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Zorgorganisatie tanteLouise-Vivensis
zoekt voor haar Raad van Toezicht twee nieuwe leden

www.tantelouise-vivensis.nl

Het profiel
Ter aanvulling van de Raad van Toezicht is tanteLouise-

Vivensis op zoek naar twee kandidaten die beschik-

ken over een brede maatschappelijke belangstelling

en ervaring bij of met maatschappelijke

ondernemingen.

U beschikt over een maatschappelijke sensitiviteit,

hebt een sterk ontwikkeld strategisch denkvermogen,

bent in staat snel overzicht en inzicht te verwerven

met informatie op afstand en u bent pro-actief en

kritisch. U bent een teamspeler, bent besluitvaardig

en neemt verantwoordelijkheid voor genomen

besluiten. U bent in staat tot kritische zelfreflectie.

Daarnaast bent u onafhankelijk en onbevangen en

bovendien integer.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van

Toezicht stellen we vrouwelijke kandidaten op prijs.

Kandidaten met specifieke kennis en ervaring op het

thema Zorg, dan wel met langdurige en relevante

bestuurlijke ervaring genieten de voorkeur.

De Raad van Toezicht bewaakt de inhoudelijke koers van de organisatie aan de hand van de statuten en

ziet toe op een verantwoord financieel beheer. De Raad van Toezicht toetst het beleid van het bestuur

systematisch en permanent tijdens haar tweemaandelijkse vergaderingen met de bestuurder. In deze

vergaderingen worden lopende zaken van strategisch belang besproken, onder andere aan de hand van

concrete vraagstukken die zich voordoen. Daarnaast fungeert de Raad als werkgever en klankbord van

het bestuur. De Raad van Toezicht is betrokken bij besluiten die strategisch van aard zijn.

Versterkt u ons team?

De Raad van Toezicht nodigt u uit om vóór
11 januari 2013 uw belangstelling aan ons kenbaar
te maken. De selectieprocedure wordt verzorgd
door Gerrichhauzen en Partners. Uw sollicitatiebrief
met motivatie en cv kunt u sturen naar:
Gerrichhauzen en Partners
T.a.v. Dr. L.G. Gerrichhauzen
Postbus 546, 3300 AM Dordrecht.
Onder vermelding van:
Vacature lid RvT tanteLouise-Vivensis.
Of mailen naar info@genp.nl

Inlichtingen over de vacatures kunt u inwinnen bij
Dr. L.G. Gerrichhauzen per mail via info@genp.nl
of telefonisch op 078 - 614 4166. Een uitgebreide
profielschets en meer relevante informatie kunt u
vinden op www.genp.nl/tantelouise.

HOOR JIJ ALS TRAINEE
THUIS IN EUROPA?

Een traineeship bij de EU is goed voor vijf maanden boeiende
werkervaring bij een Europese instelling. Hoe boeiend? Kom op
woensdagmiddag 9 januari 2013 naar de Meet & Greet bij het Ministerie
van Buitenlandse Zaken in Den Haag en vraag het (oud) EU-trainees zelf.
Zij delen graag hun ervaringen met je.

Ga voor het programma en je aanmelding naar www.traineebijdeEU.nl.

START JE TRAINEESHIP MET EEN MEET & GREET IN DEN HAAG

ambition for excellence

Avans Hogeschool is in de Keuzegids 2013 voor de derde

opeenvolgende keer als beste brede hogeschool van Nederland

naar voren gekomen. Voor deze kwalitatief goede en financieel

gezonde organisatie zoekt de raad van toezicht een

met een strategische visie op beroepsonderwijs en praktijkgericht

onderzoek. Een verbindend en toegankelijk bestuurder met een

scherp gevoel en oog voor de organisatie van processen en de

kwaliteit daarvan.

Voor meer informatie en een uitgebreide profielschets kunt u

contact opnemen met Eugenie van Leusen of Pieter Cortenbach

via avans@vanderkruijs.com of 030-8200068. Uw reactie kunt u vóór

12 januari 2013 sturen naar avans@vanderkruijs.com.

lid college van bestuur

www.werkenvoornederland.nl

GZ-psycholoogm/v
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, detentiecentrum Alphen aan den Rijn

Opleiding en salarisindicatie Je hebt een BIG-registratie als GZ-psycholoog. Je hebt bij voorkeur

ervaring in de forensische of psychiatrische zorg, aLniteit met psychopathologie, transculturele

psychiatrie en het werken in een gesloten instelling. Je maximale salaris is € 4.964,- bij 36 uur per week.

