”

Op dit moment is er in de hele hore-
casector nauwelijks werk, maar Jansen 
hoopt dat deze crisis eraan bijdraagt om 
nog eens goed naar werkgeverschap en 
werknemerschap in de sector te kijken. 
“We kunnen er niet mee doorgaan dat 
een grote groep werkenden buiten ons 
stelsel van sociale zekerheid valt.”  

Platformeconomie
 
Verhuren via Airbnb, schoonmaken via Helpling 
of flexkrachten inhuren via L1nda. Basis van de 
platformeconomie zijn websites waar mensen 
iets aanbieden of afnemen. Op verzoek van de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
verkent de SER de praktijk van de platformeco-
nomie. Hierbij kijkt de raad naar de positie en 
aard van de platformbedrijven, de positie van 
platformwerkers en de handhaving van schijn-
zelfstandigheid. De verkenning verschijnt naar 
verwachting later dit jaar. 



Hoe start Nederland weer op? De Denktank Coronacrisis adviseert het kabinet 
over herstel van samenleving en economie. Uitgangspunt: we moeten zorgen 
voor brede welvaart, waarbij we goed zijn voor de economie, de sociale  
samenhang én de natuur. 10 bouwstenen hiervoor.
Foto Ramon van Flymen/HH

FEITEN & CIJFERS DENKTANK CORONACRISIS

10 bouwstenen voor 
herstel na de coronacrisis

Investeer en geef steun 
en vertrouwen aan kwetsbare 

groepen, bedrijven en sectoren 

2

3

4

5

Europese samenwerking 
aan economisch en 

maatschappelijk herstel is 
noodzakelijk

Verbind het herstel met grote 
transities, zoals verduurzaming en 

een inclusieve arbeidsmarkt

Blijven leren is 
belangrijker dan ooit. 

Anticipeer met onderwijs 
en scholing op nieuwe 

omstandigheden

1

Laat geen generatie verloren 
gaan door onderwijsachterstand of een 

slechte start op de arbeidsmarkt 
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FEITEN & CIJFERS DENKTANK CORONACRISIS

10 bouwstenen voor 
herstel na de coronacrisis

-

De tien bouwstenen komen uit het eerste advies van de 
Denktank Coronacrisis: De contouren van een intelligent 
herstelbeleid. De denktank adviseert hierin om bij het herstel 
de eigen verantwoordelijkheid, solidariteit en veerkracht in de 
samenleving overeind te houden. Om toekomstige welvaart 
mogelijk te maken moeten we daarnaast vasthouden aan de 
doelen voor grote transities, zoals digitalisering, verduurzaming 
en een inclusieve arbeidsmarkt. De Denktank 
Coronacrisis bestaat uit een brede groep 
vertegenwoordigers van kennisinstituten, 
planbureaus en sociale partners, en is 
opgericht op initiatief van SER-voorzitter 
Mariëtte Hamer. Lees het eerste advies:

Intelligent herstelbeleid 

6

7

8

10

9

Zorg ervoor dat (nieuwe) 
kwetsbare groepen niet 

buiten de boot vallen

Houd de waardering voor 
cruciale beroepen vast

Waardeer de veerkracht  
van de samenleving en maak 

maatwerk mogelijk

Wees voorbereid op 
een tweede golf of een 

nieuwe pandemie
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Er is een nieuwe arbeidsmarkt- 
agenda nodig voor groepen die  
onevenredig hard getroffen worden
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Siebren Houtman is een van de 
twee eigenaren van eelloo, maar 
noemt zich geen ‘directeur’. “Bij 
eelloo hebben we drie dromen. 
De eerste is dat ieder mens 

trots is op wie hij is en wat hij kan, en op 
grond daarvan keuzes maakt voor zijn 
leven en loopbaan. De tweede is dat orga-
nisaties veranderen in betekenisvolle en 
mensgerichte collectieven, waar mensen 
plezierig en gelijkwaardig samenwerken. 
De derde droom gaat over de arbeids-
markt van de toekomst. Pas functies, 
beroepen en banen zo aan dat iedereen 
mee kan doen, op een manier die bij 
hem of haar past. Dat geeft ruimte voor 
inclusiviteit en diversiteit. In deze droom 
krijgt ook iedereen een basisinkomen. 
Dan kunnen mensen zelf bepalen hoe ze 
willen bijdragen: in een baan, met een 
eigen bedrijf of door vrijwilligerswerk.”

