
1

MKB TEAM 
  MAGAZINE

LE
F, R

U
IM

TE &
 D

O
O

R
ZETTEN

 



2

‘Het gaat goed met de economie.’ Met die woorden opende ik Team magazine 
2017. ‘Eigenlijk té goed’, vervolgde ik. Een jaar later is er een record aantal 
openstaande vacatures, groeit het aantal banen sterk door en neemt de werk-
loosheid verder af. Want de trend zette zich door in 2018 en inmiddels komen 
we in Nederland alom handen tekort.
 
Dat wordt voelbaar voor ondernemers én consumenten als er bijvoorbeeld 
geen vrachtwagenchauffeurs meer zijn om winkels te bevoorraden. Hoe roei 
je dan met de riemen die je hebt? Deze arbeidsmarkt doet een groot beroep 
op het lef, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van mkb’ers die goed 
personeel willen vinden en aan zich binden.
 
Team Magazine is er voor die ondernemers. Voor ondernemers die in deze 
tijd verder vooruit durven te kijken, om het over een andere boeg te kunnen 
gooien. Die de mogelijkheden om de inzetbaarheid van hun personeel te ver-
duurzamen, willen kennen. Die overwegen hun mensen meer ruimte te geven 
het werk zelf te organiseren om de onderneming vitaler te maken. Voor alle 
ondernemers die overwegen breder te kijken naar de beschikbaarheid van ar-
beidskracht, stellen we alvast elf werknemers van de toekomst voor.
 
Want wat de nabije toekomst ook moge brengen, de arbeidsmarkt verandert 
en u bepaalt daarin uw koers. De beste beslissingen zijn goed geïnformeerde. 
Die wens ik u en uw (nieuwe) medewerkers met dit Team Magazine van harte 
toe.

Louis Peters, MKB Nederland

WELKOM
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H1 LEF
Waar haal je het lef vandaan

H2 LEF & RUIMTE
Durf jij je medewerkers ruimte te geven?

H3 RUIMTE
Hoe kijkt Jacco Vonhof naar de veranderende markt?

H4 RUIMTE
Wat dragen jouw medewerkers bij?

H5 RUIMTE
Welke mogelijkheden zijn er voor ondernemers?

H6 RUIMTE & DOORZETTEN
Kijk jij met liefde naar je mensen? 

H7 DOORZETTEN
Haal jij concurentievoordeel uit werknemer van de toekomst?
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Ondernemen is lef hebben. Grootse plannen maken en 
dan gewoon beginnen. Toch? Maar hoe? Hoe laat jij jezelf 
zien? Wat doe je dan met belemmeringen, met angst om 
te falen, met tegenslag? Kiezen voor duurzame inzetbaar-
heid vergt ook lef. Wegen de voordelen op tegen eventue-
le risico’s? Zijn er panklare oplossingen? Past het bij wie jij 
bent, hoe jij jezelf ziet? Op zoek naar antwoorden en inspi-
ratie voor op de werkvloer.

Ondernemer zijn vraagt een actieve houding. Aanpakken, zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Check de websites van de Kamer 
van Koophandel, DeOndernemer, VNO-NCW en MKB-Nederland, ze staan 
vol met aanmoedigingen. Maar soms zit het tegen. Klanten doen niet wat de 
bedoeling is, werknemers lopen de kantjes ervan af of je weet zelf even niet 
hoe je de draad weer op moet pakken. Dat kan zijn na een faillissement of een 
ziekte. Dat kan als je droomt over groter of zinvoller werk dat beter bij je past. 
Waar moet je dan beginnen? Waar haal je het lef vandaan? Hoe kom je voorbij 
al die vragen en beperkingen. Voorbij je eigen belemmeringen, je eigen ‘Ja, 
maar…’. 

  ‘WAAR HAAL
 JE HET LEF
    VANDAAN’

BEGINNEN AAN DUURZAME INZETBAARHEID

Door Miranda Coehoorn
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EMOTIES
Hoe jij jezelf ziet, is nog niet alles. Het gaat ook nog 
eens om hoe je je voelt, om jouw emoties. Die emo-
ties bepalen vaak je handelen. In de psychologie 
blijkt focus op de positieve gevoelens die je hebt, 
automatisch te leiden tot meer positieve gevoelens. 
Dat heet Positieve Psychologie, een theorie die Kees 
Kraaijeveld gebruikt bij de Argumentenfabriek. 
Maar als je nou faalangst hebt en meer lef wilt?

Kees Kraaijeveld - kwartslag kort

ZELFBEELD
Weten wie jij bent als ondernemer 
is belangrijk. Je bedrijf is volgens 
cosmeticagigant Estée Lauder een 
reflectie van jezelf. Met alleen een goed 
ondernemingsplan ben je daarom nog niet 
zomaar succesvol. Een plan als persoon 
blijkt ook nodig. Wie ben jij? Wat gaat er om 
in je hoofd? En wat ga je daar vervolgens 
mee doen? Kortom wat gebeurt er allemaal 
in die bovenkamer dat betrekking heeft 
op jou? Op deze vragen antwoord krijgen, 
blijkt minstens zo belangrijk als je zakelijke 
analyse.

https://www.human.nl/kwartslag-kort/personen/kees-kraaijeveld.html
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,,Wat dan helpt is 'emotie- 
differentiatie', legt Kraaijeveld 
uit. Je bewust worden van wat 
je voelt en dat precies kunnen  
benoemen. ,,Door te benoemen 
dat je bijvoorbeeld klamme han-
den krijgt, neem je als het ware al 
afstand van het gevoel. Je bént je 
klamme handen niet, je hébt ze. 
Zo worden emoties niet de rivier 
waar je door wordt meegesleurd. 
Je kunt er dan met enige afstand 
naar kijken en er wat mee doen. 
Daar ligt de basis voor de ver-
andering naar de positieve kijk. 
Als je daar eenmaal bent, kun je  
bewust de spiraal omkeren.”

2017De ArgumentenFabriek De Cultuurkaartgemaakt door:

Cultuurkaart Omgevingswet

Over deze kaart
Deze kaart is een eerste aanzet tot een Cultuurkaart voor provincies en gemeenten. 
Met hulp van deze kernwaarden en werkhoudingen zijn ambtenaren van gemeenten 
en provincies in staat de verbeterdoelen van de Omgevingswet te bereiken. 

De verbeterdoelen zijn:
❶  Grotere inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het 

omgevingsrecht;
❷  Meer samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving voor de fysieke 

leefomgeving;
❸  Meer ruimte voor bestuurlijke afweging bij het bereiken van doelen voor de 

fysieke leefomgeving;
❹  Snellere en betere besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

 
Gemeenten en provincies kunnen deze kaart gebruiken als startpunt voor een 
Cultuurkaart die specifiek is toegespitst op de eigen organisatie. 

De kaart is het resultaat van twee denksessies op 15 juni en 7 september 2017 
met negentien ambtenaren van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat die 
verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet.  
Wij danken allen voor hun denkwerk. 
 
Meer informatie over deze Cultuurkaart of andere denkbegeleiding van 
De Argumentenfabriek bij de implementatie van de Omgevingswet? Neem dan  
contact op met Dries Bartelink (dries@argumentenfabriek.nl, 020 412 4001).

Wij spreken duidelijke spelregels af en houden ons eraan.

Wij zijn eerlijk en open, ook over wat we niet weten of lastig vinden.

Wij kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen.

…

Wij zijn betrokken bij de samenleving en willen betekenisvol zijn in ons werk.

Wij zijn geïnteresseerd in de motieven van anderen.

wij behandelen mensen met respect en nemen hun inbreng serieus.

…

Wij durven los te laten en geven anderen ruimte.

Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze resultaten en hebben de moed beslissingen te nemen.

Wij zoeken grenzen op en proberen nieuwe dingen uit.

Wij zijn ondernemend en leggen de lat graag hoog.

…

Betrouwbaarheid

Betrokkenheid

Wij hebben verstand van zaken en bekijken vraagstukken van alle kanten.

Wij onderhouden onze kennis en delen deze actief met collega’s en partners.

Wij willen elke dag beter worden in ons werk.

We maken de dingen makkelijker, niet moeilijker.

…

Wij werken graag samen met anderen aan een gemeenschappelijk doel.

Wij gaan proactief en vroegtijdig in gesprek met mensen buiten onze organisatie.

Wij brengen mensen en partijen bijeen om tot het beste plan te komen.

…

Wij gaan voor een goed resultaat en staan open voor alternatieve wegen om hier te komen.

Wij weten wat onze taken en rollen zijn en kunnen deze aanpassen als de situatie hierom vraagt.

Wij zijn ontvankelijk voor initiatieven van anderen en juichen nieuwe ideeën toe.

Wij denken vooruit en spelen in op ontwikkelingen in de buitenwereld.

