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UWV voor werkgevers
Als werkgever staat u er niet alleen voor. Ondernemend Nederland heeft elke dag 
te maken met zaken als wet- en regelgeving, werving en binding van personeel, en 
trends en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Maak gebruik van de kennis van 
UWV en de ervaringen van anderen.
Volg onze LinkedIn-pagina voor tips en inspirerende voorbeelden. 
linkedin.com/company/oplossingen-voor-werkgevers 
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MENSEN VINDEN MENSEN BINDEN | SAMENVIJF

‘SOCIALE IMPACT MAKEN 
VINDEN WE BELANGRIJK, 

DUS ACCEPTEREN WE EEN 
LAGERE MARGE’

Vrijwilligerswerk doen in de baas z’n tijd mét 
behoud van salaris? Frans Zantman, eigenaar 
van detacheringsbureau Samenvijf, biedt zijn 
medewerkers deze mogelijkheid. ‘Naast een 

afwisselende werkweek, energie en inspiratie, geeft 
het mensen het gevoel dat ze van betekenis zijn voor 

een ander, die het vaak écht nodig heeft.’

TEKST LÉONIE SCHUTTER–DE BOER   BEELD ERIK BORST
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‘ Onze medewerkers 
ontdekken onver-
wachte talenten bij 
zichzelf‘

I
n 2016 werkte Frans Zantman (34) als 
contractmanager voor de gemeente 
Amstelveen. Als hij na een werkweek naar 
huis fietste, had hij het gevoel vooral 
zijn bazen blij te hebben gemaakt omdat 

hij binnen budget was gebleven. ‘De mensen 
voor wie ik het deed, de kwetsbaren in de 
samenleving, zag ik niet. Ook had ik geen idee 
welk effect mijn werk op hun leven had. Dat 
voelde niet goed.’ 

Sociale impact boven winst
Zantman merkte dat hij niet de enige 
was die zingeving zocht in zijn werk. ‘Ook 
generatiegenoten hechten meer waarde aan 
werk waarin ze verschil maken dan aan een 
dikke leaseauto of mooi contract.’ Samen 
met zijn twee voormalig leidinggevenden 
bedacht hij Samenvijf, een detacheringsbureau, 
dat twee dingen samenbrengt: werk en 
vrijwilligerswerk. Dat geeft afwissling in de 
werkweek én zingeving. 

De uren die een gedetacheerde werkt als 
vrijwilliger worden betaald door Samenvijf. 
Hoe kan dit uit? ‘Sociale impact maken vinden 
we belangrijk, dus accepteren we een lagere 
marge. Wij bieden écht wat anders dan alle 
andere detacheringsbureaus in Nederland. 
Daardoor is Samenvijf zowel een aantrekkelijke 
werkgever als leverancier.’ 

Laag ziekteverzuim en verloop
Eén keer per maand nodigt Samenvijf haar 
medewerkers uit voor een gezamenlijke 
vrijwilligersdag. ‘Collega’s zien elkaar, wij horen 
hoe het gaat bij een opdracht en er vindt 
kruisbestuiving plaats over zowel werkinhoud 
als vrijwilligerswerk.’ Voor de vrijwilligersdag 
kiest Samenvijf het liefst iets waarbij ze met 
mensen uit een kwetsbare doelgroep in contact 

komen. ‘Bij een jeugdzorginstelling spelen we 
liever buiten spelletjes met de kinderen dan dat 
we het rommelhok opruimen,’ vertelt Zantman. 
‘De afwisseling in de werkweek zorgt dat 
mensen meer plezier hebben in hun werk; 
ons ziekteverzuim en verloop zijn laag. Onze 
medewerkers zien andere kanten van de 
maatschappij én ontdekken onverwachte 
talenten bij zichzelf. Die ervaring verrijkt, 
zowel persoonlijk als het werk.’

Verbinding met kwetsbare doelgroep
Lachend vertelt Zantman over de keer dat 
hij samen met zijn collega’s pannenkoeken 
bakte voor 300 ouderen. ‘We hebben het 
verzorgingshuis op stelten gezet. Iedereen 
genoot, al zat het beslag in onze haren. Na 
het weekend kreeg ik veel blije appjes: ‘Ik ga 
weer met een fris hoofd aan de slag!’ Naast 
de gezamenlijke dag kunnen medewerkers 
in de eigen regio een maatschappelijke 
organisatie zoeken waarvoor ze zich willen 
inzetten. ‘Wat je doet maakt niet uit, als je je 
maar inzet voor een kwetsbare doelgroep. 
Bijvoorbeeld kantinediensten draaien 
bij een dak- en thuislozenopvang of een 
opvoedondersteuningsproject opzetten voor 
mensen die onder de armoedegrens leven.’

Profileren als werkgever
Het concept van Samenvijf ontstond vanuit 
een persoonlijke wens naar meer zingeving. 
Het combineren van werk en vrijwilligerswerk 
maakt Samenvijf een aantrekkelijke en 
onderscheidende werkgever. In de huidige 
krappe markt, waarbij personeel soms moeilijk 
te vinden is, kan het bieden van bijzondere 
secundaire arbeidsvoorwaarden beslissend zijn. 
Volgens Zantman gaat het er in essentie 
om medewerkers ruimte en afwisseling te 
bieden zodat ze fris en betrokken blijven. 

‘Als je altijd hetzelfde doet, loop je daar 
uiteindelijk in vast. Dus een opleiding, een 
uitwisselingsproject met een ander bedrijf, 
gezamenlijk of individueel vrijwilligerswerk 
doen; het werkt allemaal. Wil je als werkgever 
een keer meedoen met onze gezamenlijke 
vrijwilligersdag of een gesprek? Welkom! 
Of organiseer zelf een dag voor jouw 
medewerkers en kijk wat het effect daarvan 
is. Organiseer bijvoorbeeld een sport- en 
spelmiddag met statushouders op een 
asielzoekerscentrum.’

Vrijwilligerswerk als standaard
Inmiddels bestaat Samenvijf vier jaar en 
werken er landelijk zo’n 120 mensen. ‘We 
bemiddelen voor gemeenten in functies als 
communicatiemedewerker of HR-adviseur, 
maar willen dit in de toekomst uitrollen naar 
andere sectoren. Ik ben ervan overtuigd dat 
het concept ook goed werkt in bijvoorbeeld 
de ICT, logistiek of bankwereld. Bijvoorbeeld 
bij bedrijven waar de afstand tot kwetsbare 
doelgroepen groot is, zal het effect van 
vrijwilligerswerk met kwetsbare groepen 
het grootst zijn. Onze droom? Dat Samenvijf 
overbodig wordt en de combinatie werk en 
vrijwilligerswerk, waarbij iemand zich inzet 
voor het geluk van een ander, standaard 
wordt.’ 

MENSEN VINDEN MENSEN BINDEN | SAMENVIJF

‘ WE HEBBEN HET 
VERZORGINGSHUIS OP 
STELTEN GEZET. IEDEREEN 
GENOOT, AL ZAT HET 
BESLAG IN ONZE HAREN’
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Alles over sociale zekerheid en werk
Bent u HR-professional of werkgever? 
Dan kunt u alvast 7 december 2021 
noteren in uw agenda. Op die dag vindt 
‘s middags namelijk het online UWV 
Werkgeverscongres plaats, waarin wij u op 
de hoogte brengen van alles wat er speelt 
op het gebied van sociale zekerheid en 
werk. 

Wat staat er op het programma?
Tijdens het online congres praten wij u 
in 1,5 uur bij over belangrijke wet- en 
regelgeving en de actualiteiten rondom 
sociale zekerheid, ontslag, sociaal medische 
zaken en de arbeidsmarkt. 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Wanneer is het UWV Werkgeverscongres?
Dinsdag 7 december 2021
15.00-16.30 uur

Inschrijving start in november 2021.
Laat via de QR code alvast uw gegevens 
achter als u een herinnering wilt ontvangen 
wanneer de inschrijving in november start 
voor dit online UWV Werkgeverscongres.

Erasmus Universiteit wint prijs 
voor meest inclusieve werkgever

Lagere premie 
Arbeidsongeschikt-
heidsfonds voor 
kleine werkgevers
Momenteel betalen alle werkgevers eenzelfde premiepercentage over hun 
premieloon voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (7,03%). Vanaf volgend jaar 
verandert dit. Dan krijgen kleinere werkgevers een lager premiepercentage 
toegekend. Het premiepercentage voor grote werkgevers wordt hoger. De 
reden voor deze wijziging is om de lasten evenwichtiger te verdelen over grote 
en kleine werkgevers. 