Die derde droom is nog niet zomaar 
verwezenlijkt, maar de eerste twee pro-
beren ze bij eelloo zo praktisch mogelijk 
te maken. “Bij alle bedrijven en organisa-
ties waar wij binnenkomen, stimuleren 
we medewerkers om zelf de regie te 
nemen over hun loopbaan en leven. Dat 

promoveerd. “Ik wilde weten welk gedrag 
mensen helpt om in snel veranderende 
omstandigheden werk te vinden dat bij 
hen past, hoe mensen dat gedrag kun-
nen aanleren en welke rol organisaties 
daarbij kunnen spelen. Het antwoord is 
dat je organisaties zo inricht dat mede-
werkers in beweging komen en het leuk 
en belangrijk vinden om zich te blijven 
ontwikkelen. Als mensen niet zelf de 
noodzaak voelen, gaan ze zich daar niet 
voor inzetten. Om die knop om te zetten, 
is goed werkgeverschap nodig.”

Als het belang van het bedrijf en het 
persoonlijk belang van de medewerker 
samenkomen, hebben mensen het gevoel 
dat ze van betekenis zijn en werk van 
waarde doen, vervolgt ze. “Dat klinkt al 
snel hoogdravend, maar de kunst is om 

Werk is er voor mensen, en niet andersom. Daarom heeft  
adviesbureau eelloo als missie: mensen meer centraal stellen 
in organisaties. “Als we dat doen, gaat de arbeidsmarkt  
absoluut veranderen”, aldus Siebren Houtman (eigenaar) en 
zijn collega Anna van der Horst. 

‘Iedereen 
verdient werk 
van waarde’

Tekst Corien Lambregtse 

INTERVIEW EELLOO

heeft alles te maken met een leven lang 
ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. 
Het begint ermee dat wij met mensen op 
zoek gaan naar waar ze goed in zijn en 
wat voor hen belangrijk is. Daar ligt de 
motivatie om zelf keuzes te maken. Het 
gaat fout als mensen dingen doen omdat 
ze die van hun leidinggevende moeten 
doen. Wij helpen mensen verantwoorde-
lijkheid te nemen en dingen te doen die 
bij hen passen. En dan bij voorkeur niet in 
een vaste functie, maar in projectmatige 
activiteiten die steeds weer veranderen.” 

Bij eelloo zelf gaan ze daar heel ver 
in. Alle functies zijn afgeschaft; in plaats 
daarvan zijn er projecten en rollen. Ook 
de HR-cyclus is afgeschaft. Elke mede-
werker bespreekt in een peer-groepje zijn 
functioneren, impact en beloning. “Wij 
zien het als een doorlopend experiment. 
Wat we leren dragen we uit naar andere 
organisaties zoals KLM, banken of de 
overheid, waar we vaak projecten doen.”

De knop om
Hoe zorg je ervoor dat mensen de regie 
nemen in hun eigen loopbaan? Op die 
vraag is Anna van der Horst vorig jaar ge-
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Bedankje
Medewerkers ziekenhuis Hilversum  
krijgen een bedankje van de veiligheidsregio 
tijdens de coronacrisis.
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Aan het woord

17

dat zo praktisch mogelijk te maken. Ga 
uit van vertrouwen in plaats van con-
trole. Heb echte interesse in elkaar en 
schep ruimte voor individuele wensen en 
behoeften. Geef mensen de kans om uit-
dagingen op te pakken. En als er iets fout 
gaat, los het dan samen op. Als mensen 
fouten mogen maken, zal je zien dat ze 
meer verantwoordelijkheid nemen, zich 
willen ontwikkelen en zich gaan voorbe-
reiden op hun toekomst.”