Je levert binnen de Directie Bijzondere Voorzieningen actief zorg aan illegalen en drugskoeriers.

Als voorziKer van het multidisciplinair overleg van psychiaters, huisartsen en verpleegkundigen

voer je de regie en zorg je voor een goed zorgklimaat. Je bent verantwoordelijk voor psycho-

diagnostiek, indicatiestelling, crisisinterventie en kortdurende begeleiding. Ook zorg je voor

indicaties en voer je overplaatsingen naar een hoger zorgniveau binnen detentie uit.

Info www.werkenvoornederland.nl/DJI120382-NR

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een
beter Nederland. Je helpt de Nederlandse rechtstaat nog sterker maken.
Zo bouw je mee aan een veilige en rechtvaardige samenleving.
Kies voor werk met een maatschappelijke impact.

Help jij ons zorgniveau
op peil houden?

Ter vervulling van twee vacatures zoekt de Raad van Toezicht van Arkin:

Een lid Raad van Toezicht, tevens beoogd voorzitter

Een lid Raad van Toezicht,

te benoemen op bindende voordracht door de Cliëntenraad

Meer informatie vindt u op: www.arkin.nl/Over-Arkin/vacature-rvt

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Arkin is als grote GGz-instelling stevig geworteld

in de grootstedelijke omgeving van Amsterdam.

Arkin heeft een omzet van ongeveer 230miljoen

Euro. Bij Arkin werken 3.500medewerkers. Ruim

30.000 cliënten zijn in behandeling of in zorg.
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Werkgarantie voor
ambtenaren – nog wel

ILLUSTRATIE VIOLA LINDNER

nrc.nl/carriere

E r zijn verschillende manieren om met het werk Kerstmis te vieren.
Hier twee uitersten, afkomstig uit de wetenschappelijke literatuur.

Het Peter MacCallum Cancer Centre, een gespecialiseerd kankerzieken-
huis in Australië, haalde in december 2010 het Journal of Palliative Medicine
met een onderzoek naar het medewerkerskerstkoor. Al sinds 1956 treden
de gemiddeld twintig zangers en zes instrumentalisten jaarlijks op met
hun internationaal geïnspireerde kerstrepertoire: in ziekenzalen, wacht-
ruimtes en de personeelskantine.

Voor het onderzoek was koorleden en toehoorders gevraagd naar het
effect dat het koor op hen had. Vrijwel iedereen was enthousiast. De niet-
koorleden spraken van positieve emoties en herinneringen, kerstgevoel
en gemeenschapszin in de stressvolle, soms overweldigende ziekenhuis-
setting. De koorleden hadden het over vriendschap, zich beloond voelen
en verminderde stress. En de overgrote meerderheid van patiënten en be-
zoekers vond de optredens inspirerend en ontroerend (in een eerdere pu-
blicatie over het koor bleek dat slechts 3 van de 111 ondervraagden het ge-
zang vervelend, te hard of emotioneel ‘te veel’ vonden). De onderzoekers
raden andere ziekenhuizen aan ook zo’n koor te nemen.

Echt een onafhankelijk onderzoek was het trouwens niet: de eerste au-
teur was muziektherapeut in het betreffende ziekenhuis en de tweede au-

teur was al bijna dertig jaar dirigent
van het koor – maar ach, alleen een
kniesoor begint over wc-eend bij een
onderzoek als dit, een onderzoek
dat een lichtpuntje kan zijn in deze
toch al zo donkere tijden.

Hoe anders kan het toegaan in andere werkomgevingen. Neem een ar-
tikel over kerstdiners van het werk, dat in 2009 verscheen in Adicciones,
een Spaans vakblad over verslaving. De onderzoekers hadden veldwerk
gedaan in dertien restaurants in Valencia en Alicante in december 2007.
Tijdens die kerstetentjes, schrijven ze, ging er relatief veel aan alcohol en
drugs doorheen. Cocaïne was de meest gebruikte illegale drug. Jonge col-
lega’s lieten hun oudere collega’s zien hoe je de illegale drugs moet ge-
bruiken; die ouderen deden er misschien aan mee om zich jonger en vrijer
te voelen, schrijven de onderzoekers.