Het onderscheid tussen een grote en kleine werkgever wordt bepaald aan de 
hand van de loonsom. De definitie van een kleine werkgever wordt verruimd, 
van 10 naar 25 werknemers. Werkgevers tot en met 25 maal het gemiddeld 
premieplichtig loon per werknemer zullen vanaf 2022 een premie betalen die 
ongeveer een procentpunt lager ligt. De premie voor werkgevers met een 
hogere loonsom zal 0,1 procentpunt stijgen. 

Save the date

DEFINITIEVE 
BEREKENING NOW 
PERIODE 2 EN 3

Heeft u van de tweede en/of derde aanvraagperiode 
van de NOW gebruik gemaakt? Dan kunt u nu uw 
aanvraag voor de definitieve berekening indienen. 
Voor de tweede aanvraagperiode kan dit tot en 
met 5 januari 2022. Voor de derde aanvraagperiode 
ligt de deadline op 22 februari 2022. Wilt u meer 
informatie over de definitieve berekening? Lees 
bijvoorbeeld dit artikel, waarin accountant Denyse 
Davelaar uitleg geeft. �

v.l.n.r.: HR-beleidsadviseur Judith Wiskie met Dean van der Duin en Simone 
le Comte, die respectievelijk via de banenafspraak en stichting SWOM een 
baan vonden bij de Erasmus Universiteit  
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De Erasmus Universiteit heeft de eerste ‘De Bart’ 
gewonnen; een award die wordt toegekend 
aan werkgevers die zich inzetten om mensen 
met een arbeidsbeperking aan te nemen. 
De prijs is vernoemd naar Bart de Bart, de 
oprichter van de stichting Studeren en Werken 
Op Maat; een stichting die hoogopgeleide 

jongeren met een beperking helpt met het 
vinden van een passende baan. Via deze 
stichting werken inmiddels 54 mensen bij 
de universiteit. Benieuwd hoe de Erasmus 
Universiteit dit aanpakt? Lees het interview met 
HR-beleidsadviseur, Judith Wiskie, op het nieuwe 
contentplatform ‘Werkgeverschap’. 

UWV Werkgevers-
congres 2021 
(online)

KORT | NIEUWS VOOR WERKGEVERS
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Lees het hele 
verhaal online
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Wat is de waarde van werk, voor zowel 
werkgevers als werknemers? Hoe is 
werken veranderd tijdens corona en wat 
moeten werkgevers anno 2021 doen 
om hun personeel gelukkig te houden? 
Filosoof en schrijver Bas Haring over de 
thema’s werk en geluk. 

TEKST PASCAL LEMAIRE   ILLUSTRATIE XF&M

‘ DAT WERK EN PRIVÉ 
DOOR ELKAAR HEEN 
LOPEN IS GEZOND’

Gevraagd naar de exacte definitie van werk, 
tovert Bas Haring direct een lach op het 
gezicht. Want, zegt hij, veel mensen denken 
dan aan ‘het uitvoeren van activiteiten waar 
een financiële beloning tegenover staat’. Maar 
dat klópt helemaal niet, stelt de schrijver van 
boeken als ‘Voor een echt succesvol leven‘ en 
‘Kaas en de evolutietheorie‘. ‘Geld verdienen 
hoort bij werk, maar het is slechts een van de 
voorwaarden. Stel, je koopt een lot en wint 
er vervolgens 1 miljoen euro mee. Dan is het 
kopen van dat lot niet ineens ‘werk’ geworden.’  

Nee, werk is volgens Haring zuiver ‘het 
uitvoeren van activiteiten ten behoeve van 
een ander’. ‘Dat is de gangbare definitie onder 
economen. Er bestaat geen enkel beroep 
waarbij je alleen voor jezelf werkt. Dan is het 
geen werk. De activiteiten, die je dus voor 
anderen uitvoert, kun je weer onderverdelen 
in het uitlenen van kapitaal en het uitlenen 
van tijd.’ En precies daaruit halen werknemers 
hun geluk, stelt de filosoof. ‘We willen 
natuurlijk allemaal iets voor een ander kunnen 
betekenen, ook op de werkvloer.’ Haring deelt 
vijf inzichten over werk en geluk.

MENSEN VINDEN MENSEN BINDEN | BAS HARING
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Inzicht 1 
We moeten werk anders inrichten

Inzicht 2 
Werk met maatschappelijke 
relevantie wint aan terrein

‘Wat je nu merkt, in deze post-corona tijd, is dat mensen zichzelf veel makkelijker 
vrijheden gunnen in het werk. Door al het thuiswerken en hybride werken, is het 
volledig geaccepteerd om tussendoor eens een rondje te gaan hardlopen. Als je 
niet uitkomt met werk, kun je het ’s avonds of een andere keer inhalen. Werk en 
privé lopen meer door elkaar. Sommigen wijzen op het gevaar daarvan, maar ik 
vind het volkomen gezond. Een aantal jaar geleden werd het als asociaal gezien 
als mensen even wat anders gingen doen. Ik doe bijvoorbeeld tijdens mijn werk 
heel veel van die simpele kaartspelletjes. Gewoon om even uit te checken, zodat 
ik daarna weer verder kan. Dat doe ik tientallen keren per dag. Dat zou ik mezelf 
heel slecht gunnen in een kantoortuin. Ik zie de afwisseling tussen thuis- en 
kantoorwerk als een heel goede ontwikkeling. Op kantoor werken is natuurlijk 
ook pas begonnen tijdens de Industriële Revolutie. Daarvóór deden mensen het 
meeste werk vanuit huis. Een brood bakken of een trui breien voor anderen deed 
je simpelweg vanuit huis. En ja, dat was gewoon de standaard. Ik vind het mooi 
dat we daar weer iets naar teruggaan.’

‘Ik zie jonge mensen om me heen die duidelijk met een 
bepaald thema aan de slag willen. Denk aan duurzaamheid, 
de energietransitie of het produceren van een ander type 
voedsel. Maatschappelijke relevantie draagt bij aan het 
geluksgevoel. De jongere generatie stemt daar meer en meer 
het werk op af. Werkgevers moeten zich daar meer bewust 
van zijn. Ik vind het een heel gave ontwikkeling. Zo ken ik 
een heel slimme data scientist die een goedbetaalde baan 
bij Schiphol heeft opgegeven voor een bedrijf dat duurzaam 
met elektriciteit omgaat. Dat past goed bij deze tijd.’

Inzicht 4 
Werkgevers moeten 
bijdragen aan werkgeluk

Inzicht 5 
Er moet al vroeg aandacht 
komen voor een carrière na werk

‘Ik sprak ooit een kerel van een ontzettend plat en 
slecht IT-bedrijf. Die van die vreselijke reclames. Maar 
over werkgeluk hadden ze een heel moderne opvatting. 
Die directeur had namelijk maar één taak: zorgen dat 
zijn medewerkers gelukkig zijn. Meer deed hij niet. Hij 
was er altijd en mensen voelden zich gezien. Zelf kwam 
hij uit het onderwijs, waar hij precies het verkeerde 
voorbeeld had gezien. Leerkrachten worden uitgebuit 
en beleidsmakers weten dat ze het kunnen maken, 
vond hij. Veel mensen in het onderwijs staan namelijk 
voor de klas vanuit liefde en empathie voor kinderen. 
Maar wie zorgt er eigenlijk voor dat leerkrachten 
zich goed voelen? Zo wilde hij het dus niet. Hoe je 
werkgeluk voor elkaar krijgt? Zorgen dat de scheidslijn 
binnen het werk en buiten het werk niet al te hard 
wordt, zoals je dus ook bij corona zag. Als mensen zich 
even niet lekker voelen, dan mogen die emoties er ook 
op het werk zijn. Zelf loop ik op de Universiteit Leiden 
op klompen. Heeft niemand problemen mee. Het 
mooiste beeld dat ik ken is van die Nieuw-Zeelandse 
premier Ardern, die een paar jaar geleden de Kamer 
toesprak terwijl ze haar kind borstvoeding gaf. Dat 
vond ik zo’n krachtig signaal. Mensen geven nou 
eenmaal borstvoeding, dus ook op het werk.’

‘Nu ik zelf eindelijk heb uitgevogeld waar ik écht gelukkig van word, realiseer 
ik me ook dat ik bezig moet zijn met mijn leven ná werk. Ik vind dat daar 
veel te weinig aandacht voor is. Het is vaak helemaal geen thema, omdat 
– nogmaals – we allemaal ten onrechte op zoek zijn naar: het moet altijd 
beter. Dat is niet zo. Als je 60 bent, neem je toch minder snelle beslissingen, 
je kennis is misschien wat achterhaald, je doet er iets minder toe. Hoort erbij. 
Dat is geen sneu beeld. Je moet er alleen op anticiperen. Het leven na werk 
zou geen zwart gat mogen zijn. Gek toch, er zijn opleidingen, waarbij je wordt 
voorbereid op werk. Maar je leert niet hoe je níet moet werken. Ik vind dat 
werkgevers en ook opleidingen daar al eerder aandacht voor moeten hebben. 
En ja, misschien al vroeg in de schoolbanken.’