De goede kant op
Houtman: “Als je uitzoomt, zie je dat 
het op macroschaal de goede kant uit-
gaat. Door de coronacrisis zal dat zelfs 
versnellen. We gaan anders naar werk 
kijken. Er zullen straks heel veel mensen 
werkloos thuis zitten. Hoe mooi zou 

het zijn dat zij op zoek gaan naar werk 
dat voor hen en voor de samenleving 
van betekenis is. Dat ze weten waar ze 
goed in zijn en daar iets mee gaan doen. 
Als we de mens centraal zetten, gaat de 
arbeidsmarkt absoluut veranderen.”

Van der Horst: “Nu heel veel mensen 
thuiswerken, zien we hoe belangrijk  
het is dat mensen gemotiveerd zijn  
om hun werk te doen. Ik denk dat we 
hierdoor anders naar mensen en naar 
werk gaan kijken. Hopelijk vallen we 
straks niet terug in oude patronen en 
controlemechanismen. Werk van  
waarde betekent dat mensen plezier heb-
ben in hun werk en bijdragen aan  
de samenleving. Bij goed werk gaat het 
om veel meer dan alleen de economische 
waarde van werk.”  

Anna
van der Horst

medewerker
eelloo

RH in plaats van HR

Eelloo ondersteunt organisaties op het 
gebied van onder meer recruitment, 
duurzame inzetbaarheid en talentma-
nagement. Het doel is dat mensen 
zich van waarde voelen doordat ze 
betekenisvol werk doen. Het bedrijf 
heeft human resource management 
omgedraaid naar resources for humans. 
RH in plaats van HR. De mensen van 
eelloo brengen zelf in praktijk wat ze 
anderen adviseren. De 50 medewerkers 
vormen samen een creatieve gemeen-
schap, zonder vaste functies en zonder 
hiërarchie. Meer weten? Op www.ser.nl 
onder het thema Leven Lang Ontwik-
kelen staat het verhaal over hoe eelloo 
samen met KLM werkt aan loopbaan-
ontwikkeling van personeel.

Waarde

Siebren
Houtman
eigenaar

eelloo
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Privé top,werk top

UIT DE PRAKTIJK PARTNERVERLOF

18

Peter van Dijk,
 Business Analyst 

& Product Owner bij

bol.com,
geniet van kraamverlof 

met zoon Max

P rivé top, werk top. Dat vindt bol.com. Met tweedui-
zend medewerkers van gemiddeld 34 jaar oud is dit 
niet alleen een platform voor online winkelen, maar 

ook een potentieel prikbord voor veel geboortekaartjes. 
 
Het bedrijf wilde sneller dan het kabinet in de Wet invoering 
extra geboorteverlof (WIEG), die op 1 januari 2019 inging. 
Het wettelijk geboorteverlof voor partners was vanaf toen 
bij fulltime werken een werkweek, met doorbetaling van 
het loon. Bol.com verruimde dit april vorig jaar met vier  
weken tegen 70 procent van het loon. De regeling geldt 
voor alle werknemers in dienst van bol.com: van catering  
tot ceo. Omdat de wettelijke norm van 70 procent van het 
maximumdagloon voor sommigen misschien tot een wel 
heel groot verschil met het salaris zou leiden, koos het 

SERMAGAZINE ONLINE LEVEN LANG ONTWIKKELEN

bedrijf voor datzelfde percentage van het éígen loon. 
Per 1 juli 2020 is ook het wettelijk partnerverlof verruimd. 
Partners kunnen dan in het eerste halfjaar een verlof van 
maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur opnemen 
tegen 70 procent van het maximumdagloon, uitgekeerd 
door het UWV. Als derde stap krijgen ouders vanaf augustus 
2022 negen weken ouderschapsverlof, deels doorbetaald.  

Goede stappen
De SER vindt dat het kabinet goede stappen zet, maar 
de Raad is ambitieuzer. In het SER-advies Optimalisering 
verlof na geboorte kind staat: vereenvoudig de verlofregels, 
betaal het verlof uit algemene middelen in plaats van via 
de werkgevers en zorg voor een wettelijke betaling van het 
ouderschapsverlof van zes weken. 
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Bedrijvig. Dat is het eerste wat 
Véronique Scharenborg zegt 
als je haar vraagt naar het 
karakter van ‘haar’ regio. En 
zij kan het weten. Al bijna 

twintig jaar is ze in dienst van de ge-
meente ‘s-Hertogenbosch. Eerst werkte 
ze alleen voor de gemeente, later voor 
diverse regionale samenwerkingsver-
banden die zich bezighouden met de 
arbeidsmarkt. “Er zijn hier zoveel mooie 
ondernemingen. De inwoners weten van 
aanpakken, maar naast het werk is er 
ruimte voor rust en gemoedelijkheid. 
Als niet-Brabander heb ik geleerd dat 
informeel contact, samen een borrel 
drinken, waardevol is. Als je elkaar beter 
kent, ontstaat enthousiasme om samen 
te werken en loopt ook de zakelijke com-
municatie soepeler.” 