Wat zou je rond Kerst het liefste doen met je collega’s, samen kerstlie-
deren zingen in een koor (of daarnaar luisteren) of samen cocaïne snuiven
in een restaurant aan de Spaanse oostkust? Het is opvallend hoe verschil-
lend de dingen zijn die je kunt doen om met Kerst een gevoel van saamho-
righeid te bevorderen. Wat zou er in Nederland zoal gebeuren op dat ge-
bied? Of zouden nuchtere Nederlanders het houden bij hooguit een kerst-
lunch of -borrel en dan snel naar huis, weg van het werk? Dat zou niet
eens zo gek zijn: uit steeds meer onderzoek blijkt dat het goed is om re-
gelmatig afstand van het werk te nemen. Deze bijlage geeft alvast het goe-
de voorbeeld door volgende week, met Kerst, niet te verschijnen.

ELLEN DE BRUIN

Kerst met de collega’s

Kerstliederen zingen,
of cocaïne snuiven?

Ellen

In weinig sectoren
wordt zo ijverig
gereorganiseerd als
in de non-profit. Hoe
blijf je dan toch een
goede werkgever?

PROFIT VERSUS NON-PROFIT

ALLOCHTONEN IN HET NADEEL

Ruim een kwart van de niet-wester-
se werkzoekenden heeft kans op
een baan via uitzendbureaus. Maar
van de autochtone werkzoekenden
met identiek cv maakt bijna de helft
kans op diezelfde baan. Dit bleek
deze week uit onderzoek van het
Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP). Discriminatie treft vooral
niet-westerse jongeren en vaker
mannen dan vrouwen.

KERSTPAKKET MOTIVEERT

Het is niet slim te bezuinigen op
kerstpakketten, volgens Henry
Robben, hoogleraar marketing.
Want dat is funest voor de motiva-
tie. Robben onderzocht het geven
van cadeaus op het werk. Hij con-
stateerde verder dat werkgevers
vooral naar kosten kijken, werkne-
mers naar de moeite die is gedaan.

Redactie Anne Dohmen, Rianne van Dijck
Vo rm ge v i n g Ingrid van Halteren Fo to re d a c t i e Sterre Sprengers

Colofon
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. 67 procent van de non-profit-
instellingen uit het Beste Werk-
gevers Onderzoek had afgelo-
pen jaar te maken met een reor-
ganisatie. Maar slechts twee
van de zes gingen over tot ont-
slag, en één bood een vrijwillige
vertrekregeling aan.

. Bij de profit-instellingen uit
het onderzoek betekende een
reorganisatie vier van de vijf
keer ontslag (gedwongen en/of
vrijwillig). Geen enkele non-pro-
fit instelling ging over tot out-
placement van het personeel,
terwijl van de profit-instellingen
drie van de vijf dat deden.
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WOUTER SMILDE

D
ilemma: doe je nog mee aan
het Beste Werkgevers Onder-
zoek – waarbij je de deuren

van de organisatie open zet en perso-
neel vrijuit zal gaan vertellen over de
werksfeer – als je zo’n beetje de impo-
pulairste beslissing moet nemen die
een leidinggevende kan maken: men-
sen ontslaan?

Het was in dit vierde jaar van eco-
nomische crisis een reëel probleem
waarmee arbeidspsycholoog Mirjam
Baars, die eindverantwoordelijk is
voor het N RC-onderzoek, te maken
kreeg. Verschillende organisaties
twijfelden of dit wel het moment was
om „de vuile was buiten te hangen”.

Want gereorganiseerd werd er. Bij
67 procent van de non-profitinstel-
lingen die Baars doorlichtte – ge-
meenten, agentschappen, overheids-
diensten – en bij 21 procent van de
onderzochte commerciële bedrijven.

Twee jaar geleden (Baars deed toen
vergelijkbaar onderzoek, voor week-
blad Intermediair) waren die percenta-
ges 57 procent van de non-profitsec-
tor en 33 van de profit. Bij de com-
merciële bedrijven zijn de ontslaggol-
ven dus afgenomen, bij overheids-
diensten namen ze toe.

Daarbij hoort de kanttekening dat
het Beste Werkgevers Onderzoek zich
er niet voor leent om conclusies aan te
verbinden voor de hele economie –
het is daarvoor niet uitgebreid ge-
noeg en de lijst onderzochte bedrij-
ven verschilt van jaar tot jaar.

Maar wie het nieuws een beetje
volgt, weet ook zonder absolute cij-
fers: het is in het bijzonder onrustig
voor wie in de non-profitsector
werkt. Stoelendans bij elk ministerie.
Een caloriearm dieet voor het leger,
de cultuursector, het publieke om-
roepstelsel. Landelijke en provinciale
taken worden naar gemeenten ge-
schoven. Die schuiven weer andere ta-
ken van zich af.