‘We moeten af van het idee dat we in het leven altijd 
alleen maar succes hebben, als een steile lijn omhoog. 
Dat is niet realistisch. We zijn gemiddeld tachtig 
jaar op dit stukje aarde, en we rommelen natuurlijk 
maar wat aan. Gun jezelf die grilligheid in het leven. 
Hetzelfde geldt voor werk. Dat is van toepassing op 
zowel werknemers als werkgevers. Ruud Veenhoven, de 
Nederlandse geluksprofessor, zei ooit iets wat me altijd 
is bijgebleven: ‘Veel mensen wéten niet precies waar ze 
gelukkig van worden in het werk, en dan is er maar één 
remedie: héél veel proberen.’ Je kunt angst hebben voor 
die zoektocht, maar je kunt het ook omarmen. Komt 
het verkeerd over als mensen jobhoppen of zichzelf 
in een nieuwe opleiding storten? Nee, niets mis mee. 
Achteraf heb je altijd een mooi verhaal. Mijn carrière 

Inzicht 3 
Een grillig verloop hoort bij 
het leven, dus ook bij werk

slaat eigenlijk ook nergens op. Ik ben zomaar professor 
geworden aan de Universiteit Leiden, ik ben zomaar 
boeken gaan schrijven. Dat is allemaal op mijn pad 
gekomen, doordat ik veel ben gaan proberen. En ja, nu 
ik wat ouder ben, weet ik waar ik gelukkig van word: 
achter m’n bureautje zitten en dingen bedenken. Lekker 
helemaal alleen.’ Over grilligheid en geluk gesproken: 
de acceptatie dat niet altijd alles van een leien dakje 
gaat, zorgt ook voor minder competitiedrang. Die 
drang komt het meeste tot uiting in werk. Een recept 
voor ongeluk. Iemand die denkt dat alles beter moet, 
te grote verwachtingen heeft van het leven, vráágt om 
ellende. We moeten niet denken in termen als ‘ik heb 
gefaald’. Daar ontstaan burn-outs door. Nee, je moet er 
iets leuks van maken.’

MENSEN VINDEN MENSEN BINDEN | BAS HARING
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Matz Carwash in Deventer en Zutphen 
werkt vrijwel uitsluitend met mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Al heeft 
eigenaar Martin Kniest het liever over een 
overbrugbare afstand. ‘Van het enthousiasme 
en de drive van mijn mensen kan de reguliere 
medewerker nog wat leren.’

TEKST FLORIS DOGTEROM   BEELD MARTIN WAALBOER

BIJ MATZ 
CARWASH 
IS IEDEREEN 
BIJZONDER  
MAAR OOK 
WEER NIET

D
ansleraar. Uitbater van een 
discotheek. Eigenaar van twee 
wasstraten waar mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt 
werken. Zie daar in het kort de 

carrière van Martin Kniest. De drie bezigheden 
lijken op het eerste gezicht niks met elkaar 
te maken te hebben. Maar er is een rode 
draad: mensen helpen die het in onze 
maatschappij wat minder makkelijk hebben. 
‘Als dansleraar gaf ik ook les aan mensen met 
een verstandelijke handicap’, vertelt Kniest. ‘Zij 
hadden er enorm veel plezier in en ik merkte 
hoeveel voldoening en plezier mij dat weer gaf.’ 
Kniest kwam in de schuldhulpverlening terecht 
toen zijn discotheek failliet ging. Hij vond dat 

‘ MOTIVATIE IS DE ENIGE 
VEREISTE OM BIJ ONS 
AAN DE SLAG TE KUNNEN 
GAAN’ 

de kennis van de hulpverleners tekortschoot 
en volgde daarom zelf een opleiding tot 
schuldhulpverlener, in eerste instantie om 
zichzelf te helpen. Maar al snel hielp hij als 
vrijwilliger ook andere mensen met hun 
schuldenproblematiek. En toen vroeg een 
vriend hem om manager te worden van Matz 
Carwash in Deventer. Martin greep de kans aan 
en na enige tijd klopte er een praktijkschool 
bij hem aan: of hij een stageplek had voor een 
leerling met autisme. 

Enthousiaste werknemers
Dat was in 2016. Vijf jaar later is Martin 
eigenaar van twee vestigingen van Matz 
Carwash, waar 90 procent van de 60 

medewerkers een – inmiddels dus overbrugde 
– afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Daarnaast 
is hij onlangs re-integratie bedrijf Matz Social 
gestart, dat voor de gemeente Deventer 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
begeleidt. Martin en zijn medewerkers 
kregen vorig jaar landelijke bekendheid 
door de veelgeprezen documentaireserie De 
Wasstraat, die begin 2020 bij de NPO te zien 
was. Onderwerp van de serie is het werken met 
mensen met een overbrugbare afstand tot de 
arbeidsmarkt.
Martin was nooit bewust op zoek naar 
mensen met ADD of autisme, statushouders 
of ex-verslaafden. Ze kwamen min of meer 
vanzelf, zeker toen zijn bekendheid toenam 

en helemaal sinds de documentaire op TV was 
geweest. Inmiddels wil hij alleen nog maar 
met deze groep werken, zegt hij: ‘Ze zijn enorm 
enthousiast en hebben een drive waar een 
reguliere werknemer nog wat van kan leren. 
Als we om de een of andere reden een dag 
gesloten zijn, vinden ze het heel vervelend dat 
ze niet kunnen werken. Motivatie is dan ook 
het enige vereiste om bij ons aan de slag te 
kunnen gaan.’

Zorg voor structuur
Martin geeft zijn medewerkers met een afstand 
tot de arbeidsmarkt geen speciale behandeling 
in vergelijking met zijn reguliere medewerkers. 
‘Ze zijn medewerkers. Punt. Maar wat je met 

MARTIN KNIEST
Martin Kniest is eigenaar van Matz 
Carwash. Over deze wasstraat 
maakte NPO vorig jaar een 
documentaireserie. Onlangs is 
Martin re-integratiebedrijf Matz 
Social gestart, dat voor de 
gemeente Deventer mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
begeleidt.

ARBEIDSBEPERKTEN | DE WASSTRAAT
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deze groep wel moet doen is duidelijke kaders 
stellen: zeggen wat jij van hen verwacht en wat 
zij van jou kunnen verwachten. Als je dat niet 
doet, gaan ze “zwemmen” en weten niet meer 
goed wat ze moeten doen, of ze doen het half. 
Geef dus een duidelijke structuur. Dat vinden je 
medewerkers zelf ook prettig, want dan kunnen 
ze goed functioneren.’
Een ander punt waar je als werkgever rekening 
mee moet houden, is dat deze groep niet goed 
tegen veranderingen kan, zegt Martin. ‘Dus als 
onze bedrijfskleding van kleur gaat veranderen, 
vertel ik dat niet één dag van te voren, maar 
drie weken. En na een week nog eens een keer, 
en dan nog een keer. Zo kunnen ze langzaam 
aan het idee wennen.’
Maar het allerbelangrijkste is dat je er als 
werkgever bewust voor moet kiezen om met 
deze groep te werken, zegt Martin tot slot. 
‘Doe het niet voor de bühne, om aan je MVO-
verplichtingen te voldoen, maar doe het vanuit 
je hart, omdat je iets wilt betekenen voor de 
maatschappij.’ 

TIM
‘Ik werk hier al 5 à 6 jaar. 
Autowassen past bij mij. 
Alles lekker schoon; dat heb 
ik thuis geleerd, van m’n 
ma. Mijn werk is erg leuk, 
maar best zwaar. Je loopt 
de hele dag en het gaat 
vaak in enorm tempo. We 
hebben een keer met z’n 
tweeën 66 auto’s per uur 
voorgewassen. Het is fijn 
om hier te werken, we 
hebben een goed team, dus 
wat mij betreft blijf ik hier 
nog wel. Maar zoals het 
gaat in het leven, dingen 
kunnen ineens veranderen.’

NANAANA
‘Ik ben sinds een maand of 
twee hier, als stagiair. Het is 
een prettige en veilige 
werkplek, daarom
communiceer ik vanuit 
mezelf ook al veel beter. 
Dat was op een andere 
stageplek lastiger. Ik was 
hiervoor eigenlijk nog nooit 
in een carwash geweest, 
maar mijn collega’s en ook 
de klanten vind ik leuk; ik 
assisteer waar ik kan, ik 
vraag of ik de auto’s of de 
spiegels moet drogen, dat 
soort dingen.’