Estafettestokje 
Met het programma Keep on Learning 
stimuleert Noordoost Brabant Werkt een 
leven lang ontwikkelen. Het is gericht op 
bedrijven, werkenden, werkzoekenden, 
maar ook voortijdige schoolverlaters. Er 
gaat bijvoorbeeld een ‘estafettestokje’ 
door de regio, tussen werkgevers die 
aantoonbaar werk maken van een leven 

hun talenten te benutten en te blijven 
ontwikkelen. Het zit in de menselijke 
natuur om niet te ver vooruit te kijken, 
en meer belang te hechten aan een  
aangenaam heden dan aan een aange-
name toekomst. Niet voor niets zijn zo 
weinig mensen geïnteresseerd in hun 
pensioen. Als ik eerlijk ben, denk ik zelf 
ook weleens dat ik meer zou kunnen 
doen. Gelukkig leer ik in mijn werk 
elke dag. Maar er zijn ook banen waarin 
die ontwikkeling beperkt is, en die 
misschien over een paar jaar helemaal 
verdwenen zijn.”

Bij bedrijven ervaart ze grote verschil-
len. “Sommige werkgevers zijn intrinsiek 
gemotiveerd, andere komen pas in actie 
bij krapte op de arbeidsmarkt.” 

Vertellen waarom een leven lang 
ontwikkelen nodig is, is niet genoeg, 
aldus Scharenborg. “Het gaat vooral om 
enthousiasmeren, verbinden en laten  
zien en ervaren hoe het kan werken in 
de praktijk. Juist dat pionieren en ge-
woon ‘doen’ inspireren mij enorm.”

Sneller en meer 
Trots is Scharenborg vooral op de conti-
nuïteit van het programma. “We houden 
duurzaam vast aan onze leven lang 

Véronique Scharenborg werkt aan een betere leer- en ontwikkelcultuur in 
Noordoost Brabant. Bewustwording is de moeilijkste horde: “Het zit in onze 
natuur om meer belang te hechten aan een aangenaam heden dan aan een 
aangename toekomst. Als ik eerlijk ben, denk ik zelf ook weleens dat ik meer 
zou kunnen doen.”

Tekst Dorine van Kesteren

lang ontwikkelen. Ook is er een Keep on 
Learning-community, waarin gedreven 
bedrijven concrete concepten en praktijk-
voorbeelden delen met collega-bedrijven.

“Op deze manier willen we écht een be-
weging op gang brengen in de regio.” 

Aangenaam heden 
Scharenborg constateert dat bewustwor-
ding nog steeds de moeilijkst te nemen 
horde is. “Lang niet alle werkenden  
zijn doordrongen van de noodzaak  

‘Ook met kleine  
stapjes ga je vooruit’
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‘Het zit in de 
menselijke 
natuur om 
niet te ver 
vooruit te 
kijken’

Aan het woord

Véronique
Scharenborg

programmamanager 
Noordoost Brabant 

Werkt
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Twee jonge ondernemers in Den Bosch begroeten elkaar begin 
maart 2020, tijdens de coronacrisis, op alternatieve wijze.