Geen wonder dat het CBS en TNO
bij hun Nationale Enquête Arbeids-
omstandigheden (NEA) afgelopen
editie stonden te kijken van ‘de rela-
tief grote zorgen’ van werknemers in
het openbaar bestuur. Wat de vraag
oproept: hoe blijf je als non-profitor-
ganisatie een goede werkgever, ter-
wijl je minder geld hebt en het perso-
neel slapeloze nachten beleeft?

Door wat de non-profitsector altijd
heeft onderscheiden, zegt Mirjam
Baars: de hoge werkzekerheid. An-
ders dan bij commerciële bedrijven
betekent een reorganisatie lang niet
altijd ontslag.

Van de zes non-profitinstellingen
uit het Beste Werkgevers Onderzoek
die reorganiseerden, gingen bijvoor-
beeld slechts twee tot ontslagen over
– Alliander en het UWV – en pas ná
mildere ingrepen. De overige instel-
lingen reorganiseerden door intern te
s ch u i v e n .

T ypisch, zegt Baars. „Om twee re-
denen. De bonden hebben voor

ambtenaren uitzonderlijke werkga-
ranties bedongen. En veel instellin-
gen dragen zelf het risico voor de
WW. Dus het loont om mensen aan
het werk te houden. Want ze ontslaan
is amper een besparing. Je betaalt ze
nog steeds.” Baars geeft het voorbeeld
van een collega aan de universiteit.
Zijn vakgebied verviel. Toen stelde de
universiteit hem een jaar lang in de
gelegenheid om zich onder werktijd
te laten scholen in een nieuw vakge-
bied. Straks zal hij w eer lesgeven.

Niet meer van deze tijd, zulke rege-
lingen? Dat is precies wat gemeenten
onderhand vinden. Zij willen af van
de ‘onbegrensde werkgarantie’ va n

hun werknemers, en zijn daarover in
de clinch met de vakbonden.

Wat het des te interessanter maakt
om uit te kijken naar het Beste Werk-
gevers Onderzoek van volgend jaar.
Non-profit zonder bijzondere be-
scherming: eens zien of ambtenaren
hun werkgever dan nog zo’n beste
vinden.
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De beste bedrijven om voor te werken zijn niet per se de bedrijven
die de hoogste salarissen uitbetalen, zo blijkt uit het NRC Beste
Werkgevers Onderzoek. Investeren in mensen is de sleutel tot
tevreden medewerkers. En dat hoeft niet duur te zijn.

Wij hebben een goede

baas, dat werkt écht

VRIJ VAN KANTOORPOLITIEK

Guido Vrijdag (40),
crm-consultant bij Macaw
„Een sollicitatieproces zoals bij
Macaw, dat heb ik niet eerder
meegemaakt. Het eerste gesprek
had ik met toekomstige colle-
ga ’s. Na drie minuten hadden we
de zaak beklonken en zaten we
met de voeten op tafel te brain-
stormen. Een open gesprek, zon-
der verborgen agenda’s. Die heb
ik tot op de dag van vandaag ook
niet kunnen ontdekken. Zelfs bij
bedrijfseconomische tegenval-
lers weet iedereen vooraf welke
maatregelen wanneer ingaan.
Geen onduidelijkheid of gekon-
kel. We werken vooral met man-
nen dus we hebben toch al wei-
nig gedoe onderling. Haantjes
die zich profileren ten koste van
anderen ben ik nog niet tegenko-
men. Het is een bedrijf zonder
kantoorpolitiek, dat werkt zó lek-
ker. In een open cultuur gaat
nieuws snel door de organisatie.
Soms zou ik het prettig vinden
om minder te weten. En hoewel
je altijd nieuwe kansen krijgt,
vind ik dat niet iedereen het hoeft
te weten als iemand een fout
maakt.
„Ik heb nog nooit zo hard ge-
werkt als hier, maar ik ervaar het
niet als negatieve werkdruk. Er is
een enorme teamgeest, nie-
mand licht zijn hielen voor het
werk af is. Later kun je die uren
compenseren. We werken thuis,
op kantoor of bij opdrachtgevers
en wanneer we willen, dat maakt
de scheiding tussen werk en pri-
vé heel dun. Ik houd soms be-
wust afstand, ik zit bijvoorbeeld
niet met collega’s op Facebook.
Dat vindt iedereen prima, maar
ze blijven me wel uitnodigen.”