…

Vakkundigheid

Verbinding

Wendbaarheid Lef

Vanuit welke 
werkhoudingen 

willen wij werken om  
de verbeterdoelen van 

de Omgevingswet  
te realiseren?

concept 19 september 2017

 ‘Op het veld
gaat het allemaal
       vanzelf’
                    - Johan Cruijf

Deze kaart is een eerste aanzet tot een Cultuur-
kaart voor provincies en gemeenten. Met hulp 
van deze kernwaarden en werkhoudingen zijn 
ambtenaren van gemeenten en provincies in 
staat de verbeterdoelen van de Omgevingswet te 
bereiken (Argumentenfabriek)

https://www.argumentenfabriek.nl/media/2921/omgevingswet-cultuurkaart-190917.pdf
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BETEKENIS
Vooraf een idee hebben van wat je voor ogen 
hebt met je bedrijf of personeel helpt ook. 
Sommigen zeggen zelfs dat dat heel gedetail-
leerd visualiseren de manier is. Op de ‘Tsjak-
kaa’-manier van Emile Ratelband liep je daar-
door met gemak over hete kolen. Iets minder 
risicovol is de manier van Kraaijeveld: ,,Maak 
een beeld van de goede plek, je streven. We-
ten waar je wilt zijn, helpt je de huidige situatie 
te verbeteren. Juist in werksituaties. Hoe zou 
jij zelf in je werk willen zitten? Wat wil jij bij-
dragen? Wat is jouw betekenis voor relaties en 

klanten? Hoe oprecht ben je? Onze cul-
tuurkaart laat zien hoe dat speel-
veld in elkaar zit. Bewust-zijn om 

de mogelijkheden te zien. Voor 
veel bedrijven en mensen is 

dit overigens vrij nieuw. We 
hebben het wel met z’n 

allen over vooruitgang, 
maar niet over hoe we 
daar mentaal in staan.”

2017De ArgumentenFabriek De Cultuurkaartgemaakt door:

Cultuurkaart Omgevingswet

Over deze kaart
Deze kaart is een eerste aanzet tot een Cultuurkaart voor provincies en gemeenten. 
Met hulp van deze kernwaarden en werkhoudingen zijn ambtenaren van gemeenten 
en provincies in staat de verbeterdoelen van de Omgevingswet te bereiken. 

De verbeterdoelen zijn:
❶  Grotere inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het 

omgevingsrecht;
❷  Meer samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving voor de fysieke 

leefomgeving;
❸  Meer ruimte voor bestuurlijke afweging bij het bereiken van doelen voor de 

fysieke leefomgeving;
❹  Snellere en betere besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

 
Gemeenten en provincies kunnen deze kaart gebruiken als startpunt voor een 
Cultuurkaart die specifiek is toegespitst op de eigen organisatie. 

De kaart is het resultaat van twee denksessies op 15 juni en 7 september 2017 
met negentien ambtenaren van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat die 
verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet.  
Wij danken allen voor hun denkwerk. 
 
Meer informatie over deze Cultuurkaart of andere denkbegeleiding van 
De Argumentenfabriek bij de implementatie van de Omgevingswet? Neem dan  
contact op met Dries Bartelink (dries@argumentenfabriek.nl, 020 412 4001).
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Wij zijn eerlijk en open, ook over wat we niet weten of lastig vinden.

Wij kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen.
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Wij zijn betrokken bij de samenleving en willen betekenisvol zijn in ons werk.

Wij zijn geïnteresseerd in de motieven van anderen.
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van deze kernwaarden en werkhoudingen zijn 
ambtenaren van gemeenten en provincies in 
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FlowBALANS
De optimale ervaring verkrijgen en dan zeer geconcentreerd en 
moeiteloos je werk doen. Het bestaat en het valt te leren. In de 
jaren 70 deed professor Csikszentmihalyi onderzoek naar de 
optimale ervaring bij onder andere sporters, musici en kun-
stenaars. Hij noemde dat Flow: ‘De toestand waarin mensen 
dermate betrokken zijn bij een activiteit dat ze alles om zich 
heen vergeten.’ Deze term wordt vandaag de dag nog overal 
gebruikt en geeft de balans aan tussen de ultieme uitdaging 
en de ultieme verveling. Als je daartussen kunt functioneren 

in iets dat jij als zinvol er-
vaart, betekenisvol, zit je in 
Flow. Dan bestaat heel even 
de tijd niet, dan zijn er geen 
belemmeringen, geen angst. 
Een eigentijdse vertaling van 
Flow geeft Jan Bommerez in 
zijn boek ‘Flow en de kunst 
van het zaken doen’ en in zijn 
workshops Moeiteloos leren 
leven.

   ‘De toestand waarin mensen dermate 
betrokken zijn bij een activiteit
       dat ze alles om zich heen vergeten.’ 

https://www.youtube.com/watch?v=xJJ9ZBXLthk
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TOTAALPLAATJE
Hoe ziet dat totaalplaatje van jezelf er nu uit? Een positief 
zelfbeeld, bewustzijn en lef, blijken drie belangrijke onder-
delen om te slagen als ondernemer. Om te onderzoeken of 
wat jij hebt ontdekt over jezelf een beetje hout snijdt, kun je 
gebruik maken van een Canvas: Business Model You. Daarin 
kun jij als persoon en als business op zoek naar de juiste ver-
houding tussen verdienmodellen en je persoonlijkheid. Het is 
een concrete oefening na het zelfonderzoek hiervoor. Er is van 
Business Model You zelfs een community waarin  talloze on-
dernemers voorbeelden geven van hoe zij het hebben gedaan.

BEGIN
Verhalen van anderen kunnen 
ook aanzetten tot actie. Laat je 
inspireren door mensen die suc-
cesvol uit hun schulp kropen. 
Want dan blijkt: die zijn ook ooit 
begonnen met de eerste stap. Zo-
als Neil Simon, een Amerikaan-
se scriptschrijver op Broadway, 
vertelt aan de New York Times. 
,,My problem was the shyness…” 
Hij was te verlegen om ook maar 
iets te laten zien van wat hij ge-
schreven had. Hij fluisterde in 
vergaderingen. Hij schreef zijn 
eerste succesvolle theaterstuk 
toen hij ging beschrijven wat het 
dichtst bij hem lag; zijn eigen 
huwelijk. ‘Barefoot in the park’ 
werd een daverend succes.

Neil Simon, A Broadway Legend

http://community.businessmodelyou.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xJJ9ZBXLthk
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      ‘We leven in een
  verandering van tijdperk’

DUURZAME INZETBAARHEID DIY: REGIE IN RUIL VOOR VITALITEIT

H
2 LE

F &
 R

U
IM

TE 

    Durf jij
je medewerkers
  ruimte te 
         geven?

Internet doet uitvindingen als het schrift, het 
wiel, de boekdrukkunst en de stoommachine 
verbleken. Mensen delen hun kennis op 
Wikipedia, patiënten delen hun ervaringen en 
gezondheidsdata om elkaar te helpen, bewoners 
delen hun huis op Airbnb, hun auto op Snappcar 
en vormen collectieven om zelf voordelig energie 
in te kopen. We kunnen veel meer zelf doen en 
maken: Do It Yourself (DIY). Ook als we aan het werk 
zijn. Doen werknemers duurzame inzetbaarheid 
ook zelf?

Door Peter Joosten
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De impact van technologische 
ontwikkelingen op de samenle-
ving en arbeidsmarkt is immens. 
Natuurlijk gaat dat met kinder-
ziektes gepaard. Het is even zoe-
ken hoe we die ontwikkelingen 
benutten. Wie die ontwikkelin-
gen richting geeft. De trend is 
onmiskenbaar: technologie geeft 
mensen grenzeloze mogelijkhe-
den decentraal kennis te delen, 
zich te organiseren en samen 
te werken, ook als werknemer. 
Neemt dat belemmeringen voor 
duurzame inzetbaarheid weg?

    Durf jij
je medewerkers
  ruimte te 
         geven?

DE WERELD OP
Z’N KOP

De impact van al die technologie 
raakt ons dieper dan menig- 
een denkt. Overschatten we op 
korte termijn en onderschatten 
we op lange termijn. Het is een 
paradigmashift die professor Jan 
Rotmans kanteling of omwen-
teling noemt: ‘We leven niet in 
een tijdperk van verandering. 
We leven in een verandering 
van tijdperk. Van onderheid en 
overdaan.’ En ja, dat speelt zich 
ook af op de werkvloer. Wordt de 
werknemer meer baas?

https://www.janrotmans.nl/
https://www.janrotmans.nl/
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JOBCRAFTING
Uit onderzoek komt naar voren dat werknemers steeds meer  
autonomie, eigen verantwoordelijkheid en regie willen, zeker 
waarbij het gaat om hun eigen baan. Aukje Nauta, bijzonder hoog-
leraar van de Universiteit van Leiden, geeft in een interview aan 
dat jobcrafting steeds vaker voorkomt: ,,Jobcrafting is dat je als 
werknemer zelf verandering in je baan aanbrengt. Zo houd jij je 
werk uitdagend, afwisselend en blijf je leren”.

Deze ‘bottom-up aanpak’ le-
vert de werknemers meer werk-
plezier op en is ook profijtelijk 
voor de werkgever, legt ze in een  
interview met A+O toe: ,,Als je 
mensen ruimte geeft om te ont-
dekken wat ze nog meer kunnen, 
zullen ze ook bijdragen aan in-
novatie binnen je bedrijf. Daar 
komt nog een motivationeel 
aspect bij. Als je als werkgever 
onbaatzuchtig investeert in je 
mensen, krijg je in ruil daarvoor 
als werkgever méér terug. Men-
sen doen dan vaak veel extra’s, 
en zijn dan de smeerolie van je 
bedrijf.”