Leven lang ontwikkelen

Keep on learning

Noordoost Brabant Werkt is een samenwerkings-
verband van onder meer werkgevers, vakbon-
den, onderwijs en overheid. Met het programma 
Keep on Learning wil het een leven lang ontwik-
kelen in het DNA brengen van de mensen en 
organisaties in de regio. En zo tijdig inspelen op 
de veranderende arbeidsmarkt. Keep on Learning 
wordt gefinancierd uit onder meer Europese sub-
sidies en bijdragen van het Rijk, de provincie en 
gemeenten. Een leven lang ontwikkelen is een 
van de speerpunten van de SER. Op verzoek van 
het kabinet werkt de SER aan een actieagenda 
om initiatieven voor een leven lang ontwikkelen 
aan te moedigen en te ondersteunen. 

ontwikkelen-koers, ook al hebben we te 
maken met de politieke en economische 
waan van de dag. Soms zou ik ‘sneller 
en meer’ willen. Dat meer mensen al 
leren en ontwikkelen en meer bedrijven 
er aandacht voor hebben. Tegelijk is 
iedereen die aan de slag gaat, winst. Ook 
met kleine stapjes ga je vooruit. Maar dat 
blijven zien, is weleens lastig.”

Het coronavirus, dat zeker in deze re-
gio hard heeft toegeslagen, heeft Keep on 
Learning noodgedwongen even op pauze 
gezet. “Bedrijven zijn nu vooral aan het 
overleven.” Toch ziet Scharenborg ook 
goede kanten van de crisis. “Kijk eens 
naar de wendbaarheid die mensen en or-
ganisaties nu tentoonspreiden. Kijk eens 
naar de digitale, ‘op afstand’-oplossingen 
die overal worden gevonden. Ook dat is 
een leven lang ontwikkelen.”  

SERMAGAZINE ONLINE LEVEN LANG ONTWIKKELEN
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Dit artikel verscheen eerder in SER- 
magazine online. Hier staan wekelijks  
nieuwe verhalen over actuele,  
sociaal-economische onderwerpen.  
Ga naar: www.ser.nl/sermagazine
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De teugels wat losser 
durven laten

Een goede werkgever word je niet van de ene op de andere dag. 
Dat wij in februari de titel van beste werkgever 2019-2020 in de 
verzekeringsbranche kregen, was het resultaat van jarenlang hard 

werken. Niet een extern onderzoeksbureau, maar onze eigen mensen 
gaven a.s.r. een dikke 8. Daar ben ik nog het meest trots op.

Onze werkomgeving bepaalt een groot deel van het werkplezier: een 
hypermodern kantoor met de filosofie van een dorp, waarin mensen 
elkaar weten te vinden. Minstens zo belangrijk is dat we al sinds 2012 
bezig zijn met tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Onze medewerkers 
mogen – binnen een kader van spelregels – zelf bepalen waar en wan-
neer ze werken. Ze krijgen bovendien veel gelegenheid om in zichzelf 
te investeren en zo hun arbeidsmarktwaarde te verhogen.

Net als in de liefde
De theorie was me bekend: als je werknemers ruimte en vertrouwen 
geeft, gaat hun productiviteit omhoog. Het was nog een hele stap om 
dat ook te dúrven. Ik ben tenslotte begonnen met werken in een tijd 
dat we dachten: hoe strakker de teugels, hoe harder mensen werken. 
Het omgekeerde is waar. Het is met werk net als in de liefde: hoe 
meer eigen beschikkingsmogelijkheden je hebt, hoe gelukkiger je 
bent én – in geval van werk – hoe productiever. En gelukkige mede-
werkers zorgen voor gelukkige klanten.

Iedereen thuis
In goede tijden is het makkelijk om een goede werkgever te zijn. 
De huidige omstandigheden dagen ons werkgeverschap uit: practice 
what you preach. Door de coronacrisis werkten ineens al onze 4000 
medewerkers wekenlang thuis; nu kunnen zij onder voorwaarden af 
en toe naar kantoor. Veel onderling contact en openheid over wat las-
tig is in plaats van stoere taal, verbindt ons in deze tijd. We proberen 
oplossingen te vinden om verantwoord en veilig met elkaar te blijven 
werken. Gaan we erin slagen een goede werkgever te blíjven? Met 
de basis die we de afgelopen jaren hebben gelegd, heb ik daar alle 
vertrouwen in.

bestuursvoorzitter verzekeringsmaatschappij a.s.r.