Werkgever Macaw
ICT-dienstverlener Macaw is
voor het derde achtereenvolgen-
de jaar het beste bedrijf in Neder-
land om voor te werken. De 200
medewerk er s zijn jong – gemid-
deld 35 jaar – en extreem tevre-
den over de werksfeer, de grote
mate van vrijheid en de inhoud
van hun werk. Het scholingsbud-
get is met 11 procent van de bru-
to loonsom het hoogst van de
deelnemende bedrijven, bijna
een kwart van de mannen werkt
in deeltijd en geen of laag ziekte-
verzuim wordt beloond met drie
extra vakantiedagen.

1

N RC B e s te

W
e rkge ve r s

O n d e r zo
 e k

2 01 2

M a c aw

WE WERKEN MEER THUIS

Thuiswerkvoorzieningen zijn steeds
meer gemeengoed. 72 procent van
de medewerkers in de profitsector
heeft een mobiele telefoon van het

werk. 88 procent van de werkgevers
heeft laptops voor de medewerkers
en 71 procent vergoedt de internet-

kosten.

5carrière

STEPHANIE BAKKER

E
en dertien in een dozijn kan-
toorgebouw op een tochtig be-
drijventerrein tussen Schiphol

en Hoofddorp. Parkeergarage in de
kelder, systeemplafond boven de bu-
reaus. Niet onmiddellijk de plek waar
je de meest blije medewerkers van
Nederland tegen het lijf denkt te lo-
pen. Toch is ICT-dienstverlener Ma-
caw al voor het derde achtereenvol-
gende jaar de beste werkgever van ons
land. Met de arbeidsvoorwaarden is
niets mis: 94 procent van de mede-
werkers heeft een leaseauto van de
zaak. Het bedrijf betaalt zelfs de ben-
zine tijdens vakanties in het buiten-
land. En vorig jaar kregen alle mede-
werkers een loonsverhoging van 3
procent. Maar wat Macaw vooral zo
bijzonder maakt is de grote mate van
vrijheid, de interessante inhoud van
het werk en de werksfeer; die wordt
door de medewerkers beloond met
een dikke achtenhalf. De kantine, die

de sfeer heeft van een bruin café –
compleet met bar, dartbord, Xbox en
professioneel espressoapparaat – en
de jaarlijkse trip naar het buitenland
zullen daar zeker aan bijdragen. De
werknemers sliepen een keer op een
onbewoond eiland en reisden drie da-
gen door Marokko. En toch is dat niet
genoeg om hoogopgeleide mensen
gemotiveerd te houden volgens fi-
nancieel directeur Ronald van Es, die
tevens verantwoordelijk is voor het
personeelsbeleid. „We hebben een
goede bedrijfscultuur. Macaw is klein
begonnen en veel van de sfeer van
toen is bewaard gebleven. Toen we
ongeveer honderd medewerkers had-
den, hebben we het bedrijf opge-
splitst in kleinere ‘solution centers’
van tussen de twintig en dertig mede-
werkers, om zo het groepsgevoel te
behouden.” Elke groep heeft twee
managers: de een is verantwoordelijk
voor de inhoud en de projecten, de
ander voor de ontwikkeling van de
medewerkers. Dat geldt niet alleen op

vaktechnisch, maar ook op persoon-
lijk vlak. Wat wil iemand? Hoe komen
zijn talenten zo goed mogelijk tot
hun recht? „We hebben geen product
op de plank liggen dat we verkopen,
we zijn volledig afhankelijk van de
kennis en de kunde van onze mensen.

Dat betekent dat je moet investeren
in hun ontwikkeling”, aldus Van Es.

Ook Achmea en management-
developmentspecialist ORMIT, res-
pectievelijk nummers twee en drie op
de ranglijst, profileren zich als werk-
gevers die veel in hun medewerkers
investeren. Bij Achmea kunnen me-
dewerkers aan de hand van een online
systeem middels testen en e-coaching

GEEN DIRECTEURENVREES

Jennifer op ’t Hoog (30), coördi-
nator Business Transformation
Model bij Achmea
„Toen ik vier jaar geleden als trai-
nee solliciteerde bij Achmea,
koos ik bewust niet voor het snel-
le imago dat andere financiële
dienstverleners uitstraalden. De
coöperatieve achtergrond zorgt
dat ze hier anders naar de wereld
kijken. Inhoudelijk ben ik met net
zulke uitdagende projecten bezig
als bij een beursgenoteerde ver-
zekeraar, maar Achmea maakt
zich ook druk over maatschappe-
lijke problemen en dat maakt
mijn werk nog interessanter. Ik
zit nu in een programma dat gaat
over anorexia. We krijgen vrij
voor de trainingsdag, maar ik be-
steed er ook ’s avonds en in het
weekend tijd aan. Ik raak bevlo-
gen door een onderwerp en dan
maakt het niet meer uit wanneer
ik eraan werk. Geld verdienen en
carrière maken is belangrijk,
maar ik wil ook het idee hebben
dat ik zinnig werk doe.
„Ik ben kandidaat voor het ma-
nagement development pro-
gramma en ter voorbereiding
heb ik met drie senior managers
over mijn functioneren gespro-
ken. Toen ik hier net werkte, had
ik directeurenvrees, dat is nu wel
over. Ik ben eraan gewend dat de
divisiedirecteur bij de lunch aan-
schuift en ik vind het waardevol
dat een manager tijd maakt om
mij advies te geven.”