Jobcraftin
g

https://www.hrpraktijk.nl/topics/beoordelen-functioneren/nieuws/ruim-helft-medewerkers-wil-meer-autonomie%23
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2018/01/benoeming-aukje-nauta-tot-hoogleraar-enhancing-individuals-in-a-dynamic-work-context
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2018/01/benoeming-aukje-nauta-tot-hoogleraar-enhancing-individuals-in-a-dynamic-work-context
https://www.nu.nl/carriere/5236928/baan-leven-geen-probleem-maak-tijd-klooien.html?redirect=1
https://www.ao-metalektro.nl/duurzame-inzetbaarheid-organisatie/artikelen/232-hoogleraar-aukje-nauta-over-het-belang-van-duurzame-inzetbaarheid
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Jobcraftin
g

WERK ORGANISEREN
Volgens Ton Wilthagen (Universiteit van Tilburg) vraagt deze  
‘arbeidsmarkt van morgen’ van de overheid en werkgevers om 
werknemers de mogelijkheden te bieden hun kennis bij te spijke-
ren en zichzelf te verbeteren: ,,In de arbeidsmarkt van morgen ligt 
het type werk op een steeds hoger niveau en is het een stuk com-
plexer. Daarom moet iedereen toegang hebben tot zo goed moge-
lijke scholing, herscholing en bijscholing.”

Een Nederlands initiatief dat deze transformatie faciliteert, is H!ve 
(zie kader). Eind 2017 lanceerde Stichting HIVE dit platform voor 
‘Nederlanders die zich willen ontwikkelen’. Yvonne Beckers nam 
het initiatief en is bestuurslid: ,,Iedereen praatte over eigen re-
gie en de emancipatie van de werknemer, maar er werd vrij weinig 
écht in gedaan.” Binnen de online academy en offline bijeenkom-
sten gaat het niet zozeer over vakinhoud en vakmanschap. ,,Het 
gaat over vaardigheden voor de 21e eeuw: hoe kun je die als werk-
nemer je eigen maken en bijblijven in de snel veranderende werk-
omgeving?”

‘Hoe kun je hierin 
bijblijven als werknemer?’

EIGEN REGIE OVER WERKTIJDEN
Nog een stap verder dan bij- en herscholing is dat werknemers de 
regie krijgen over hun eigen roostering en werkinvulling. Eigen 
regie kan helpen efficiënter te werken en sneller problemen op 
te lossen. Bovendien verhoogt het de werkmotivatie. De transi-
tie naar meer autonomie en verantwoordelijkheid vraagt veel van 
zowel werknemers als leidinggevende. Daarin biedt de Stichting 
Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) ondersteuning  
(zie kader).

https://www.nbbu.nl/artikel/interview-ton-wilthagen-arbeidsmarkt-van-morgen/
https://www.hive.nl/
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KLEIN BEGINNEN
Van jobcrafting en bij- en herscholing tot 
zelf de regie nemen over de werktijden. 
In het licht van grote termen zoals 
transformatie en kanteling lijkt 
het klein bier, maar de trend 
is onmiskenbaar: werknemers nemen 
steeds meer eigen regie over hun werk. 

Digitale middelen zoals H!ve, online 
educatieplatformen en tools voor zelf-
roostering kunnen helpen, maar uitein-
delijk is het mensenwerk. Als werkgevers 
ruimte durven geven aan werknemers 
om samen te bouwen aan eigen regie en 
verantwoordelijkheid, dan blijven werk-
nemers langer vitaal en blijven ze langer 
met plezier werken. Dit biedt werkgevers 
gemotiveerd personeel dat duurzaam  
inzetbaar is: één van de belangrijkste  
activa van een bedrijf, zeker in een  
verandering van tijdperk.

A
+

OVan belang voor duurzame inzetbaarheid is volgens projectleider van A+O 
Manon Lubbers vooral zelfroostering: ,,Daar is veel vraag naar. Een belang-
rijke succesfactor is dat zelfroostering zowel de werkgever moet helpen door 
een efficiencywinst als natuurlijk ook de werknemer, die een betere werk- 
privé balans wil.”

DIY
De term DIY staat voor ‘do it 
yourself’. In de jaren zestig 
van de vorige eeuw gingen 
consumenten steeds va-
ker zelf klussen in hun huis 
in plaats van dit over te la-
ten aan vakmensen. Later 
werd het ‘doe-het-zelven’ 
ook toegepast andere in  
domeinen, zoals het maken 
van een encyclopedie (Wiki- 
pedia), video’s produceren 
(Youtube) en zelfs labora-
toriumonderzoek (DIY bio- 
logie). Is nu de werknemer 
aan de beurt?

https://www.peterjoosten.net/diy-biologie/
https://www.peterjoosten.net/diy-biologie/
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O H!VE
H!ve bestaat uit drie onder-
delen: een online academy, 
de H!VE-Community (maan-
delijkse bijeenkomsten) en de  
H!VE-Coach. De Community 
en Coach zijn beschikbaar in de  
regio's Noordoost-Brabant, 
Midden- en West-Brabant 
en Zeeland en breiden zich 
uit naar heel Nederland. De  
online academy is voor iedereen 
toegankelijk. Yvonne Beckers: 
,,We zien  individuele werkne-
mers H!VE gebruiken en ook 
steeds meer organisaties die het  
benutten om hun werknemers te 
ondersteunen.”

1
2

3

ZELFROOSTEREN EN
ZELFSTURING A+O
METALEKTRO

In 2018 bood A+O Metalektro het project 
Zelfroosteren en Zelfsturing aan. Hierin 
kregen 12 bedrijven kosteloos 36 uur ad-
vies en begeleiding op maat. In 2019 zet 
A+O dit door met het project duurzame in-
zetbaarheid. Hierin ligt de nadruk op eigen 
regie en autonomie, waarbinnen zelfroos-
tering een belangrijk onderdeel vormt.

https://www.ao-metalektro.nl/duurzame-inzetbaarheid-organisatie/aanbod-a-o/586-zelfroosteren-en-zelfsturing
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MKB- VOORZITTER ROEPT MINISTER EN ALLE BESTUURDERS
VAN O&O FONDSEN OP TOT CROSS-SECTORAAL OVERLEG 

  Hoe kijkt
     Jacco Vonhof       
 naar de
     veranderende    
          markt?

Waar je het lef vandaan haalt de eerste stap te zetten? Jacco 
Vonhof zal het nooit vergeten:  op 1 oktober is het 25 jaar 
geleden dat hij met een ladder en zeemleer het avontuur 
aanging. In die kwarteeuw groeide zijn onderneming Novon 
uit tot een schoonmaakbedrijf met 2000 medewerkers. 

De frisse voorzitter van MKB-Nederland toont zich een 
doorzetter: de sleet zit op duurzame inzetbaarheid en hij 
roept minister Van Engelshoven en alle bestuurders van 
O&O fondsen op tot overleg. ,,Duurzame inzetbaarheid re-
aliseer je niet binnen sectoren alleen. We moeten doorzet-
ten en over de grenzen van sectoren heen durven kijken.”

H
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Door Eldert Kuiken
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1. ONDERNEMER 
WORDEN. WAAR 
HAALDE JE HET LEF 
VANDAAN?

,,Ik kwam thuis en mijn week-
endtas stond in de gang. ‘Of je 
begint voor jezelf, of je gaat op 
jezelf wonen’, kreeg ik te ver-
staan. Mijn toenmalige vriendin 
Linda was er klaar mee. Zo vaak 
had ik bij thuiskomst van mijn 
werk in een kruidenfabriek ge-
zegd ‘ik ga nog eens voor mezelf 
beginnen’. Toen was de keuze 
snel gemaakt en gelukkig was 
ik ook zo verstandig met haar te 
trouwen. De naam van het be-
drijf doet die eerste stap recht: 
Novon. ‘No’ van Nollet, haar 
meisjesnaam.”

‘Ik ga nog eens voor 
mezelf beginnen’

Portret: Jacco Vonhof . Foto Credit: Anjali Ram 
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2. DURF JIJ JE MEDEWERKERS 
DE RUIMTE TE GEVEN?

,,Sterker nog: ik durf ze niet níet de ruimte te 
geven. Novon bestond tien jaar en we waren met 
100  medewerkers. En ik? Ik vond het verschrik-
kelijk. Kan ik dit wel? Wíl ik dit wel? Nee, ik miste 
de vrijheid, het buiten zijn en met mijn handen 
werken. Ik vond managen helemaal niet leuk. 
Daarom ging ik delegeren. Dat is anderen aan het 
werk zetten, dacht ik. Dat werkte minder goed, 
want ik kreeg alles per kerende post terug. 

Toen heb ik mezelf een baas gegeven, Elbert-Jan 
Hesse, en we spraken af dat iedereen die we zouden 
aannemen beter moest zijn in wat ze doen dan ik. 
Elbert-Jan heeft het bedrijf zo groot gemaakt. Zo 
groot dat we eerlijk gezegd onze mensen ook wel 
ruimte en vertrouwen moeten geven. We leveren 
kwaliteit en worden in afgemeten tijd beloond. Die 
twee grootheden verhouden zich slecht tot elkaar. 
Daarom is het belangrijk dat schoonmakers weten, 
voelen, dat ze in de beschikbare tijd kwaliteit kun-
nen leveren.“

  ‘Snappen wat je
      medewerkers
  kunnen en willen’
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3. WAT DRAGEN JOUW MEDEWERKERS BIJ 
AAN NOVON?

,,Zij zíjn het bedrijf. Een onderneming is niet meer dan mensen met het-
zelfde doel. Die willen zich op hun plek voelen, gehoord worden. Als ze 
weten wat ze bijdragen, tonen mensen betrokkenheid. Het gaat erom die 
individuele en gezamenlijke doelen te delen. De één wil daarbij veel vrij-
heid en verantwoordelijkheid, de ander weinig. Begrijpen wat je mede- 
werkers kunnen en willen, daar gaat het om.”