Jos Baeten
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FEITEN & CIJFERS MEDEZEGGENSCHAP

Eerste hulp bij mede  zeggenschap
Heb je vragen over medezeggenschap, over opleidingen van or-leden of het oplossen van een conflict? De 
SER heeft de wettelijke taak medezeggenschap te bevorderen en biedt op vier verschillende manieren hulp: 
antwoord op vragen, informatie over scholing, bemiddeling bij conflicten en bevorderen van samenwerking.

Vragen over or?

Mag je or-verkiezingen uitstellen tijdens de coronacrisis? Heeft de or advies-
recht bij een reorganisatie? Hoe maak ik een reglement  
voor de or?  Kijk voor deze en andere vragen op  
https://www.ser.nl/nl/thema/or-medezeggenschap/faq  
of neem contact op: 070-3499561 of cbm@ser.nl

Or en scholing
 
Or-leden hebben een wettelijk recht op scholing. Welke 
or-opleiding kun je het beste volgen? Hoeveel kost een 
training? Via de website van de SER breng je in vijf stappen 
de scholingsbehoefte van je ondernemingsraad in kaart.

                Nederland 
           telt meer

dan 
10.000 

ondernemingsraden.

Percentage bedrijven 
(met ten minste 50 

 werknemers) dat  
een or heeft:

67%
wel

33%
niet

190 euro
is het tarief voor een open  

inschrijvingscursus 
per dagdeel per or-lid.

van de onder-
nemingsraden 

benut zijn 
scholingsrechten.

Samen met de onafhankelijke 
Stichting SCOOR-RMZO 

bewaakt de SER de kwaliteit 
van de opleidingen.

75%
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FEITEN & CIJFERS MEDEZEGGENSCHAP

Eerste hulp bij mede  zeggenschap
Verschil van mening of conflict over medezeggenschap?  

Ga naar www.bedrijfscommissie.nl voor advies en bemiddeling. 
Veelvoorkomende meningsverschillen zijn: 

n	Instelling van or of personeelsvertegenwoordiging (pvt); 
n	Instemmings- of adviesrecht; 
n Or-faciliteiten; 
n Verkiezingen; 
n Geheimhouding; 
n Gebrek aan wederzijds vertrouwen.

Een or is verplicht bij  
organisaties met ten minste  

50 
medewerkers.

Or-leden besteden 
8,3 uur 
per week 

aan or-werk.

Goede samenwerking tussen or, bestuurder en 
toezichthouder? 
 
De SER en het Nationaal Register hebben de Alliantie Medezeggenschap 
& Governance opgericht. Deze:
n bevordert dat medezeggenschapsorganen, bestuurder en raad van  

commissarissen/raad van toezicht onderling een goede relatie hebben. 
n zorgt dat medezeggenschapsorganen actief worden betrokken bij de 

samenstelling van deze raden. 
n stimuleert de dialoog tussen toezichthouder en medezeggenschap en 

versterkt de positie van de (voordrachts)commissaris.

Een beroep op de  
bedrijfscommissie  

is gratis.

61%
van de or’s heeft de afgelopen vijf jaar 
te maken gehad met een conflict waar 

ze zelf niet uit kwamen.

Publicaties 
 
Bekijk de handreikingen en tools op 
https://www.ser.nl/nl/thema/ 
or-medezeggenschap onder Direct naar
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Het Twentse Asito moet het van oudsher 
hebben van mensen die weinig tot geen 
opleiding hebben, vluchteling zijn en de 
taal niet spreken, uit de bijstand komen, 
soms van generatie op generatie en soms 
even de weg kwijt waren in het leven. 
Manager Kwaliteit en Personeelsont-
wikkeling Joost Brinkhuis, Anton Witte, 
directeur HR, en Specialist Inclusiviteit 
Leonore Nieuwmeijer vertellen over de 
kunst van het eerlijk en rechtvaardig 
schoonmaken.

Laten we Hillie als voorbeeld nemen, 
voor hoe het kan gaan bij de schoon-
maakreus. Ze kwam pakweg twee jaar 
geleden binnen bij Asito. Haar eerste 
klus: het schoonmaken van bungalows in 
vakantieparken. Het vakdiploma Schoon-
maken had de toen nog ongeschoolde 
vrouw snel op zak, maar ze zagen meer 
in haar bij het schoonmaakbedrijf. Hillie 
werd medewerker Kwaliteit en Beleving. 
En nu? Na een opleiding desinfecteren 
werkt ze in ziekenhuizen. We weten 
inmiddels hoe belangrijk dit werk is. 