Werkgever Achmea
Achmea, waar onder andere
merken als Interpolis, Zilveren
Kruis en FBTO onder vallen, is de
beste financiële dienstverlener
om voor te werken. De tweede
plaats op de ranglijst dankt het
bedrijf met 18 duizend medewer-
kers vooral aan de uitmuntende
arbeidsvoorwaarden: van 25
procent korting op de hypotheek,
voordelig reizen en sporten tot
een workshop zingeving voor
oudere medewerkers. Iedereen
werkt waar en wanneer hij wil en
zelfs de helpdesk is tot 8 uur ’s
avonds bereikbaar. Het resultaat:
een dikke 7,5 voor werktevreden-
heid.

Werkte in 2010 nog bijna 16 procent
van de managers in deeltijd bij de

bedrijven in de profitsector, dit jaar
is dat nog geen 11 procent. De nega-
tieve trend is niet zichtbaar in de pu-
blieke sector, daar is het aantal ma-
nagers in deeltijd gestegen van 2,5
procent in 2010 naar ruim 6 procent

in 2012.

MANAGERS WERKEN

MINDER IN DEELTIJD

hun loopbaan plannen, opleidingen
volgen bij de Achmea Academy en
‘kennis delen’ tijdens zogenoemde
Business Schools. Afgelopen jaar de-
den ruim zeshonderd medewerkers
mee aan de Energy Challenge; een vi-
taliteitsprogramma waarbij teams
werken aan gezondheidsdoelen. Me-
dewerker Jennifer op ’t Hoog (30)
slaapt sindsdien beter en ze sport
twee keer per week – dat had ze al
acht jaar niet meer gedaan. „Een ge-
zonde levensstijl heeft effect op mijn
werk. Ik kan me beter concentreren
en ik heb meer energie. In plaats van
taart trakteren we nu op worteltjes
als we jarig zijn.”

Volgens directeur personeel en ar-
beidsmarkt Egmond Borgdorff is het
in een tijd waarin de veranderingen
in de sector elkaar in rap tempo op-
volgen pure noodzaak om continu te
investeren in de vitaliteit en de ont-
wikkeling van medewerkers. „Men-
sen die nu goed functioneren in een
bepaalde functie, moeten over drie of

2

Een reis naar Marokko is
niet genoeg om hoog-
opgeleiden te motiveren
Ronald van Es, Macaw

© Lees verder op pagina 6&7

vier jaar misschien wel iets heel an-
ders gaan doen. Als werkgever moet
je op tijd signaleren waar het heen
gaat en daarop anticiperen door te
zorgen dat medewerkers zijn geëqui-
peerd met de juiste kennis en compe-
tenties voor de toekomst.”

Nergens anders zijn medewerkers
zo positief over de sfeer en de door-
groeimogelijkheden als bij ORMIT,
niet toevallig een van de werkgevers
met het hoogste opleidingsbudget (9
procent van het bruto loon, het ge-
middelde is 4,4 procent). Directeur
Hetty van Ee zou nog eerder kiezen
voor het bevriezen van de lonen dan
te bezuinigen op ontwikkeling van de
medewerkers. Uit onderzoek van OR-

FOTO'S ROGER CREMERS

Ach m e a

DE 13DE MAAND IS

(ON)GEWOON

79 procent van de medewerkers in de
profitsector krijgt een dertiende

maand. Bij non-profitbedrijven is dat
nog geen kwart van de medewerkers.
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Judith de Best (28), manage-
menttrainee bij ORMIT
„ORMIT helpt externe bedrijven
talent te vinden en te ontwikke-
len, daarnaast is het idee om
door middel van een programma
voor managementtrainees de
leiders van de toekomst op te lei-
den. Tweederde van de mede-
werkers volgt zo’n traineeship.
We werken bij verschillende op-
drachtgevers en ondertussen le-