4. HOE KIJK JE ALS VOORZITTER VAN
ONDERNEMEND NEDERLAND NAAR 
DE VERANDERENDE MARKT? WAT ZIE JIJ?

,,De grootste uitdaging is nu goed 
personeel te vinden. Dan digi-
talisering. Daar komt koningin 
Maxima tijdens ons eigen congres 
over spreken. Ik zie digitalisering 
in winkelstraten, ik zie initiatie-
ven in de platformeconomie. Wat 
dat zal brengen zullen we achter-
af weten, als we oud en der dagen 
zat zijn. De vraag is wat we nú met 
alle beschikbare kennis doen. Wat 
betekent dat voor onze klanten en 
relaties? Wat heb ik nú nodig om 
banen in te vullen! En straks, als 
een nog hoger tempo wordt ge-

vraagd in de matching van vraag en 
aanbod . Daarin hebben we veel te 
doen. Als MKB-Nederland zorgen 
we daarom voor bewustwording, 
met verhalen en met dit magazine 
over duurzame inzetbaarheid. Van 
de overheid verwacht ik een bre-
de aanpak. Interventies op onder-
deeltjes zijn onvoldoende. Er zijn 
veel verschillen tussen mensen, 
maar er is maar één arbeidsmarkt. 
We moeten ruimte creëren voor 
instromers, volwassenen die prak-
tijkleren. Dan bezuinig  je niet op 
de subsidie praktijkleren, de BBL.” 

Foto Credit: Anjali Ram 
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5. WE HEBBEN DE REGELGEVING EN 
ONDERSTEUNING IN KAART GEBRACHT. 
WAT ZOU JOUW GROOTSTE WENS ZIJN? 

,,Ik roep de minister en alle bestuurders van Opleiding- en Ontwik-
kelingsfondsen (O&O) op dieper na te denken. Kom uit de kolommen. 
Laten we cross-sectoraal overleggen. Dat is noodzakelijk als we een 
leven lang ontwikkeling willen. Ik weet dat glazenwassen zwaar werk 
is. Moet je dat dan je hele leven willen doen? Ik gun de mensen bij 
Novon die schoonmaken zwaar beginnen te vinden een volgende stap. 
Maar wat is daarvoor nodig, waar halen zíj het lef vandaan? 

Stel dat een glazenwasser buschauffeur wil worden. Wie, welk O&O-fonds, 
betaalt dan de kosten? Hospitality? Logistiek? We zijn allemaal georgani-
seerd in kolommen en wie het heeft betaald, bepaalt. Maar: wiens belang 
is het? Niemand wil personeel over de kling jagen, geen ondernemer en 
geen bestuurder of politicus. Dat zou toch heel raar zijn. Nee, we willen al-
lemaal weerbare mensen, die hebben we nodig. Dat betekent ook opleidin-
gen geven. Dan krijg ik vaak de vraag ‘gaan ze dan vervolgens niet weg?’ 
Ik zeg dan: wat als ze geen opleiding doen en blijven? Onze inspannin-
gen voor duurzame inzetbaarheid zijn sleets, terwijl ze moeten beklijven. 
Daarom mijn oproep. Wie de schoen past trekke hem aan.”

‘Kom uit de kolommen en laten
    we cross-sectoraal overleggen’

http://ooverzicht.nl/
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6. JE KIJKT ZO TE BELUISTEREN 
MET LIEFDE NAAR JE MENSEN. 
OOK ALS DAT TEN KOSTE VAN 
JE WINST GAAT?

,,Winst is de zuurstof voor je bedrijf, voor de con-
tinuïteit. Ja, mijn mkb-achterban kijkt zakelijk 
naar de korte termijn. Natuurlijk zijn gezonde 
winst en investeringsvermogen nodig. Vergis je 
trouwens niet in dé ondernemer. Ondernemers 
zijn geen aparte mensensoort. Ze hebben kinder-
en en collega’s die ze gezond willen houden en ze 
doen gewoon boodschappen. 

Ik las kort geleden onderzoek naar de 10 vrijgevig-
ste bedrijven. Er zou 33 miljoen euro naar goede 
doelen gaan. Ik denk het tienvoudige. Al die bedrijf-
jes die meedoen aan goede doelen-acties, sportver-
enigingen sponsoren, die tijd en energie steken in 
hun omgeving. Het is van alle tijden: ondernemers 
die van wat ze verdienen een deel terugploegen in 
hun omgeving. Dat is bijna natuurlijk. Weet je wat 
het verschil is: woordjes. Ging het eerder vanzelf en 
onbesproken, nu heet het MVO en wordt het onder-
zocht.”

Foto Credit: Anjali Ram 
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H
ospitality

‘Het is van alle tijden: ondernemers 
die van wat ze verdienen een deel 
terugploegen in hun omgeving’
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7. NAAR WELKE TECHNOLOGIE KIJK JIJ UIT? 

H
ospitality

,,Wat gaan we ermee doen, dat is de 
vraag. In Japan zag ik op het wereld 
schoonmaak congres ‘the internet of 
clean’ en veel robotica. Eerst maakte 
het me bozig, al die taken die tech-
nologie voor ons oplost. Hoe moet 
het dan verder: wie is de eigenaar 
van een robot, zijn er arbeidsvoor-
waarden van toepassing? Tot de 
reddende gedachte me inviel: er is 
één ding dat robots en techniek niet 
kunnen: mens zijn. Naar elkaar om-
kijken, aandacht geven en krijgen. 
De toekomst van Novon is daarom 
‘hospitality’, een goed gevoel geven. 

De vloer schrobben hoeft straks niet 
meer. Het praatje, de aandacht, ter-
wijl de robot schrobt, wél. 

Overigens vraag ik me af of er straks 
nog werk voor iedereen is en ik maak 
me zorgen dat de platformeconomie 
leidt tot taakacceptatie in plaats van 
banen. Ik zie al voor me hoe schoon-
makers klussen moeten sprokkelen. 
We moeten dit goed doordenken, ex-
perimenten doen. Wellicht moeten 
we de sociale agenda wel zover ver-
nieuwen dat ook een basisinkomen 
bespreekbaar wordt.”

Foto Credit: Anjali Ram 
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    WAT
  DRAGEN JOUW
MEDEWERKERS      
          BIJ?

Investeren in gezondheid, be-
trokkenheid en ontwikkeling van 
medewerkers levert een positieve 
business case op. Dat maakten 100 
grote en kleine bedrijven duidelijk 
in het Manifest Duurzame Inzet-
baarheid dat ze enkele jaren terug 
publiceerden. Met deze schijf van 
vijf roepen ze andere organisaties 
in Nederland op hun voorbeeld te 
volgen: betrokkenheid, organisa-
tie, gezondheid, ontwikkeling en 
regelmatig meten van de inzet-
baarheid van de medewerkers.

VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID IN RUIL VOOR BETROKKENHEID

H
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Door Wim Oppelaar

http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/2357/manifest_100_bedrijven.pdf?v=0
http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/2357/manifest_100_bedrijven.pdf?v=0
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    WAT
  DRAGEN JOUW
MEDEWERKERS      
          BIJ? Als Jaco Balemans van Bouw- 

bedrijf Balemans moet kiezen, 
dan noemt hij betrokkenheid van 
zijn medewerkers het belang- 
rijkst. ,,We laten projecten over 
aan onze vakmensen. We geven 
de financiële bandbreedte aan en 
de uren. Vervolgens is het team 
verantwoordelijk voor de uit- 
voering. Die verantwoordelijk-
heid, en de vrijheid die daarbij 
hoort, maakt dat onze medew-
erkers betrokken zijn. Ze vinden 
het mooi zo te werken. En onze 
klanten zijn ook tevreden. Een 
ervaren timmerman in werk-
kleding straalt tenslotte meer 
autoriteit uit dan ik in een pak.” 
Ook voor Sappé Reiniging, On-
derhoud en Renovatie, komt be-
trokkenheid eerst. Kim Pol van 
Sappé: ,,Als je medewerkers be-
trokken zijn, volgen de andere 
aspecten, zoals een gesprek over 
gezondheid.”

+
+ BETROKKENHEID KOMT EERST

Betrokkenheid gaat over vakmanschap, zingeving en autonomie. 
Werknemers inzicht geven in de doelen en de resultaten van de 
onderneming en vooral: hun bijdrage daaraan voelbaar maken. 
Wat levert het werk op, waar kan het resultaat beter en hoe? Maar 
ook: delen waar het bedrijf trots op is en wat de onderneming  
bijdraagt aan de samenleving.
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Projecten om de inzet en motivatie 
van medewerkers te versterken door 
verandering van de organisatie zijn 
niet altijd succesvol. Soms ligt er te 
veel nadruk op bedrijfsprocessen, 
terwijl juist vakinhoud en het doel 
van de organisatie centraal moet-
en staan. Voor kleinere bedrijven is 
dat risico minder groot, weet Bale-
mans: ,,Bij ons zijn de lijnen kort, de 
contacten direct en persoonlijk. Het 
is vaak een kwestie van gezond ver-

stand. Als wij een ouder persoon in 
ons bedrijf willen houden, dan kijken 
we hoe we taken kunnen herverde-
len. Voor een goede metselaar, die 
al jaren bij ons werkt, worden som-
mige werkzaamheden misschien te 
zwaar. Dan koppelen we hem aan een 
jonge collega die net begint. De ou-
dere metselaar kan zo zijn kennis en 
ervaring overdragen en de jonge col-
lega kan zwaardere taken van hem 
overnemen.”