ARBEIDSBEPERKTEN | DE WASSTRAAT
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VINCENT
‘Na een heel moeilijke periode 
draai ik weer helemaal mee in 
de maatschappij, en dat komt 
voor een belangrijk deel omdat 
ik Martin ben tegengekomen. 
Ik ben alweer 2,5 jaar bij Matz. 
Auto’s wassen en poetsen deed 
ik altijd al graag, dus het zit er 
wel een beetje in. Wat ik vooral 
leuk vind, is om met mensen te 
werken. Dat is voor mij de 
uitdaging. Je hebt hier de hele 
dag contact met klanten. Je 
maakt van alles mee hier; één 
keer is een auto gewoon 
doorgereden in de wasstraat, 
dwars door de borstels heen!’

DAAN
‘Het lukte met allerlei studies 
niet en uiteindelijk kwam ik 
erachter dat ik het liefst met 
mijn handen werk. Bovendien 
heb ik een passie voor auto’s en 
ben ik een pietje-precies. 
Hoewel; mijn eigen auto is wel 
redelijk schoon, maar nou niet 
op een manier dat het reclame 
zou zijn voor de wasstraat. Het 
is bij Matz gewoon heel 
gezellig. Op de momenten dat 
je je niet goed voelt worden 
precies de goede grapjes 
gemaakt. Het is een soort 
familie voor me.’ 

ARBEIDSBEPERKTEN | DE WASSTRAAT
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TEKST JEANETTE VAN LAAR   BEELD  IVO VAN DER BENT V.L.N.R.: MACHTELD VAN DER HOEVEN, KEES MEIJER, BIANCA SCHUDDEBEURS

De huidige arbeidsmarkt is grillig. In een aantal 
vakgebieden is er schaarste, kampen organisaties met 
vergrijzing en wil men medewerkers binden en boeien. 
Bedrijven hebben te maken met pieken en dalen in hun 
werkvoorraad en daarmee ook rondom de inzet van 
hun personeel. Een situatie die werd versterkt door de 
coronacrisis. Hoe ga je hier als werkgever mee om? Het 
door Defensie in het leven geroepen HR-Ecosysteem 
biedt een innovatieve oplossing.

HET HR-ECOSYSTEEM: 
PIONIEREN MET 
PERSONEEL

FLEXIBELE ARBEIDSMARKT | DEFENSIE 
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H
et HR-Ecosysteem stelt bedrijven 
in staat om op een laagdrempelige 
manier personeel met elkaar te 
delen. Het levert veel voordelen 
op, stelt Bianca Schuddebeurs, 

projectleider van het HR-Ecosysteem 
bij Defensie. ‘Op deze manier kunnen 
bedrijven elkaar helpen tijdens pieken en 
dalen in de werkvoorraad. Als bijkomend 
voordeel ontstaat er kruisbestuiving en 
krijgen medewerkers de kans om op een 
laagdrempelige manier te werken aan hun 
ontwikkeling.’

Hoe is het HR-Ecosysteem ontstaan? 
‘Het idee voor het HR-Ecosysteem ontstond in 
2017. Zowel bij Defensie als het bedrijfsleven 
ontstond een behoefte om personeel met 
elkaar te kunnen uitwisselen. Bij Defensie 
had een aantal medewerkers de wens om 
eens werkervaring op te doen bij een andere 
werkgever, zonder uit dienst te hoeven 
treden. Zelf kampt Defensie al jarenlang met 
personeelstekorten, terwijl andere bedrijven 
door een dip in de werkvoorraad soms teveel 
personeel hebben. Dat kan vast slimmer, 
dachten wij.’

Hoe werkt het?
‘De aangesloten bedrijven en Defensie 
wisselen tegen kostprijs personeel met elkaar 
uit, wanneer daar vraag naar is. Op dit moment 
zijn 46 organisaties bij het HR-ecosysteem 
aangesloten en met 16 organisaties is een 
nadere overeenkomst opgesteld om ook 
daadwerkelijk te kunnen uitwisselen. Bij 
Defensie zijn medewerkers van onder andere 
scheepsbouwer Royal IHC, Allseas en YSE aan 
de slag. Andersom werkt een aantal van onze 
mensen bij Thales, Damen en ABN AMRO.’

Wat zijn obstakels waar jullie tegenaan 
zijn gelopen? 
‘Het eerste obstakel was zorgen dat het 
project vanuit juridisch oogpunt uitvoerbaar 
was. Dit is nog niet eerder gedaan, dus we 
opereren nu in een juridisch grijs gebied. 
Het heeft daarom enige tijd geduurd voor de 
kaders voor het project waren vastgesteld. 
We zijn pioniers en vinden iedere stap met 
elkaar uit. Ook op financieel vlak moesten we 
gaandeweg uitvinden hoe we een uitwisseling 
in de praktijk kunnen realiseren. Zo worden 
kostprijzen bij Defensie heel anders berekend 
dan in het bedrijfsleven. In de praktijk komt 

het neer op veel uitleg geven over de werking 
en doel van het project om zo samen met de 
afdelingen te kijken hoe alles past of passend 
te maken is in de bedrijfsvoering.’

Wat is de toegevoegde waarde van 
het HR-Ecosysteem?
‘Samen sta je sterker. De coronacrisis 
onderstreept hoe snel omstandigheden 
kunnen veranderen voor bedrijven en 
organisaties. Dit project verkent innovatieve 
manieren om als werkgever met zulke 

KEES MEIJER –
INGELEEND VANUIT ROYAL IHC
‘Deze uitwisseling is een win-win-
winsituatie. Door de coronacrisis 
kwamen er bij Royal IHC minder 
orders binnen, waardoor er niet 
genoeg werk voorhanden was. Bij 
Defensie konden ze juist extra 
mensen gebruiken. En voor mij 
persoonlijk kwam de uitwisseling 
ook op een goed moment. Ik werk 
al tien jaar bij Royal IHC en ken de 
organisatie goed. Dan kan er 
automatisme sluipen in het 
uitvoeren van je werk. Nu kan ik 
mijn kennis en vaardigheden in 
een totaal andere werkomgeving 
testen, waar ik helemaal op nul 
begin. Een nieuwe uitdaging!’

MACHTELD VAN DER HOEVEN – 
UITGELEEND AAN THALES
‘Ik was 17 jaar toen ik naar de 
Koninklijke Militaire Academie 
ging en heb sindsdien alleen maar 
bij Defensie gewerkt. Na 13 jaar en 
diverse functies bij Defensie had 
ik de behoefte om te ervaren hoe 
het is om bij een ander bedrijf te 
werken. Met deze uitwisseling 
kan dat, zonder dat ik mijn baan 
bij Defensie hoef op te zeggen. 
Werken bij Defensie is voor mij 
meer dan een baan en ik vind het 
belangrijk dat ik de ervaringen die 
ik nu opdoe straks weer deel met 
mijn collega’s, als ik terug ben bij 
Defensie.’

‘ Bij Defensie zijn 
vrijwel alle branches 
vertegenwoordigd, 
dus er zijn allerlei 
uitwisselingen 
denkbaar’

wisselende omstandigheden om te gaan. Dat 
is ontzettend leuk om aan mee te werken.’     
‘Daarnaast ligt de waarde van dit project 
vooral in de kruisbestuiving tussen de 
deelnemende bedrijven. We wisselen 
personeel, kennis en ervaringen met elkaar 
uit in goed vertrouwen. Dat is verrijkend 
voor zowel het bedrijf als de medewerker. 
Zo hadden we een tijdje terug een aanvraag 
van een bedrijf dat aan teambuilding wilde 
werken. Een van onze teamcoaches gaat dit 
werk binnenkort doen en neemt die ervaring 
ook weer mee terug naar Defensie. Voor de 
medewerker is het een prachtige kans om 
zonder risico werkervaring op te doen bij een 
andere werkgever.’ 

Voor wie is het HR-Ecosysteem?
‘Voor elk bedrijf dat mee wil doen aan dit 
project en de uitgangspunten van dit project 
onderschrijft. Natuurlijk moet het werk wel 
passend zijn. Maar bij Defensie zijn vrijwel 
alle branches vertegenwoordigd, van artsen 
tot schilders en van bewaking tot IT. Dus 
er zijn allerlei uitwisselingen denkbaar. Het 
project is niet bedoeld voor commerciële 
doeleinden. We lenen personeel aan elkaar uit 

tegen kostprijs, dus er is geen winstoogmerk. 
En het moet ook geen achterdeur worden voor 
commerciële organisaties om te kijken of er een 
project uit te halen valt.’