ren we wat onze talenten zijn,
wat we belangrijke waarden
vinden en welke organisaties
en rollen daarbij passen. Het
is een confronterende tijd,
want je krijgt continu een
spiegel voorgehouden. Ik
weet daardoor wat ik goed
kan, maar ik besef me tegelijk

dat ik nog veel moet leren. Ik
stel bijvoorbeeld hoge eisen

aan mezelf én aan anderen.
Soms is het realistisch, en soms
niet. Ik praat hierover met coa-
ches, met mijn opdrachtgever en
met collega’s. Het is verfrissend
om iets waar je tegenaan loopt
van zoveel kanten te bekijken.
„Ondanks dat we allemaal bij
een opdrachtgever werken, voel
ik een enorme verbondenheid
met collega’s. Door het intensie-
ve programma leer je elkaar in
een korte tijd goed kennen. We
bespreken dingen die ik niet met
vrienden deel en doen veel leuke
dingen samen. Ik heb nog ruim
een half jaar te gaan. Ik wist voor-
af dat je na afloop van het pro-
gramma uitstroomt, maar nu het
dichtbij komt, vind ik het echt
jammer. Het is zo’n cadeautje dat
je zoveel aandacht mag besteden
aan je eigen ontwikkeling.”

Werkgever ORMIT
De tweehonderd werknemers
geven management-develop-
mentspecialist ORMIT een dikke
9 voor werksfeer. Op feestjes en
partijen vertelt 98 procent met
trots over hun werkgever en
ruim tweederde vindt dat ze vol-
doende mogelijkheden krijgen
om hogerop te komen. Met een
opleidingsbudget van 9 procent
van het brutoloon wordt ver bo-
vengemiddeld aandacht gege-
ven aan ontwikkeling van de me-
dewerk er s.

VEEL RUIMTE OM TE LEREN

3
MIT zelf blijkt namelijk dat jonge
mensen een dik salaris en een flinke
lease-auto niet zo belangrijk vinden.
„Het nieuwe statussymbool onder
jonge mensen is: werk ik bij een be-
drijf waar ik mezelf goed kan ontwik-
kelen en waar ik gelukkig kan zijn.”
Zo hoopt Van Ee op een voorsprong
als straks de tekorten op de arbeids-
markt oplopen; volgens consultancy-
bureau McKinsey & Company zal om-
streeks 2020 de zogenoemde war for
talent losbreken. Van Ee: „Toen ik bij
ORMIT begon, was mijn doel niet om
meer omzet te draaien, maar een van
de beste werkgevers van Nederland te
worden, met aandacht voor ontwik-
keling en plezier. Veel mensen zijn
niet gelukkig bij het bedrijf waar ze
werken. Ze blijven omdat je in deze
tijd nu eenmaal niet snel overstapt,
maar straks zal blijken dat het alle-
maal schijnloyaliteit is.”

Investeren in medewerkers betaalt
zich terug, lijken de beste werkgevers
van 2012 te willen zeggen. Een bewe-
ring die wordt ondersteund door on-

derzoek van de Boston Consultancy
Group. Daaruit blijkt het bedrijfsre-
sultaat van werkgevers die investeren
in talentmanagement en leider-
schapsontwikkeling soms tot wel
twee keer beter te zijn dan bedrijven
die weinig in het personeel investe-
ren.

E en goed leerklimaat is dé manier
om de crisis te overleven volgens

Mirjam Baars, directeur van SatisAc-
tion en onderzoeksleider van het
NRC Beste Werkgevers Onderzoek.
In haar proefschrift Leerklimaat, de cul-
turele dimensie van leren in organisaties
onderscheidt zij een regulerend en
een explorerend leerklimaat. In het
eerste geval wordt de ontwikkeling
van de medewerkers sterk door het
management bepaald, dit leidt vol-
gens Baars vaak tot een passieve hou-
ding van medewerkers ten opzichte
van hun ontwikkeling. In een explo-
rerend leerklimaat voelen medewer-
kers zich zelf verantwoordelijk voor
hun ontwikkeling. Baars onderzocht
de afgelopen jaren welke bedrijven

uit het Beste
Werkgevers Onderzoek – dat voor-
heen door weekblad Intermediair werd
gepubliceerd – een explorerend leer-
klimaat hadden en concludeert dat
die bedrijven geen medewerkers
hoefden te ontslaan. De organisaties
die in mindere mate een explorerend
leerklimaat hadden, moesten in 2010
gemiddeld één tot twee op de hon-
derd medewerkers ontslaan. Baars:
„Mensen die in organisaties werken
die voorop willen lopen in kennis en
ontwikkeling zijn gewend aan veran-
dering. Als de vraag vanuit de markt
verandert, zie je dat dit type werkne-
mer zich als een soort Barbapapa aan-

past aan de nieuwe situa-
tie.”