Kwaliteit van werk staat hoog in het 
vaandel bij het bedrijf. Dat betekent dat 
iedereen kansen behoort te krijgen en 
zijn of haar talenten kan ontwikkelen en 
tonen. Daar zit het hem in, als ze het heb-
ben over verscheidenheid en dat iedereen 

Ze lachen er nog net niet om bij Asito, met tienduizend 
schoonmaakkrachten een reus in reiniging. Inclusiviteit en 
diversiteit? Bij dit familiebedrijf is het geen mode, maar nood-
zaak. Een verhaal over de kunst van het eerlijk en rechtvaardig 
schoonmaken.

Tekst Ton Bennink Foto’s Asito

mag meedoen. Sterker, moet meedoen, 
zo typeert Specialist Inclusiviteit Nieuw-
meijer de cultuur binnen Asito. Dus geen 
papieren percentages ingegeven door de 
wettelijke regelingen, maar beleid gericht 
op inspireren, motiveren en gezond hou-
den van de medewerkers. Invloed op je 
werk en zeggenschap is daarbij essenti-
eel. Of zoals manager Brinkhuis het zegt: 
“Het gaat om de binnenkant, niet de 
buitenkant.”

Beeldvorming
Met die buitenkant kreeg het bedrijf vijf 
jaar geleden wel te maken – let wel: het 
is een uitzondering en het gros van het 
Nederlandse bedrijfsleven heeft goede in-
tenties. Een ‘groot bedrijf’ leek het in het 
kader van de Social Return on Investment 
toen goed om ook kwetsbare groepen 
over de vloer te hebben bij de raad van be-
stuur. Het duurde welgeteld een week en 
toen was de raad de kleurrijke en soms 
wat aparte schoonmakers beu. Op papier 
inclusief. Het maakt directeur HR Witte 
niet echt boos, maar het maakt mooi 
duidelijk wat (niet) oprecht is. Wat hem 
verdriet doet, is de soms nog negatieve 
beeldvorming rond ‘zijn’ branche. Te 
vaak worden volgens hem schoonmaak-
bedrijven nog neergezet als boeven, 

‘Iedereen moet 
meedoen’

25
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Alle stof in Twente

Familiebedrijf Asito werd 68 jaar geleden 
opgericht door voormalig landmachtofficier Joop 
van Riemsdijk en is nu in handen van dochter 
Monique van Riemsdijk. Zij liet eerder in een 
interview met het blad Twente Visie weten 
dat er over een verkoop van het bedrijf “niet te 
praten” viel. Asito staat voor Alle Stof in Twente 
Opruimen. Het stof werd letterlijk opgeruimd, 
want de in de jaren vijftig van de vorige eeuw 
nog bloeiende textielindustrie zorgde voor een 
vliegende start van het bedrijf. Palthe was de 
eerste opdrachtgever, een textielstomerij. Het 
bedrijf telt nu vijftig vestigingen en tienduizend 
medewerkers met een diverse achtergrond. Van 
Riemsdijk toonde zich een aanpakker, maar ook 
een humoristisch en creatief persoon. Alle Stof 
in Twente Opruimen wordt door de expansie 
buiten de provinciegrenzen Alle Stof in Tempo 
Opruimen. Naast schoonmaakklussen biedt het 
bedrijf ook bedrijfsverhuizingen en klusdiensten 
aan. Asito kent verbinden van medewerkers 
en klanten als een kernboodschap en vindt dat 
iedereen een eerlijke kans moet krijgen. In 2019 
mocht medewerkster Henriette Wenting zich 
Schoonmaker van het jaar noemen. De volgende 
verkiezing vindt eind dit jaar plaats

Familiebedrijf

terwijl ze volgens hem over het algemeen 
de beste arbeidsvoorwaarden en betaling 
kennen binnen de markt van 1,4 mil-
joen laaggeschoolden. Dat in een markt 
waarin het vaak om marges van een paar 
centen per uur gaat en de concurrentie 
met zesduizend schoonmaakbedrijven 
moordend is. Oké, er zijn stakingen 
geweest en veel negatieve publiciteit rond 
het schoonmaken van treinen, maar dat 
is iets van het verleden, zo knikken de 
drie leidinggevenden instemmend en 
gelijktijdig. 