Wat zijn de voorwaarden om mee 
te doen?
‘Om mee te doen is het van belang dat 
organisaties de gemeenschappelijke verklaring 
ondertekenen en vooral in de uitvoering een 
grote betrokkenheid tonen. We zijn met dit 
project echt aan het pionieren en gaandeweg 
vinden we uit wat wel en niet werkt. Niet 
alles gaat in één keer goed. Dat vraagt om 
flexibiliteit, doorzettingsvermogen en de wil 
om dit project te laten slagen. De bedrijven 
die zich tot nu toe hebben aangesloten bij het 
HR-ecosysteem delen ons enthousiasme voor 
dit project. Zij zien ook de voordelen en zijn 
bereid om samen de kinken uit de kabels te 
halen.‘ 

Kunnen bedrijven zich vrijblijvend 
aansluiten?
‘Zowel voor bedrijven als medewerkers is 
een uitwisseling volledig op vrijwillige basis. 
Bedrijven die nog niet helemaal zeker zijn 

dat ze willen uitwisselen, kunnen zich ook 
aansluiten en vooralsnog alleen deelnemen 
aan de bijeenkomsten die we organiseren 
en informatie ontvangen over de ‘vragen’ die 
uitstaan in het netwerk.’

Hoe ervaren werkgevers en 
werknemers het? 
‘Ik merk bij de deelnemende bedrijven veel 
enthousiasme en er komen gaandeweg steeds 
meer bedrijven bij. Daar heeft de coronacrisis 
ook een impuls aan gegeven. Diverse bedrijven 
hadden te weinig werk voorhanden voor 
hun personeel, doordat orders uitbleven. Zij 
benaderden ons met de vraag of we personeel 
tijdelijk konden inzetten. Voor Defensie een 
uitkomst, omdat we extra mensen konden 
gebruiken. Voor de bedrijven een uitkomst, 
omdat ze hierdoor hun personeel niet hoefden 
te ontslaan, maar nuttig werk konden bieden.
Werknemers zijn ook erg enthousiast. Vorig jaar 
hebben bijvoorbeeld twee van onze schilders 
een uitstapje gemaakt naar een partnerbedrijf. 
Dat was voor hen een heel fijne afwisseling, 
want daar konden ze met heel ander soort 
materiaal werken. Weer eens wat anders dan 
militair materieel legergroen verven.' 

FLEXIBELE ARBEIDSMARKT | DEFENSIE 
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Top 3 NOW-toekenningen

periode 1

periode 2

periode 3

periode 4

periode 5

25.069

Horeca & catering

12.671

20.283

18.890

14.709

horeca

bouw

informatie & 
communicatie

vervoer

industrie

Werknemers

Zelfstandigen

Informatie 
en Commu-
nicatie

Horeca

Bouw

Onderwijs

Zorg

Zakelijke
dienstver-
lening

5000x 1.000 1.000 1.500 2.000

flexcontracten
x 1.000

zelfstandigen
x 1.000

5.540
 in 2021

5.777

Verdeling zelfstandigen en 
werknemers per sector

Openstaande vacatures per sector

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

25.147

Detailhandel

7.263

18.729

17.940

5.401

24.849

Overige commerciële
dienstverlening

13.903

10.554

10.276

7.451

in 2011
1.518

in 2021
1.705

in 2011
1.269

in 2021
1.550

in 2011

Aantal vaste contracten, 
flexcontracten en zelfstandigen

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

vaste contracten 
x 1.000

De arbeidsmarkt is aan veel veranderingen onderhevig. Zo is de flexibilisering de afgelopen tien 
jaar flink toegenomen. Ook de coronapandemie heeft impact gehad op werkend Nederland. 
Bepaalde sectoren zijn harder geraakt dan andere, wat is terug te zien in de NOW-toekenningen 
per sector. Maar na een flinke dip in het aantal openstaande vacatures laat de recente stijging 
zien dat ook deze sectoren weer aantrekken.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

x 1.000
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Flexibele arbeid is te flexibel geworden en vaste 
contracten te vast. Daaraan willen zowel werkgevers 
als werknemers iets doen. In SER-verband 
presenteerden ze deze zomer een gezamenlijke visie 
voor het sociaal-economische beleid voor de komende 
vier jaar. Een gesprek met FNV-voorzitter Tuur Elzinga 
en zijn evenknie aan VNO-NCW-zijde, Ingrid Thijssen.

oordat vakbondsman Elzinga de 
disbalans toelicht, wil hij ‘het 
goede nieuws’ benadrukken. ‘De 
economische crisis en de 
werkloosheid door corona vallen 

in ons land enorm mee. Dat is te danken aan 
het feit dat wij, werkgevers en ministeries, al 
direct bij het begin van de crisis bij elkaar zijn 
gaan zitten om te kijken: hoe kunnen we 
voorkomen dat bedrijven omvallen en mensen 
massaal op straat komen te staan? Dat hebben 
we samen echt goed gedaan.’Daar is 
werkgeversvoorzitter Thijssen het hartgrondig 
mee eens. ‘Absoluut. Vanaf dag één hebben we 
intensief samengewerkt. Dat heeft gezorgd 
voor uitstekende steunpakketten, die 
ondernemers door de crisis hebben geholpen.’

Vergrootglas
De pandemie legde ook een vergrootglas op 
de basis van de Nederlandse arbeidsmarkt, 
vinden beiden. Elzinga. ‘Die is niet op orde. De 
flexibilisering is doorgeslagen, waardoor de 
afgelopen veertig jaar steeds meer scheefgroei 
in de samenleving is ontstaan. De laatste twee 
decennia is die meer en meer op het bordje 
terechtgekomen van mensen met onzekere 
contracten.’ Met alle gevolgen van dien, legt 
hij uit: ‘Mensen die niet kunnen meeprofiteren 
van de welvaartsgroei, mensen die wel werk 
hebben, maar geen inkomenszekerheid. Die 
kwamen aan het begin van de coronacrisis 
plotseling op straat te staan: zonder werk én 
zonder inkomen. Als maatschappij hebben we 
daar ook een prijs voor betaald, want linksom 
of rechtsom belandt de rekening uiteindelijk bij 
van de belastingbetaler.’ 

Race naar beneden
Dat is niet de enige schaduwzijde van een – 
te – flexibele arbeidsmarkt. Elzinga schetst 
er nog een paar: ‘Sectoren die structureel 
werk met flex hebben georganiseerd, 
stuiten bovendien op problemen. Ze kunnen 
onvoldoende personeel vinden of dat aan zich 
binden omdat ze er niet in investeren. Er zijn 
sectoren ontstaan die puur concurreren op prijs 

TEKST ELS WIEGANT  

FLEXIBELE ARBEIDSMARKT | FNV EN VNO-NCW
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 ‘ DE FLEXIBILISERING 
VAN ARBEID IS 
DOORGESLAGEN’

en niet op innovatie, toegevoegde waarde, 
kennis of kunde. Dat is een race naar beneden 
en slecht voor het welzijn van Nederland.’ 
Thijssen: ‘De huidige krapte op de arbeidsmarkt 
onderstreept ook nog weer eens hoe belangrijk 
het is om te innoveren en je productiviteit te 
blijven verhogen. Overigens denk ik dat door 
de enorme krapte het aantal vaste contracten 
weer zal oplopen. Nu al zie je dat werkgevers 
van alles doen om talent bij zich te houden of 
om ze aan zich te binden met extra’s.’

Nul-komma-nul reserve
Van de ruim 9 miljoen werkenden in Nederland 
zijn er zo’n 1,1 miljoen zzp’er en 1,7 miljoen 
flexwerker. Die trend is niet uniek voor 
Nederland. Elzinga: ‘Globalisering leidt tot 
hevige internationale concurrentie. Alles wordt 
zo economisch mogelijk georganiseerd, ook 
in het sociale domein. De gevolgen daarvan 
werden de afgelopen tijd direct zichtbaar, 
want het was om die reden dat de zorg nul-
komma-nul reserve heeft. Het liet zien hoe 
kwetsbaar we zijn.’ Ondanks dat flexibilisering 
zich ook in andere landen voordoet, is die 
op de Nederlandse arbeidsmarkt beduidend 
groter. Dat is te danken aan overheidsbeleid, 
vindt Elzinga. ‘Achtereenvolgende kabinetten 
hebben veel meer flexibele arbeidsconstructies 
mogelijk gemaakt. Flexibele arbeid is voor 
werkgevers niet alleen te gemakkelijk gemaakt, 
maar ook te goedkoop. De onzekerheid die 
eigenlijk bij het ondernemerschap hoort, is 
daardoor afgewenteld op het individu.’
Thijssen onderschrijft Elzinga’s analyse dat 
de arbeidsmarkt niet meer in balans is, 
maar benadrukt dat dat niet alleen aan de 
flexibiliteit ligt. ‘De commissie-Borstlap (die 
de arbeidsmarkt onderzocht en daar begin 
2020 aanbevelingen over deed, red.) heeft 
laten zien dat het probleem ook juist bij het 
vaste contract ligt. Een vast contract is voor 
werkgevers zo vol risico’s gehangen dat zij 
ervoor terugdeinzen om mensen in dienst te 
nemen. Flex is te flex, maar vast is ook te vast. 
Daar hebben we in het SER-advies ook veel 
aandacht aan besteed.’