 ‘Haal nieuwe opdrachten binnen en voorzie      
      de medewerkers van goede middelen
om het werk te kunnen doen’

ORGANISATIE: MANAGERS 
ONDERSTEUNEN DE MEDEWERKERS

Meer verantwoordelijkheid vraagt vaak om een andere inrichting van 
de organisatie. Zo hebben in de thuiszorg, waar de werkdruk hoog is 
en bureaucratie op de loer ligt, zelfsturende teams hun nut bewezen. 
Kleine teams van verpleegkundigen en verzorgenden plannen zelf het 
werk en doen de intake van nieuwe cliënten. De rol van managers is 
faciliterend: zorgen dat werknemers zo goed mogelijk hun werk kun-
nen doen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een veilige werkomgeving 
en de juiste middelen en door nieuwe opdrachten binnen te halen.
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FYSIEKE ÉN MENTALE
GEZONDHEID

Gezondheid is fietsen naar het werk, health checks, 
meedoen aan sportevenementen - of er zelf één 
organiseren, korting op fitness, gezond eten in de 
kantine. Gezondheid is ook verminderen van werk-
druk. Te veel stress kan leiden tot psychische én 
lichamelijke klachten. Bij Sappé ligt volgens Pol 
fysieke overbelasting van werknemers op de loer. 
,,Daarom zetten we flink in op gezondheid. Iedere 
vrijdag komt een fysiotherapeut langs en veel  
medewerkers maken daar gebruik van. We hebben 
de uitval door overbelasting aanzienlijk terugge-
bracht.”
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ONTWIKKELING IS MEER 
DAN EEN CURSUS

Ontwikkeling betekent werknemers de 
ruimte geven om binnen of buiten de 
onderneming nieuwe kennis en erva- 
ring op te doen. Bijvoorbeeld door an-
dere taken uit te voeren of (tijdelijk) een 
andere functie in te nemen. Een oplei-
ding of cursus kan daarbij helpen. Bij 
Sappé geven ze oudere medewerkers de  
mogelijkheid zich door opleiding te  
specialiseren, waardoor zij werk kunnen 
doen dat fysiek minder zwaar is. 

Voor Bouwbedrijf Balemans is de werk- 
vloer een belangrijke plek voor werk- 
nemers om zich te ontwikkelen.  
,,Vakmanschap leer je vooral door samen 
te werken met ervaren collega’s. Ik  
geloof niet in medewerkers zomaar naar 
een cursus sturen. Als we een nieuwe 
techniek gaan toepassen, dan kunnen we 
met elkaar tot de conclusie komen dat 
het goed zou zijn om hier een opleiding 
voor te volgen.”
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DUURZAME INZETBAARHEID METEN
Om duurzame inzetbaarheid te meten, zijn er allerlei mogelijkheden. Sappé  
gebruikt daarvoor verschillende instrumenten, zoals een medewerkerstevredenheids- 
onderzoek, verzuimcijfers en voortgangsgesprekken. De meest directe aanwijzing 
voor betrokkenheid en motivatie is het aantal mensen dat ontslag neemt of juist bij 
een bedrijf wil komen werken. Tenslotte zijn ondernemingen die goed investeren in  
duurzame inzetbaarheid, aantrekkelijke werkgevers.

1234
5

  ‘Vakmanschap leer je vooral 
door samen te werken met 
ervaren collega’s.’
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regels  
en  

regelingen 
van de overheid om 

medewerkers gezond, 
betrokken en met plezier 

te laten werken

MKB Idee: subsidie voor scholingsprojecten 
technisch personeel

Subsidieregeling praktijkleren

Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020)

Geef werknemers de ruimte om zich te 
ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden uit 
te breiden. Zo vergroten ze hun eigen kansen 
én die van de onderneming. Dat kan met 
opleidingen, maar ook door stages of de 
mogelijkheid om binnen het bedrijf van functie 
te veranderen. 

In enkele gevallen zijn er subsidies voor 
ontwikkeling en opleiding, bijvoorbeeld voor 
de begeleiding van een leerling of student die 
praktijkervaring opdoet in de onderneming.

5. Ontwikkeling en 
 opleiding

Subsidie voorzieningen aanpassing werkplek

Voordelen als u een werknemer met een 
uitkering in dienst neemt

No-risk premie voor oudere werknemers

Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie

Begeleiding van langdurig zieke of arbeids-
gehandicapte werknemer door een jobcoach

Huisvesting voor buitenlandse werknemers

Mensen met een arbeidsbeperking in 
dienst nemen

Regels over zwangere en bevallen werknemers

Werk- en rusttijden voor jongeren

Aangepaste werkplek en werktijden voor 
zieke werknemers

Weer aan het werk na ziekte: re-integratie

Zorg voor kwetsbare werknemers zoals mensen 
met een arbeidsbeperking, jongeren, zwangere 
werknemers en werknemers die re-integreren.

De overheid heeft hier regels voor. Er zijn ook 
subsidies en regelingen om u hierbij te 
ondersteunen. Bijvoorbeeld tegemoetkomin-
gen voor loonkosten en subsidie voor 
aanpassing van de werkplek.

4.  Kwetsbare werknemers

Verlof

Vakantie

Pensioen

Transitievergoeding bij ontslag

Ziekteverzuim

Bedrijfshulpverlening

Fiets van de zaak

Goede en duidelijk uitgewerkte arbeidsvoor- 
waarden geven werknemers zekerheid en dragen 
zo bij aan plezier in het werk. Wat doe je als een 
werknemer ziek wordt? Hoe is het pensioen 
geregeld? Hoeveel vakantiedagen hebben 
werknemers? 

Veel is wettelijk geregeld. Zorg dat werknemers 
op de hoogte zijn van de arbeidsvoorwaarden en 
geef waar mogelijk ruimte voor aanvullingen, 
individueel of collectief. Bijvoorbeeld een �ets 
van de zaak, of de mogelijkheid om extra 
vakantiedagen te kopen of verkopen.

3.  Goed geregeld!

Behandel en beloon werknemers eerlijk en gelijk

Stel een vertrouwenspersoon aan

Pilot: interventie tegen pesten op de werkvloer

De meeste werknemers brengen veel tijd door 
met collega's. De sfeer op de werkvloer en de 
omgang met elkaar kan veel invloed hebben 
op hoe iemand zich voelt. 

Een prettige sfeer is goed voor de werknemer 
én de onderneming. Discriminatie, pesterijen of 
seksuele intimidatie kunnen juist leiden tot 
psychische en lichamelijke klachten. En door 
een (te) hoge werkdruk kunnen medewerkers 
een burn-out krijgen. 

Daarom moet een werkgever maatregelen 
nemen die grensoverschrijdend gedrag of een 
te hoge werkdruk voorkomen. 
Werknemers hebben hierin ook een eigen 
verantwoordelijkheid.

2. Veilige en 
 prettige werksfeer

Bescherm tegen gevaarlijke sto�en

Verminder fysieke belasting

Breng risico’s in kaart

Stel een preventiemedewerker aan om het 
arbobeleid te verbeteren

Subsidie preventiemaatregelen bedrijfsovervallen

Schadelijke sto�en, gevaarlijke werksituaties, een 
verkeerde werkhouding. Deze risico's kunnen leiden 
tot uitval en daarmee tot extra kosten voor de 
onderneming. Nog afgezien van de schade en het 
leed voor de werknemer. 

Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving, 
dat verhoogt het plezier in het werk en vermindert 

werkstress. Veel is bij wet geregeld. Breng de risico’s 
in uw onderneming in kaart en neem de juiste 
maatregelen. Betrek de werknemers erbij, vaak zijn 
zij medeverantwoordelijk voor de uitvoering.

1.  Gezond en veilig werkenREGELINGEN EN REGELS

Er zijn in Nederland  heel wat wetten en regels om 
werknemers veilig en gezond te laten werken. Een 
belemmering voor ondernemers? De regels zorgen 
dat werknemers veilig hun werk kunnen doen. Ze 
geven mensen met een arbeidsbeperking de kans 
om ook een goede bijdrage te leveren aan de on-
derneming. Ze bieden randvoorwaarden om pret-
tig te kunnen werken met regelingen voor verlof, 
vakantie, werktijden en pensioen. En ze vormen 
een vangnet bij minder fijne omstandigheden zoals 
ziekte en ontslag. Alles bij elkaar dragen de regels 
eraan bij dat werknemers zich zo goed mogelijk 
kunnen inzetten voor een onderneming. 

Daarnaast biedt de overheid ook regelingen waar 
ondernemers gebruik van kunnen maken zoals 
subsidies en fiscale voordelen. Bijvoorbeeld voor 
aanpassing van de werkplek en (om)scholing. Deze 
infographic geeft een beeld van verschillende re-
gels en regelingen. Meer weten?

• Op www.arboportaal.nl staat heel veel informatie 
over arbowetgeving.
• Regels en regelingen voor personeel zijn te vinden 
via www.ondernemersplein.nl.
• Www.uwv.nl geeft informatie over ziekte, uitk-
eringen en re-integratie.

Neem voor specifieke vragen contact op met UWV, 
branche- en werkgeversorganisaties en  bijvoor-
beeld de Kamer van Koophandel. 
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    Welke mogelijkheden 
  zijn er voor ondernemers?