Virus
En toen was daar plotseling corona, we 
kunnen er niet omheen. Het kost Asito 
fikse omzet. Immers, treinen, vliegtui-

gen, Schiphol, ze werden niet meer vies. 
De zorg daarentegen… De 1500 werkne-
mers van Asito die uit kwetsbare groe-
pen komen, draaien ook daar volwaardig 
en soms onder hoogspanning mee. Wel 
kijkt het bedrijf naar gezondheidsrisi-
co’s als hogere leeftijd, hartklachten, 
diabetes en ook obesitas. Maar of je nou 
regulier aan de slag bent of tot de parti-
cipatiedoelgroep behoort; daarin is ook 
iedereen gelijk.

Asito kent inmiddels een loket waarin 
schoonmakers hun soms erg ingrijpende 
ervaringen kwijtkunnen. Bemenst door 
de interne coaches die in normale tijden 
hun collega’s helpen met loopbaanvraag-
stukken en geselecteerd zijn op diversi-
teit en competenties. Zo zeggen Witte, 

‘De coronacrisis 
kan een kans zijn 
voor de branche 
om zich opnieuw 
te positioneren’

REPORTAGE SCHOONMAAKBEDRIJF ASITO
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Nieuwmeijer en Brinkhuis alles uit de 
kast te halen om ook in de tijden van 
virusangst mensen met behoud van kwa-
liteit van werk aan de slag te houden. De 
coronacrisis kan nu ook weer een kans 
zijn, een kans voor de branche zich op-
nieuw te positioneren. Want ondanks dat 
er door dat virus tijdelijk drie- tot vier-
duizend mensen ‘afgeschaald’ moeten 
worden, Asito blijft in Twente alle stof 
opruimen. Daar zijn ze van overtuigd. 
Een robuust familiebedrijf blaas je niet 
zomaar omver. En dan kunnen we wijs 
geworden van deze crisis allemaal toch 
net wat anders aankijken tegen het nut 
van hygiëne, een schone omgeving en de 
waardering voor de mensen die daarvoor 
zorgen. Zou zomaar kunnen.  

Steunmaatregelen

 
Asito kreeg een fikse omzetderving te 

verwerken door de coronacrisis en is dus blij 
met de steunmaatregelen van het kabinet. 
Als onderdeel van de ADG dienstengroep, 
een holding met 50.000 medewerkers, 
kan het bedrijf misschien net op steun 

van de overheid rekenen, omdat de totale 
omzetdaling meer dan twintig procent is. 

Voor andere bedrijven, die onderdeel zijn van 
een holding, is dat nog de vraag. 
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Niels Kastelein
directeur Klimaat EZK

“Het pad ernaartoe zal wat  
anders verlopen, maar 49%  

emissiereductie in 2030  
blijft overeind.”

Olof van der Gaag
Nederlandse Vereniging 

Duurzame Energie
“Groen herstel van de  

coronacrisis zorgt voor  
meer banen. De energietransitie 

levert voor tientallen jaren  
werkgelegenheid op.”

Klimaatmaatregelen die kunnen bijdragen
aan economisch herstel 

Lees het hele verhaal  
op SERmagazine online
Met wekelijks nieuwe verhalen  
over actuele, sociaal-economische  
onderwerpen. Ga naar:
ser.nl/sermagazine

Onze economie is doodziek van het coronavirus.  
Gaan we bij herstel weer hetzelfde doen als voorheen? 
Nee, vinden velen, er moet wat veranderen. Ook tegen 
die andere sluipende crisis: klimaatverandering. 

www.ser.nl/SERmagazine

Frank Elderson
De Nederlandsche Bank

“De CO
2
-prijs moet omhoog.  

Dit is de meest effectieve prikkel 
om uitstoot te reduceren.”

Mathijs Bouman
journalist en econoom

“De coronacrisis biedt een kans 
om te laten zien dat je het  

klimaatbeleid internationaal 
kunt aanpakken.”
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