Draaideur
Een van de pijlers in het SER-advies is dat voor 
structureel werk een vast contract weer de norm 
moet worden. ‘De draaideur moet dicht’, zoals 
Elzinga het noemt. Tegelijkertijd blijft flexibiliteit 
wel nodig, benadrukt Thijssen. ‘Bedrijven 
moeten wendbaar kunnen zijn en blijven, om 
met zaken als de energietransitie, digitalisering, 
maar ook vergrijzing om te kunnen gaan. Om 
concurrerend te kunnen blijven moet dat in 
goede banen worden geleid en dat betekent dat 
we, meer dan ooit, ervoor moeten zorgen dat 
mensen eenvoudig de overstap kunnen maken 
van een krimp- naar een groeisector. Daar moet 
een uitstekende infrastructuur voor worden 
opgezet. Ik ben blij dat dat aspect veel aandacht 
krijgt in het advies.’

Schouder aan schouder
Het SER-advies is in harmonie tot stand 
gekomen, vinden Elzinga en Thijssen. De laatste: 
‘Alles wat ons bindt, is erin vastgelegd. We 
probeerden naar de kern te gaan, niet naar 
wat de ene partij wint of de andere verliest. 
Die kern is dat we ons beiden grote zorgen 
maken over de groeiende onzekerheid, de 

toenemende kansenongelijkheid en de 
verschillen in de mate waarin mensen delen 
in de economische groei.’ Elzinga: ‘Gelukkig 
zijn we gezamenlijk in staat geweest om 
deze aanbevelingen voor het nieuwe kabinet 
te schrijven. Als de dijken doorbreken laat 
de polder zijn meerwaarde zien. Dan moet 
je schouder aan schouder staan om het 
water tegen te houden en dat is wat we in 
de pandemie hebben gedaan. Dat heeft een 
basis van vertrouwen gelegd om structurele 
problemen samen aan te pakken. Op de korte 
termijn zal flexibele arbeid voor werkgevers 
duurder worden, maar op de langere termijn 
zal het leiden tot een sterkere economie en 
een gezondere en prettigere samenleving. Ik 
waardeer het dat de werkgevers bereid zijn 
om naar die langere termijn te kijken.’ Want 
de arbeidsmarkt veranderen vergt een lange 
adem, benadrukt hij. ‘Dat heb je niet in twee, 
drie jaar voor elkaar. Met de maatregelen 
die wij nu adviseren, keer je de steven van 
het schip in de goede richting. Alle politieke 
partijen hebben onze analyse in meer of 
mindere mate overgenomen, maar we zullen 
ze eraan moeten houden.’ 
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‘EEN BANENSWITCH IS 
NOOIT MAKKELIJK, MAAR 

VOOR VEEL MENSEN VOELDE 
HET OOK ALS EEN KANS‘ 

FLEXIBELE ARBEIDSMARKT | OLYMPIA

HOE OLYMPIA EN 
UWV DUIZENDEN 
‘CORONABANEN’ 
INVULDEN
TEKST PASCAL LEMAIRE   BEELD ERIK BORST

Uitzendorganisatie Olympia hielp tijdens de pandemie een 
grote groep mensen aan het werk. In opdracht van de GGD 
én in samenwerking met UWV werden in totaal zo’n 7.500 
nieuwe banen ingevuld. ‘Een enorme uitdaging maar een 
project dat heel goed bij het ondernemende karakter van onze 
organisatie’, zegt Jan-Maarten Bronsgeest van Olympia.

De GGD was op zoek naar tienduizenden mensen voor verschillende coronafuncties 
verdeeld over diverse projecten, zoals de oprichting van testlocaties (zie foto), een 
afdeling bron- en contactonderzoek en vaccinatiecentra. Bronsgeest, als regiodirecteur 
verantwoordelijk voor de samenwerking met de gemeente Amsterdam: ‘Dat 
betekende per project duizenden extra coronabanen en die heb je niet van de een op 
andere dag ingevuld. Daarvoor moet je al je wervingskanalen openzetten, creatief zijn 
en buiten de gebaande paden treden.’ 
 
In de zoektocht naar passend personeel intensiveerden de recruiters van Olympia de 
samenwerking met UWV. Welke kandidaten die stonden ingeschreven bij UWV konden 
met welke boodschap worden benaderd? ‘Denk aan mensen werkzaam in een 
noodlijdende sector zoals de cultuur- en evenementensector op zoek naar nieuw werk. 
Maar ook mensen die al langer werk zochten. Overstappen naar nieuw werk is nooit 
makkelijk, maar voor velen was het ook een kans. Een kans om een nieuwe 
vaardigheden te leren, een kans om iets te kunnen betekenen voor een ander, voor de 
maatschappij. De samenwerking met UWV verliep goed: mensen die door corona 
werkloos raakten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werden met ons in 
contact gebracht.’

Bronsgeest was zelf medeverantwoordelijk voor het bemensen van een GGD-
testlocatie in Amsterdam Zuidoost. ‘Ik mocht een plan maken en met een 
samengesteld team waren wij binnen drie weken operationeel.’ Olympia zette met 
UWV flexkrachten in die allemaal gedreven waren het coronavirus te bestrijden, met 
de GGD.. ‘Er kwam zóveel energie vrij. Met z’n allen stonden we in de frontlinie. Het 
mooie was dat we zoveel mankracht nodig hadden, dat we ook ruimte konden maken 
voor mensen die normaal minder snel aan het profiel voldoen of die wat langer uit de 
running zijn geweest.’ Lees het hele 

verhaal online
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Hoe kwam je tot het besluit om online 
verder te gaan?
‘De evenementen- en reisbranche lag direct 
na het begin van de coronapandemie stil. 
Eerst hebben we alle geplande events en 
reizen verplaatst naar het najaar. Dan zou ’t 
vast weer kunnen, dachten we toen, maar de 
situatie bleef onveranderd. We wilden niet stil 
blijven staan en voelden dat we actie moesten 
ondernemen om onze opdrachtgevers van 
dienst te kunnen blijven zijn. Om ons heen 
zagen we hoe steeds meer bedrijven, ook in 
onze branche,  online activiteiten ondernamen. 
Ook merkten we dat klanten de behoefte 
hadden om hun boodschap of informatie over 
te brengen. Wij zeggen altijd oplossings- en 
servicegericht te zijn naar onze klant, dan nu 
dus ook. Kortom, we moesten ‘om’.’

Hoe hebben jullie de stap van offline naar 
online aangepakt?
‘Er bestond geen opleiding of training ‘zo 
stap je over’. Het was echt leren door te 
doen. Gastvrijheid zit in ons DNA; klanten 
verrassen met mooie locaties en te gekke 
activiteiten is geweldig. Nu moesten we 
leren hoe digitaal mensen ‘mee te nemen’ én 
welke techniek daarvoor nodig is. Dat was 
schakelen. Collega’s voelden zich onzeker; 
kan ik dit wel? Hierover praten en samen 
optrekken is echt belangrijk. Naast informatie 
verzamelen via de brancheorganisatie, zijn 
we ook langsgegaan bij studio’s: Hoe ziet dat 
eruit? Wat komt er kijken bij een uitzending? De 
audiovisuele leveranciers die vóór corona de 
technische kanten van registraties verzorgden 
van events die wij organiseerden, zoals een 

personeelsfeest, jubileum of klantevent, gingen 
nu livestreams verzorgen. Wat we leerden, 
deelden we via blogs op onze website en 
met samenwerkingspartners en klanten. In 
contact blijven en informatie delen, heeft ons 
zeker verder geholpen. Daarnaast volgden we 
veel demo’s; wat is er allemaal mogelijk? Hoe 
werken bijvoorbeeld virtuele break-outrooms 
bij grote events? Als er iets niet duidelijk 
was, begonnen we opnieuw tot we het wél 
begrepen.’