REGELKAART

https://www.arboportaal.nl/
https://www.arboportaal.nl/
https://www.arboportaal.nl/
https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/personeel
https://www.ondernemersplein.nl/
https://www.uwv.nl/particulieren/
https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/werken-met-gevaarlijke-stoffen
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/fysieke-belasting
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie---evaluatie
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/preventiemedewerker/documenten/brochure/2018/01/17/factsheet-preventiemedewerker
https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/geldzaken/subsidies/preventiemaatregelen-woning-bedrijfsovervallen/
https://www.ondernemersplein.nl/regel/gelijke-behandeling-en-beloning-van-werknemers/
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/vertrouwenspersoon
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2018/08/23/pesten-op-de-werkvloer-een-interventie
https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/personeel/pensioen-regelen-voor-uw-werknemers/
https://www.ondernemersplein.nl/regel/vakantierecht/
https://www.ondernemersplein.nl/regel/verlofregelingen-voor-werknemers/
http://werkgever.mijnwerkenzekerheid.nl/transitievergoeding/een
https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/personeel/ziekteverzuim-uw-werknemer-meldt-zich-ziek/
https://www.ondernemersplein.nl/regel/bedrijfshulpverlening-bhv-regelen/
https://www.ondernemersplein.nl/wetswijziging/vereenvoudiging-fiscale-bijtelling-voor-leasefiets/
ttps://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/inrichting-werkvloer
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regels  
en  

regelingen 
van de overheid om 

medewerkers gezond, 
betrokken en met plezier 

te laten werken

MKB Idee: subsidie voor scholingsprojecten 
technisch personeel

Subsidieregeling praktijkleren

Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020)

Geef werknemers de ruimte om zich te 
ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden uit 
te breiden. Zo vergroten ze hun eigen kansen 
én die van de onderneming. Dat kan met 
opleidingen, maar ook door stages of de 
mogelijkheid om binnen het bedrijf van functie 
te veranderen. 

In enkele gevallen zijn er subsidies voor 
ontwikkeling en opleiding, bijvoorbeeld voor 
de begeleiding van een leerling of student die 
praktijkervaring opdoet in de onderneming.

5. Ontwikkeling en 
 opleiding

Subsidie voorzieningen aanpassing werkplek

Voordelen als u een werknemer met een 
uitkering in dienst neemt

No-risk premie voor oudere werknemers

Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie

Begeleiding van langdurig zieke of arbeids-
gehandicapte werknemer door een jobcoach

Huisvesting voor buitenlandse werknemers

Mensen met een arbeidsbeperking in 
dienst nemen

Regels over zwangere en bevallen werknemers

Werk- en rusttijden voor jongeren

Aangepaste werkplek en werktijden voor 
zieke werknemers

Weer aan het werk na ziekte: re-integratie

Zorg voor kwetsbare werknemers zoals mensen 
met een arbeidsbeperking, jongeren, zwangere 
werknemers en werknemers die re-integreren.

De overheid heeft hier regels voor. Er zijn ook 
subsidies en regelingen om u hierbij te 
ondersteunen. Bijvoorbeeld tegemoetkomin-
gen voor loonkosten en subsidie voor 
aanpassing van de werkplek.

4.  Kwetsbare werknemers

Verlof

Vakantie

Pensioen

Transitievergoeding bij ontslag

Ziekteverzuim

Bedrijfshulpverlening

Fiets van de zaak

Goede en duidelijk uitgewerkte arbeidsvoor- 
waarden geven werknemers zekerheid en dragen 
zo bij aan plezier in het werk. Wat doe je als een 
werknemer ziek wordt? Hoe is het pensioen 
geregeld? Hoeveel vakantiedagen hebben 
werknemers? 

Veel is wettelijk geregeld. Zorg dat werknemers 
op de hoogte zijn van de arbeidsvoorwaarden en 
geef waar mogelijk ruimte voor aanvullingen, 
individueel of collectief. Bijvoorbeeld een �ets 
van de zaak, of de mogelijkheid om extra 
vakantiedagen te kopen of verkopen.

3.  Goed geregeld!

Behandel en beloon werknemers eerlijk en gelijk

Stel een vertrouwenspersoon aan

Pilot: interventie tegen pesten op de werkvloer

De meeste werknemers brengen veel tijd door 
met collega's. De sfeer op de werkvloer en de 
omgang met elkaar kan veel invloed hebben 
op hoe iemand zich voelt. 

Een prettige sfeer is goed voor de werknemer 
én de onderneming. Discriminatie, pesterijen of 
seksuele intimidatie kunnen juist leiden tot 
psychische en lichamelijke klachten. En door 
een (te) hoge werkdruk kunnen medewerkers 
een burn-out krijgen. 

Daarom moet een werkgever maatregelen 
nemen die grensoverschrijdend gedrag of een 
te hoge werkdruk voorkomen. 
Werknemers hebben hierin ook een eigen 
verantwoordelijkheid.

2. Veilige en 
 prettige werksfeer

Bescherm tegen gevaarlijke sto�en

Verminder fysieke belasting

Breng risico’s in kaart

Stel een preventiemedewerker aan om het 
arbobeleid te verbeteren

Subsidie preventiemaatregelen bedrijfsovervallen

Schadelijke sto�en, gevaarlijke werksituaties, een 
verkeerde werkhouding. Deze risico's kunnen leiden 
tot uitval en daarmee tot extra kosten voor de 
onderneming. Nog afgezien van de schade en het 
leed voor de werknemer. 

Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving, 
dat verhoogt het plezier in het werk en vermindert 

werkstress. Veel is bij wet geregeld. Breng de risico’s 
in uw onderneming in kaart en neem de juiste 
maatregelen. Betrek de werknemers erbij, vaak zijn 
zij medeverantwoordelijk voor de uitvoering.

1.  Gezond en veilig werken

    Welke mogelijkheden 
  zijn er voor ondernemers?

Door Wim Oppelaar

ttps://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/inrichting-werkvloer
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/d/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020 
 https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren?wssl=1
  https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-idee
https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/geldzaken/subsidies/interne-jobcoach/
https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/index.aspx
https://www.werk.nl/xpsimage/WDO218725
https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/personeel/verlaag-uw-loonkosten-met-subsidies-en-tegemoetkomingen/
https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-is-ziek/loondoorbetaling/samen-werken-aan-re-integratie/index.aspx
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/aangepast-werk
https://www.ondernemersplein.nl/regel/participatiewet-en-banenafspraak/
https://www.ondernemersplein.nl/regel/buitenlandse-werknemers-huisvesten/
https://www.ondernemersplein.nl/regel/regels-voor-arbeid-door-jongeren/
https://www.ondernemersplein.nl/regel/arbeidsomstandigheden-voor-zwangere-en-bevallen-werknemers/
https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail/voordelen-en-regelingen-voor-werkgevers/aanpassingen-werkplek
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     Kijk jij
         met liefde
    naar je mensen?

In het bedrijfsleven gaat het vaak om de harde 
cijfers: targets halen en winst maken zijn belang- 
rijk en lage personeelskosten positief. Is er dan 
wel ruimte voor het aannemen van kwetsbare 
mensen? En als dat op korte termijn meer kost 
dan oplevert, zet je dan door tot het duurzaam 
is? Ofwel, waar zit de spanning tussen duurzaam 
goed voor je medewerkers zorgen en op korte 
termijn winst maken?

Sociale werkplaatsen worden vandaag de dag omgevormd 
tot ‘normale bedrijven’ en het bedrijfsleven en de over-
heid hebben quota voor het plaatsen van mensen met een  
‘arbeidshandicap’. Volgens de Participatiewet moet het 
bedrijfsleven in 2026 125.000 banen hebben opgeleverd 
waarvan 25.000 bij de overheid.

TUSSEN ‘EEN EXTRA DUWTJE’ EN DE FOCUS OP WINST
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Door Bas Hakker
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  ‘Als jij en ik een dag praten 
       over wat we allemaal niet kunnen, 
komen we ook tot een behoorlijke lijst’
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Bij Emma Safety Footwear, waar ze veiligheids- 
schoenen maken, is het aannemen van mensen 
met een zwakke positie op de arbeidsmarkt altijd 
heel normaal geweest. Dat heeft alles te maken met 
de historie van het bedrijf. Het bedrijf is gestart door 
DSM. De voormalige Nederlandse Staatsmijnen 
zocht een plek waar medewerkers die niet meer 
in staat waren in de mijn te werken, passende ar-
beid zouden kunnen verrichten. Die aandacht voor 
‘zwakkeren’ is altijd gebleven. 

Directeur Tom Hermans is voorzichtig met typeringen als ‘afstand tot de ar-
beidsmarkt’ of ‘beperking’: ,,Mensen in hokjes plaatsen helpt niemand. Als jij 
en ik een dag praten over wat we allemaal niet kunnen, dan komen we ook tot  
een behoorlijke lijst. Je kan beter focussen op de dingen die mensen nog prima 
kunnen. Daarom heb ik het liever over ‘inclusief’. Natuurlijk moet je mensen 
begeleiden, maar dat geldt toch voor iedereen?’’

'Mensen in hokjes plaatsen    
              helpt niemand'

Portret, Tom Hermans
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ZAKELIJK
Bij Emma Safety Footwear werken 
180 mensen en 90 van hen hebben 
inderdaad een beetje ondersteuning 
nodig. Daar zit Hermans vrij zake-
lijk in: ,,De basis is de markt en het 
product dat je verkoopt. Je kan wel 
heel goed zijn voor mensen, maar als 
je niets verkoopt, ga je failliet. Daar 
heeft niemand iets aan. Je startpunt 

als ondernemer moet nooit zijn dat 
je zo goed voor je mensen bent, want 
dan hou je het niet lang vol. Hou het 
overzichtelijk: ken eerst je doelgroep 
en het product dat je levert. De rest 
komt pas later. Ik pleit ervoor eerst 
zakelijk te kijken naar je onderne-
ming en dan met liefde voor de 
mensen die bij je werken.’’
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Als je, weet Hermans uit ervaring, mensen aanneemt die meer aandacht nodig 
hebben, dan moet je dat wel organiseren: ,,Wij hebben bijvoorbeeld mensen 
met autisme bij ons werken. Hen moet je heel veel structuur bieden. Zij leggen 
voetzooltjes in en dat werkt prima. Je moet het werk zo organiseren dat het 
past. De juiste mensen op de juiste plek. Dat is eigenlijk heel normaal. Je laat 
een sales-persoon ook niet op de administratie werken.’’
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Structuur

VERTROUWEN
Hermans vindt quota niet de goede manier om mensen met 
een arbeidshandicap aan het werk te krijgen. Hij is optimis-
tisch over wat het bedrijfsleven uit eigen initiatief doet om 
mensen die dat nodig hebben, tijd, ruimte en begeleiding te 
bieden. ,,Er zijn altijd mensen die een duwtje nodig hebben 
en dat doen ondernemers gewoon, daar hebben ze echt geen 
quotum voor nodig.’’ Het valt Hermans op dat de overheid 
zelf achterloopt met het voldoen aan de quota. ,,De over-
heid heeft boter op haar hoofd. Net doen of ondernemers 
niet willen meedoen, terwijl je het zelf juist niet laat zien. 
De overheden zouden meer inzet moeten tonen en ons meer 
moeten ondersteunen. De goede voorbeelden komen niet bij 
de overheid vandaan. Wij krijgen vaak mensen via het UWV 
doorgestuurd zonder ervaring in de maakindustrie, terwijl 
ze weten wat wij hier doen. Dat zou nog veel beter kunnen.’’
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Terug naar die spanning tus-
sen winst maken en duur- 
zame inzetbaarheid en ‘goed voor mensen 
zorgen’. ,,Dat zijn keuzes die je dage- 
lijks moet maken en dat geldt voor ieder-
een. Zoals het ook geldt voor bijvoorbeeld 
automatiseren. Wat kost het nu en wat is de 
toegevoegde waarde straks?"

In de huidige arbeidsmarkt 
kiezen bedrijven makkelijker 
voor medewerkers met een 
arbeidshandicap, zelfs als 
dat ten koste van de directe 
winst gaat. Het is goed voor-
stelbaar dat ze dat beleid in 
tijden van werkloosheid niet 
doorzetten. Wat bepaalt wel-
ke keuze een ondernemer 
maakt? Het is volgens Paul 
de Beer, bijzonder hoogle-
raar arbeidsverhoudingen 
aan de UvA, een dilemma. 
Tussen harde doelstellin-
gen als winst maken en de 
zachte, zorg voor kwetsbare 
mensen.

Portret, Paul de Beer

'Op de lange termijn
  loont doorzetten'

              - Paul de beer
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VERDER KIJKEN EN DOORZETTEN
,,Ik denk dat het uiteindelijk vooral met de moraal van de directeur of eigenaar 
te maken heeft of hij oog heeft voor de medewerkers die minder productief 
zijn. Je moet eigenlijk naar de lange termijn durven kijken en doorzetten. Het 
is juist goed voor de moraal op de werkvloer en daarmee voor de effectiviteit 
als er diverse mensen bij je werken. Toch zijn er nog mensen die vooral naar 
efficiëntie en winst op de korte termijn kijken. Er zijn niet echt sectoren aan 
te wijzen waarbij dat op grote schaal gebeurt, maar bij grote bedrijven zie je 
wel dat aandeelhouders het belonen als directeuren bezuinigen op de kosten.’’

DWANG OF INSPIRATIE 
,,Een quotum is natuurlijk één van 
de weinige dwangmiddelen die de 
overheid heeft, maar je pakt daarmee 
niet de kern van het probleem aan. 
Overheden en bedrijven gaan dan 
vooral focussen op het voldoen aan 
de criteria en dat is iets anders dan 
je bedrijf gezonder, duurzamer ma-
ken. Ik denkt dat het vooral werkt als 
we inspirerende, leerzame verhalen 
kunnen lezen over bedrijven waar 
het goed werkt. Dat doorzetten op 
de lange termijn loont. Daar ligt een 
schone taak voor werkgeversorgani-
saties.’’
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Zo’n inspirerend voorbeeld is de geslaagde samenwerking tussen onderne-
mers en de overheid in Moerdijk. Wethouder Thomas Zwiers en beleidsad- 
viseur tuigden met andere gemeenten, Randstad en Leerwerkbedrijf WVS een 
pilot sociale innovatie op. Om met ‘werk voor meer mensen en meer mensen 
aan het werk’ de vitaliteit van Moerdijk te vergroten, voor iedereen. Gezamen-
lijk nemen ze de onzekerheid van de situatie waarin kandidaten zitten weg en 
faciliteren ze een veilige omgeving. 

Het verhaal over de pilot sociale innovatie in Moerdijk, zoals 
verschenen in de BN DeStem-special van De Ondernemer

https://issuu.com/weekvandeondernemer/docs/binder2
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  Sociale innovatie
 biedt passend werk, 
     met de nodige
 tijd en ruimte

Rob Pasman, die zich taken langzaam eigen maakt, kwam zo eindelijk aan 
de slag. Randstad bood hem de rust en zekerheid van een dienstverband, het 
leerbedrijf WVS ondersteunt hem bij het ontwikkelen van werkvaardigheden 
en een werkgever zorgt voor passend werk, met de nodige tijd en ruimte.
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   HAAL JIJ 
  CONCURENTIE-
VOORDEEL UIT 
DE WERKNEMER   
        VAN DE 
    TOEKOMST?
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BIOHACKING ZOVEEL MEER DAN ROBOTISERING

Wanneer kunnen we beschikken over ‘bionische werk-
nemers’? Er kan steeds sneller steeds meer en technologie 
maakt duurzame inzetbaarheid steeds makkelijker. Daarin 
schuilt de belofte dat er oplossingen komen voor dilemma’s 
waar je nu nog tegenaan loopt. Bij de les blijven en doorzet-
ten betekent: weten wat de werknemer van de toekomst kan. 
Specifieker: hoe technologie helpt de biologische grenzen van 
de werknemer te verleggen. Elf medewerkers van de toekomst:

Door Peter Joosten
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BIOHACKING
Hoe ziet de werkplek er over 20 jaar 
uit? Hologrammen om met col-
lega’s aan de andere kant van de 
wereld te overleggen? Slimme ro-
bots die al het saaie werk van de 
mens hebben overgenomen? 

Trendwatchers waarschuwen voor 
een technologie-tsunami die alles ver- 
andert, van big data tot blockchain en 

van robotica tot biotechnologie. 
Dit transformeert organi- 

saties en ‘werkplek-
ken’ en niet in de laatste 

plaats de mens zelf. Dat is  
biohacking: het sleutelen 
aan het lichaam om langer 

te leven of meer te kunnen.

    ‘Hoe ziet de werkplek
er over 20 jaar uit?’

https://peterjoosten.net/biohacking
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NOOTROPICS 
Nergens ter wereld wordt zoveel 
koffie gedronken als in Nederland. 
Koffie drinken is niet alleen lekker 
en gezellig, door de cafeïne krijg je 
ook een energieboost. Daarmee is 
koffie ‘doping’, een nootropic. Een 
nootropic is een middel om cogni-
tieve prestaties te verbeteren, zoals 
meer mentale energie, een beter 
geheugen of een langere concen-
tratiespanne. 

In de toekomst wordt het slikken van 
specifieke supplementen voor het  
brein steeds gewoner. Het heeft dan 
niet de gezelligheid van koffiedrinken, 
maar omdat de pillen precies worden  
afgestemd op de persoon en het werk is 
het een stuk effectiever. Een construc-
teur in de bouw slikt dan pillen voor een 
betere hand-oog coördinatie, terwijl een 
financieel medewerker haar concentratie 
verbetert met een supplement.

    ‘In de toekomst
         wordt het slikken van 
specifieke supplementen
    voor het brein steeds gewoner’
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LANGER LEVEN (EN WERKEN)
Een gevolg van het sleutelen aan de mens is dat de gemiddelde  
levensverwachting explosief stijgt. In juni 2018 presenteerde het 
RIVM een rapport naar de stijgende levensverwachting. In het  
uiterste scenario stijgt de gemiddelde levensverwachting in 2040 
tot 95 jaar. 

Ook op de werkvloer zullen meer ouderen tot op een hoge leeftijd blijven 
werken. Dit is niet per se nadelig voor de prestaties van het bedrijf. Bij  
autofabrikant BMW ging de productiviteit met oudere werknemers  
omhoog en bij adviesbureau Accenture bleek dat oudere teams gemiddeld 
minder verloop en verzuim kennen.

‘In het uiterste scenario 
     stijgt de gemiddelde
   levensverwachting
        in 2040 tot 95 jaar’

https://www.vtv2018.nl/Levensverwachting
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MEETBARE WERKNEMER
Kun je als werkgever met gadgets en wearables je werknemers stimul-
eren om zich gezonder te gedragen? Het Amerikaanse bedrijf Biosyntrx 
heeft al haar werknemers een stappenteller gegeven om ze te stimuler-
en om meer te bewegen. 

Zo ver is het (nog) niet in ons land. In Nederland heeft de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) hier een stokje voor gestoken. Werkgevers mogen 
geen gezondheidsgegevens van medewerkers (laten) verwerken, ook niet 
met toestemming. Het draait hierbij trouwens vooral om het delen van 
de data. Bij het Amerikaanse Biosyntrx waren de gegevens voor iedereen 
inzichtelijk. Volgens de AP mag dat vanwege de privacyregels niet in Ne- 
derland. Je mag als werkgever je werknemers wel een stappenteller geven, 
maar ze vervolgens niet vragen om die data ook met jou te delen. 