Wat kost het overstappen naar digitaal 
ondernemen?
‘Vooral heel veel tijd. Het regelen van een 
online event is echt een andere dienst, iets 
compleet nieuws wat je moet leren. ‘Even’ 
overstappen kan niet. Groot verschil met 

een live evenement of reis is dat je die plek  
kan bezoeken en vooraf doorlopen. Of als 
bijvoorbeeld het eten niet doorkomt, kan je 
de keuken binnenlopen. Bij een online event 
heb je een draaiboek dat bijna per seconde 
beschrijft wat er door wie waar moet gebeuren. 
Natuurlijk hebben wij een headset op en 
volgen we alles nauwgezet, maar anderen 
zitten achter de knoppen. Wij hebben dus 
minder controle. Leren loslaten en nog 
meer vertrouwen op partners waarmee we 
samenwerken, hebben we moeten leren.’ 

GOMICE 
GING TIJDENS 
CORONA ONLINE 
ONDERNEMEN

‘Moet ik overstappen naar online ondernemen?’ 
Vermoedelijk heeft iedere ondernemer zich 
deze vraag minstens één keer gesteld tijdens 
de coronapandemie. Zakelijke groepsreizen & 
evenementenbureau goMICE zette de stap. 
Diewertje Reekers, manager Eventmarketing, 
vertelt over hun ervaringen. 

TEKST LÉONIE SCHUTTER – DE BOER   BEELD JEROEN DIETZ

‘ COLLEGA’S VOELDEN 
ZICH ONZEKER; KAN  
IK DIT WEL?‘ 

Lees de vijf tips van 
Diewertje om over te 
stappen naar online 
ondernemen.

DIGITALISERING | GOMICE 
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Eigenaar Joeri Kraaijestein startte Beround Testing in 
2014. Inmiddels is het uitgegroeid naar een bedrijf met 
30 werknemers. Niet winst, maar geluk staat voorop. ‘Bij 
ons is de persoon minstens zo belangrijk als zijn of haar 
kwalificaties. Als ik bijvoorbeeld iemand tegenkom die ik bij 
het bedrijf vind passen, dan neem ik die persoon aan. De 
klus volgt altijd vanzelf. Zo groeien we heel organisch.’

Wat is Beround Testing voor een bedrijf?
‘Beround Testing is een consultancybureau gespecialiseerd 
in software testing. Wij worden ingehuurd door allerlei 
klanten, zoals ING, de Tweede Kamer en EVBox. Onze 
organisatie is opgericht met een bepaalde visie. De 
bedrijfsnaam Beround, ‘wees rond’, staat daar symbool 
voor. Het is onder andere geïnspireerd door de ridders van 
de ronde tafel, die waarden als nobel je werk uitvoeren, 
gelijkheid en voor elkaar opkomen hoog in het vaandel 
hadden staan. Om die symboliek bij ons door te voeren 
hebben we bij het eenjarig bestaan van Beround alle 
medewerkers een houten zwaard met een persoonlijke 
inscriptie gegeven.’ 
‘Daarnaast vinden we het belangrijk om als bedrijf 
ruimdenkend te zijn en open te staan voor diverse 
mogelijkheden. Hierdoor loopt er een enorme diversiteit 
aan mensen rond binnen Beround. Dat leidt niet alleen 
tot een prettige werksfeer binnen Beround, maar ook tot 
tevreden klanten. En dat is voor mij minstens zo belangrijk 
als winst maken. Onze collega Richard is daar een goed 
voorbeeld van. Hij kwam uit de zorg en had geen specifieke 
ervaring in de IT. Maar hij is een heel fijn persoon, met 
goede sociale en communicatieve vaardigheden en met een 

prima werkethiek. Door zijn leergierigheid en ambities heeft 
hij zich het vak snel eigen gemaakt en is inmiddels zelfs lid 
van het managementteam; een functie die hem goed past. 
Juist omdat hij goed weet hoe het is om in het IT-vak te 
beginnen, kan hij nieuwe medewerkers goed begeleiden.‘

Wat is jullie aannamebeleid? 
‘Of iemand geschikt is voor dit vak, wordt voor vijftig 
procent bepaald door persoonlijkheid, althans dat vinden 
wij. Wat iemand in het verleden heeft gedaan qua opleiding 
of werk vinden we minder relevant. Onze focus ligt meer 
op de persoon zelf, op ambities, potentie en waar iemand 
gelukkig van wordt. Daarom staan we open voor mensen 
met heel uiteenlopende werkervaring. Een goed voorbeeld 
is Jacqueline. Zij is dertig jaar kunstenares geweest, maar 
moest daar twee jaar geleden mee stoppen. Via LinkedIn 
volgde ik haar traject van omscholing naar coach, waardoor 
ik een heel goed beeld kreeg van wie ze als persoon is. 
Toen ze op social media deelde dat zij een baan zocht, 
heb ik direct gereageerd. Op het eerste gezicht lijkt zij 
misschien niet de meest voor de hand liggende match voor 
een IT-bedrijf, maar Beround wil juist meer vanuit het hart 
managen. Met haar warme persoonlijkheid, haar creativiteit 
en verbindende kwaliteiten helpt Jacqueline ons verder in 
de transitie. Echt een aanwinst voor ons team!’

Jullie werken ook samen met UWV. Hoe ziet die 
samenwerking eruit?
‘Wij hebben zelf contact met UWV gezocht, om te 
bekijken of wij samen een win-win-win situatie konden 
bewerkstelligen. UWV begeleidt mensen zonder baan 

In de toenemende digitale wereld zijn IT’ers erg gewild. 
Een blik op een willekeurige vacaturesite laat al duizenden 
vacatures binnen deze sector zien. Toch heeft IT-consultancy 
Beround Testing geen specifieke vacatures uitstaan. Dat komt 
door hun bijzondere aannamebeleid. 

TEKST JEANETTE VAN LAAR   BEELD ERIK BORST

V.L.N.R.: RICHARD KOEKENBAKKER, JACQUELINE SCHÄFER, JOERI KRAAIJESTEIN

IT-CONSULTANCY 
MET EEN BIJZONDER 
AANNAMEBELEID
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‘ DOOR HET VERTROUWEN 
WAT IK VAN BEROUND 
KREEG, DURFDE IK DE STAP 
NAAR IT TE MAKEN’
 RICHARD KOEKENBAKKER

NL WERKT NL WERKT32 33



BUS PLIS ANDIS DOLO
ulluptatur, veliquodi blaborrovidi 
omnihillabo. Lupta si que sum 
estem as sed que parum aut lab 
il int. Rovidenis am audis 
exceatem fuga. Odis et vellupta 
quia volorpor modi as aspic 
tempeditat officitis digent ut et 
alis mo veliquatiis quos quae 
volorrore velluptae sequibusaes 
aut quam res int. Ebis volutem 
oluptati officip sanimin est 
voluptur as solutet, tem. Ut as et 
et alignia quidis modi blametur 
mo blabor ra doluptatem quo 
tem ut pro ex et doluptatur, se 
dolorpore asTem qui quod ea 
susape pos nonsequaecum ex 
evero blatium
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naar een baan, de persoon zonder baan zoekt 
een baan en wij zoeken geschikte collegae. 
Daar moet toch iets moois uit kunnen komen, 
dachten wij. UWV draagt met enige regelmaat 
kandidaten aan, ook mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de match 
bieden wij de kandidaat een goed gesprek 
aan om elkaar beter te leren kennen en de 
mogelijkheden te verkennen. Het leuke is 
dat het gesprek altijd een succes is. Wij gaan 
namelijk óf verder met de kandidaat óf de 
kandidaat krijgt waardevolle feedback of advies 
waar hij of zij mee verder kan.’ 

Kost deze manier van aannemen niet veel 
tijd en geld? 
‘Ja en nee. Het eerste jaar dat iemand met een 
afstand tot de arbeidsmarkt bij ons in dienst 
komt, is het meest intensief. Een team van 
mensen, bestaande uit het managementteam, 
teamleden en twee coaches, staat tot zijn 
of haar beschikking om zich te ontwikkelen 
als testconsultant en als persoon. Maar op 
de lange termijn levert het veel op en daar 
gaan wij voor.’ We stoppen dus best veel tijd 
en energie in nieuwe medewerkers, maar die 
energie krijg je ook weer terug. Beround is 
natuurlijk een commercieel bedrijf met klanten 
die het recht hebben op de juiste kwaliteit van 
dienstverlening. Nieuwe medewerkers moeten 
zelf dan ook flink aan de bak om het onder de 
knie te krijgen en ik merk dat juist mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt het heerlijk 
vinden om weer onderdeel te zijn van een team 
en om samen successen te boeken.’ 