EXOSKELET
Fysieke beroepen, zoals in de bouw of in  
fabrieken, vragen veel van het lichaam. 
Technologie helpt hier ook in. Niet alleen 
in de vorm van robots die werkzaamheden 
overnemen van werknemers, maar ook door 
de capaciteiten van de mens uit te breiden. 

Het mooiste voorbeeld hiervan zijn exoskeletten, dit zijn mecha-
nische omhulsels om bijvoorbeeld benen en armen. In de gezond-
heidszorg worden exoskeletten gebruikt om patiënten te helpen 
om weer te lopen. Op de werkplek wordt het nu al ingezet door 
bijvoorbeeld de Nederlandse Marine om de magazijnmedewerkers 
te ontlasten. In de toekomst gaan meer werknemers zichzelf tij-
delijk upgraden in de uitvoering van hun werk met een exoskelet, 
bijvoorbeeld om meer kracht te leveren of om hun lichaam te ont-
zien.

https://www.fastcompany.com/3036364/is-the-quantified-employee-a-healthier-employee
https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/artikel/2017/12/werkgevers-en-wearables-wat-mag-1012473
https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/artikel/2017/12/werkgevers-en-wearables-wat-mag-1012473
https://www.nu.nl/236424/video/exoskelet-ontlast-magazijnmedewerkers-marine.html
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SOLLICITEREN MET GENEN
In 1997 kwam de sciencefiction-
film Gattaca uit. De samenleving in 
de film is ingericht op DNA. Hoof-
dpersoon Vincent solliciteert op 
een baan en het enige dat hij moet 
doen, is een druppel bloed afgeven. 
‘Dat was het interview’, zegt de lab-
orant terwijl Vincent verbaasd we-
gloopt. Onrealistische toekomst-
muziek? 

Wetenschappers doen steeds meer onderzoek naar 
de relatie tussen DNA en ziektebeelden en ook tussen 
DNA en persoonlijkheid. Sterker nog, er zijn al bedrij-
ven die claimen dat ze assessments en leiderschaps- 
trajecten doen op basis van DNA. In tegenstelling tot de 
film Gattaca is daar meer dan een druppel bloed voor 
nodig. Nog wel.
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ALTIJD BEREIKBAAR
Technologische vooruitgang heeft niet uitsluitend 
positieve effecten. In een onderzoek uit 2016 con-
cludeerde ArboNed dat het verzuim door stress toe-
neemt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid concludeerde eerder ook al dat stress op de 
werkvloer beroepsziekte nummer 1 is. 

Een mogelijke reden daarvoor is dat je als werkne- 
mer altijd bereikbaar wil of moet zijn via je smartphone, 
tablet en laptop. Begin 2017 kregen Franse werknemers 
het recht om buiten de officiële werktijden offline te 
zijn. De minister wilde daarmee een eind maken aan de 
cultuur van ‘altijd maar bereikbaar zijn’. Offline-tijd 
blijft in de toekomst iets om rekening mee te houden, 
zowel voor de vitaliteit van de werknemer als van de 
werkgever.

O
ffl

in
e?

https://www.arboned.nl/nieuws/20161101-persbericht-toename-stressgerelateerd-verzuim-0
https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2017/01/franse-werknemer-mag-wettelijk-offline-10110569?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.46102820.101015743.1536665647-848237677.1536665647
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BREAKROOM

Technologie kan op haar beurt 
ook weer een oplossing zijn voor  
stressverschijnselen. Het bedrijf 
Scape richt zich op het creëren van 
ruimtes waarin medewerkers kun-
nen ontspannen. 

Oprichter Jeff Povlo was gefascineerd 
door het concept van de ‘breakroom’. 
Dat is een ruimte waarin je met din-
gen gooit en ze kapot maakt om even 
stoom af te blazen. De bedoeling is 
dat Scape straks een aantal fysieke 
modules aanbiedt waarin je muziek 
kan maken, kan sporten of inderdaad 
dingen kapot kan maken.

http://createscapes.com/
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MEDITATIE-APP EN HOOFDBAND
Mediteren wordt door steeds meer werknemers 
en ondernemers gebruikt als methode om te 
ontspannen. Zo zegt Alexander Klöpping van 
startup Blendle in een interview op MKB Forum: 
,,Mediteren helpt om je geen zorgen te maken 
over dingen die wel belangrijk voelen, maar het 
niet zijn”. 

Blendle biedt medewerkers abonnementen aan op de meditatie-app 
Headspace. Nog een stap verder is het gebruik van de Muse Headband: dit 
is een hoofdband die hersengolven meet en je op basis daarvan feedback 
geeft over de kwaliteit van je meditatie-oefening.

        ‘Mediteren helpt om je geen
   zorgen te maken over dingen
            die wel belangrijk voelen,
         maar het niet zijn’

https://www.mkb.nl/forum/suikertaks-welnee-ga-mediteren-en-10-andere-tips-voor-gezond-gedrag
http://Headspace
https://www.dutchcowboys.nl/gadgets/muse-headband-helpt-stress-verminderen-en-zorgt-voor-betere-concentratie
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BIOPHILIC DESIGN

De bekende Braziliaanse on-
dernemer en management-
denker Ricardo Semler liet 
in de jaren tachtig de muren  
weghalen uit zijn kantoren. In 
plaats daarvan creëerde hij af- 
scheidingen met planten tussen 
de werkplekken. Tegenwoordig 
worden onder de term biophilic 
design kantoren ontworpen 
met planten en veel zonlicht en 
frisse lucht. 

Volgens een onderzoek uit 2015 
leidt dit tot 6% meer produc-
tiviteit en 15% meer creativiteit. 
Grote technologiebedrijven zoals 
Google en Facebook richten hun 
werkruimtes zoveel mogelijk in 
volgens deze ontwerpprincipes.

  ‘Nog een stap verder dan
            planten op kantoor is om
dieren op het werk te houden ’

http://lifehacking.nl/productiviteit-tips/hack-kantoor-biologie/
http://lifehacking.nl/productiviteit-tips/hack-kantoor-biologie/
https://blog.interface.com/
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PROFIEL
Dit artikel werd geschreven door 

biohacker en DIY-futurist
Peter Joosten.

Hij is auteur van het 
boek Biohacking en 
host van de podcast
Biohacking Impact.

TERUG NAAR DE NATUUR
Nog een stap verder dan planten op 
kantoor is om dieren op het werk te 
hou-den. Honden zorgen voor minder 
stress bij de werknemers en een ver-
hoogde productiviteit.

Een serie verhalen van de Utrechtse 
Communicatiekring beschrijft hoe 

dat in de praktijk uitpakt. Geen 
wonder dat bedrijven zoals 

Google, Zynga en Ben 
& Jerry’s hun werkne-
mers toestaan om di-
eren mee te nemen 
naar het werk. Zo 
houd je medewerkers  
duurzame inzet-

baar, al dan niet 
tot op hoge leeftijd 

ondersteund met exo- 
skeletten, nootropics en  

loopbaanadvies op basis van je DNA.

https://peterjoosten.net/
https://biohackingboek.nl/
https://biohackingimpact.nl/
https://www.communicatiekring.nl/k/searchengine?q=hond
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Bedankt voor het lezen van Team Magazine

COLOFON
Team Magazine is een uitgave van MKB-Nederland. Op de artikelen en 
beelden rust auteursrecht. Overname is alleen toegestaan met uitdrukke-
lijke schriftelijke toestemming van MKB-Nederland. Neem voor informa-
tie contact op via Eldert Kuiken: 06 27062138, eldert.kuiken@persgroep.net 

INSCHRIJVEN VOOR HET MAGAZINE
De volgende uitgave van Team Magazine ontvangen? Stuur dan een email en 
zet hierin: Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, plaatsnaam en emailadres. 

Stuur een e-mail 

OVER MKB-NEDERLAND
Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse 
economie. Ondernemers durven risico's te nemen en creëren banen. Daarom 
moeten ze worden gefaciliteerd en niet worden gehinderd door onduidelij-
ke of overbodige regels en eisen. Ruim een eeuw geleden is de Koninklijke 
Vereniging MKB-Nederland opgericht door ondernemers met een missie 
die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. 
Ondernemers bepalen onze koers. Wij zijn de stem van ruim 170.000 leden. 

Ga naar onze website
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mailto:eldert.kuiken@persgroep.net 
mailto:Bureau%40mkb.nl?subject=Aanmelding%20Mkb%20Magazine
https://www.mkb.nl/duurzameinzetbaarheid
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CONTACTPERSONEN
Iris Schuitemaker – schuitemaker@vnoncw-mkb.nl
Louis Peters - peters@vnoncw-mkb.nl
070 – 3490 138 (secretariaat)

REDACTIE
Team Magazine is met veel betrokkenheid en plezier geproduceerd door 
De Ondernemer, onderdeel van De Persgroep.
De Team-redactie bestaat uit: Miranda Coehoorn, Wim Oppelaar, Peter 
Joosten, Bas Hakker en Eldert Kuiken. Ontwerp en vormgeving was in 
handen van Loran Paul Olenroot-Farias en Devon Olenroot. Met dank ook 
aan Dimphy Smeets, Tessa van Stiphout, Iris Schuitemaker, Paul Riedijk 
en Robert van den Ham.

Bedankt voor de aandacht. Vragen?
Neem contact op met Eldert Kuiken: 
06 27062138, eldert.kuiken@persgroep.net 
 

mailto:schuitemaker@vnoncw-mkb.nl
mailto:peters@vnoncw-mkb.nl
http://www.deondernemer.nl
mailto:eldert.kuiken@persgroep.net 