‘  Wat een kandidaat 
geschikt maakt, 
gaat meer om 
persoonlijkheid  
dan om cv’
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Het aantal gijzelsoftwareaanvallen en cyberincidenten neemt 
toe. Ook de impact van de coronapandemie op veilig digitaal 
ondernemen is merkbaar. Cybersecurity-expert Erwin Hasenpflug 
werkt bij het Digital Trust Center (ministerie van Economische 
Zaken) en helpt mkb-ondernemers zich beter te weren tegen 
cybercriminaliteit. Wat kunnen ondernemers zelf doen om hun 
onderneming digitaal veilig te houden?

TEKST LEONIE SCHUTTER-DE BOER   BEELD CENSUUR

‘ ONDERNEMERS 
DENKEN SNEL:  
IK BEN GEEN DOELWIT’

Wat zijn ontwikkelingen op het gebied van 
cybercriminaliteit?
‘De rapporten die ik vroeger maakte voor 
bedrijven over de status van hun IT-systemen 
waren meer voor de bühne. Het omslagpunt 
kwam toen de AVG werd ingevoerd, die de 
veiligheid van persoonsgegevens regelt. 
Ondernemers raakten geïnteresseerd. Daar 
komt bij dat bedrijven tien jaar geleden voor 
hun werk minder afhankelijkheid waren van 
IT-systemen. Nu is de impact veel groter. 
Alle werkzaamheden zijn digitaal gekoppeld, 
waardoor er maar weinig klussen gedaan 
kunnen worden zonder gebruik te maken van 
automatiseringssystemen. Schrikbarend is de 
trend van toegenomen ransomware-aanvallen. 
Waar eerst alleen data werden versleuteld, 
worden deze nu ook gestolen. Een ondernemer 
denkt misschien ‘als mijn gegevens worden 
gestolen, gebruik ik gewoon mijn back-up’. 
Maar in het geval van ransomware is dat niet 
voldoende, want de hacker dreigt dan de data 
te lekken, tenzij de ondernemer betaalt. Een 
dilemma voor de ondernemer: betalen of niet? 
Een back-up alleen is dus onvoldoende. Ook 
phishing, digitale oplichting, neemt toe. Daar 
wordt vaak handig gebruik gemaakt van de 
actualiteit.’

Wat zijn risico’s voor ondernemers door 
toename van digitaal ondernemen?
‘Waar de coronapandemie het online 
winkelen en digitaal vanuit huis werken een 
enorme impuls gaf, had het ook impact op 
de cybercriminaliteit. Ik begrijp de keuze van 
ondernemers om thuiswerken mogelijk te 
maken, maar het remote desktopprotocol dat 
wordt gebruikt om pc’s op afstand over te 
nemen, staat bekend als kwetsbaar. Stel het je 
voor als een deurtje dat op internet wordt open 
gezet. Dit is makkelijk te zien voor hackers. Het 
aantal aanvallen is in 2020 flink toegenomen. 
Waar vanuit huis werken een tijdelijk oplossing 

was, kan dat nu een normale manier van 
werken zijn geworden. Vergeet dus niet om te 
herevalueren en richt het protocol zo in dat het 
wél veilig is. Een ander risico dat het werken 
in de cloud met zich meebrengt, is dat ook 
criminelen gebruikmaken van Office 365. Via 
bijvoorbeeld een e-mail met als bijlage ‘nieuwe 
factuur’ kan makkelijk kwaadaardige software 
worden binnengehaald. Daarnaast zijn ook 
cyberincidenten mogelijk, zoals een computer 
die crasht of een menselijke fout.’

Welke fouten maken veel ondernemers?
‘Vooral kleinere ondernemers denken snel ‘ik 
ben geen doelwit van een aanval’. Het gaat 
negen van de tien keer ook niet om een gerichte 
aanval, maar om een geautomatiseerde aanval 
waarbij duizenden bedrijven tegelijk worden 
aangevallen, ongeacht hun omvang. Daarnaast 
onderschatten ondernemers vaak de mate 
waarin zij afhankelijk zijn van IT-systemen. 
Wat ik ook vaak hoor: ‘ik heb iemand die mijn 
IT-zaken regelt’. De veronderstelling is dat 
daarmee ook een analyse van de risico’s wordt 
gedaan. In de praktijk is dit bijna nooit het 
geval. Tot slot accepteren veel bedrijven dat 
medewerkers makkelijk te raden wachtwoorden 
gebruiken, soms jarenlang, en dit wachtwoord 
vaak ook privé als toegang voor allerlei diensten 
gebruiken.’

Wat kan je doen als je bedrijf is gehackt?
‘Op die vraag is geen simpel antwoord te 
geven. Wat is precies gehackt? Hoe snel ben 
je erbij? Ook is de mate waarin aandacht was 
voor digitale beveiliging relevant. Stel dat er 
nooit wat mee is gedaan, dan kan er weinig 
meer worden gedaan behalve het doen van 
aangifte en een melding maken bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Stel dat de ondernemer 
wel een IT-partner heeft, dan zijn er vaak wat 
preventieve maatregelen getroffen, waardoor 
de schade kan meevallen.’

DIGITALISERING | CYBERCRIMINALITEIT
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COLUMN
JEROEN VAN DEN BRINK
EIGENAAR VAN DININGCITY 
EN CHEFLIX

eel ondernemers zullen dit 
herkennen: je loopt al langer 
rond met een idee voor een 
nieuw product of een nieuwe 
dienst, maar je hebt de tijd 

niet om het idee echt uit te werken. Of je 
gunt jezelf die tijd niet. Dat gold ook voor 
mij. Mijn website, DiningCity, liep goed en 
de Nationale Restaurantweek die we ieder 
jaar organiseren, is al jaren op rij een suc-
ces. Maar toen kwam COVID-19. De eerste 
lockdown ging in op de dag dat de 
Nationale Restaurantweek zou starten. 
Alle restaurants moesten dicht. Onze voor-
bereidingen voor de Restaurantweek ging 
in rook op en DiningCity kwam stil te lig-
gen. Want zonder restaurants, ook geen 
reserveringen.

De eerste lockdown was ik vooral gericht 
op zorgen voor mijn team en het aanvra-
gen van NOW-steun. Maar toen de tweede 

lockdown werd aangekondigd, dacht ik 
meteen: nu ga ik dat idee eindelijk eens 
uitwerken. Al langer speelde ik met het 
idee om iets met video én horeca te doen. 
Dat is Cheflix geworden: een streaming-
dienst waar mensen vanuit huis master-
classes met de beste Michelinsterren-chefs 
van Nederland kunnen volgen. Het was 
een win-winsituatie, want chef-koks zaten 
ook thuis. Dus na een uurtje rondbellen 
had ik al vijf topchefs die mee wilden 
doen. 

Cheflix begon als een klein project, maar 
het slaat zo goed aan dat ik verwacht dat 
het eind van het jaar net zo groot is als 
DiningCity. Blijkbaar was de lockdown 
nodig om mij dat zetje te geven om dit 
eindelijk te gaan doen. Maar als ik weer 
eens zo’n idee in mijn hoofd heb, dan hoop 
ik dat er niet nóg een lockdown voor nodig 
is om het in de praktijk te brengen.’ 

FOTOGRAFIE JEROEN DIETZ

Tips 
om cyberweerbaarheid 
te vergroten Kom in actie! Het is niet realistisch te denken dat 

het jouw bedrijf niet overkomt. Begin met de vijf 
basisprincipes van veilig digitaal ondernemen. Kijk op: 
digitaltrustcenter.nl

Identificeer wat risico’s voor jouw bedrijf zijn. Wees 
niet bang dat dit veel tijd en geld kost. Gewoon een 
brainstorm tijdens een borrel; wat wil je dat niet gebeurt? 
Als je weet wat voor jouw bedrijf belangrijk is, kun je ook 
verantwoorden waarom je iets doet en er geld insteekt. 

Voer een actief wachtwoordbeleid en informeer medewerkers 
over het belang ervan. Dat maakt implementatie makkelijker. 
Een sterk wachtwoord is niet te raden en bestaat naast gewone 
letters en cijfers ook uit hoofdletters, leestekens en bijzondere 
karakters. Verander wachtwoorden regelmatig, zeker die 
toegang geven tot e-mail en bedrijfsgegevens en kies geen 
opeenvolgende wachtwoord: WerkNL1, WerkNL2 etc. Overweeg 
tweefactorauthenticatie (2FA), dat wil zeggen dat er naast een 
wachtwoord ook een cijfercode nodig is om toegang te krijgen.

Het op orde krijgen van de basis kan een 
uitdaging zijn. Overweeg om een IT-dienstverlener 
te zoeken waarmee je afspraken kunt maken om 
je hierbij te helpen.

Zorg dat er back-ups worden gemaakt én test 
regelmatig of dat daadwerkelijk ook gebeurt! 
Je wilt niet, als het nodig is, erachter komen 
dat er geen back-up draaide.
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