T egelijkertijd blijkt uit
het NRC Beste Werk-

gevers Onderzoek dat de
opleidingsbudgetten dalen.

Gaven bedrijven in 2008 ge-
middeld bijna 6 procent van de

bruto loonsom uit aan opleidin-
gen, dit jaar is het nog maar 4,4 pro-

cent. De Vetron, de branchevereni-
ging van opleidingsinstituten voor de
zakelijke markt, berekende dat door
de crisis het gemiddelde opleidings-
budget in twee jaar tijd is teruggelo-
pen van ruim drie miljard naar iets
meer dan twee miljard. Deze negatie-
ve trend betekent echter niet per defi-
nitie dat er minder tijd wordt besteed
aan ontwikkeling van medewerkers.
Volgens opleidingsonderzoeksbu-
reau Nidap zetten werkgevers in
plaats van dure externe trainers te-
genwoordig vaker eigen medewer-
kers voor de groep. Dat verklaart on-
der andere waarom Achmea een op-
leidingsbudget heeft van slechts 3

procent van de bruto loonsom terwijl
er toch aan de lopende band cursus-
sen en trainingen plaatsvinden. „Een
grote organisatie als Achmea heeft
veel kennis en kwaliteit in huis en
door daar gebruik van te maken
snijdt het mes aan twee kanten: colle-
ga’s geven regelmatig workshops
over onderwerpen waarin zij uitblin-

ken, daar leren ze zelf ook weer van”,
aldus directeur Personeel en Arbeids-
markt Borgdorff. „Bovendien is het
ook fijn als een collega of een leiding-
gevende aandacht heeft voor je per-
soonlijke ontwikkeling.”

Het teruglopen van de opleidings-
budgetten kan een nadeel zijn vol-
gens Baars, maar zij ziet het als een
van de zegeningen van de crisis dat

© Vervolg van pagina 4&5

40 procent van de medewerkers in de
profitsector heeft een lease-auto. In
de publieke sector is dat slechts 4,5

procent.

EEN AUTO VAN DE ZAAK IS

(ON)GEWOON

Het zit ’m in oprechte
aandacht en af en toe
een feestje
Hetty van Ee, ORMIT

ORMIT

DEZE BEDRIJVEN HEBBEN DE

MEESTE VROUWELIJKE

MANAGERS

1. ORMIT: 61 procent
2. Profource: 44 procent

3. Gemeente Haarlemmermeer: 43
procent

4. ANWB: 42 procent
5. Gemeente Dordrecht: 38 procent
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ICT

ICT
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ICT
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medewerkers zich meer zelf verant-
woordelijk voelen voor hun ontwik-
keling. „Voorheen wachtte je tot de
baas een training aanbood, nu gaan
mensen actief op zoek; via internet of
ze gaan op bezoek bij een collega van
een andere afdeling om daarvan te le-
ren. Als je het niet doet, blijf je niet in-
teressant voor de arbeidsmarkt” Ze
geeft als voorbeeld de gemeente Am-
sterdam die vorig jaar een Train-je-
Collega-Week introduceerde, een ini-
tiatief dat inmiddels is overgenomen
door 24 organisaties in de publieke
sector. Ook bij ORMIT heeft elke trai-
nee een groep van collega’s om mee te
sparren in zogenoemde intervisie-
groepen. Dat is niet duur, maar wel
effectief volgens Van Ee, want colle-
ga’s leren elkaar goed kennen, waar-
door ze zich meer betrokken voelen
bij de organisatie. „Goed werkgever-
schap gaat niet per se over dure
M BA’s, maar over kleine dingen: een
cadeautje of een handgeschreven ver-
jaardagskaart, oprechte aandacht
voor wie iemand is en wat iemand
doet, en af en toe een feestje. We

schenken dan zelf de wijn en huren
geen dure cateraar in. Dat geld be-
steed ik liever aan de ontwikkeling
van onze medewerkers, want daarop
bezuinigen we niet.”

WE KUNNEN ONS ONTWIKKELEN

In 50 procent van de organisaties
hebben medewerkers een Persoon-
lijk Ontwikkelbudget. Het bedrag va-
rieert van 600 tot 1500 euro per jaar
in de profitsector tot gemiddeld 500
euro per jaar bij de non-profitbedrij-

ven.

DOORGROEIEN IS REDELIJK

MAKKELIJK
In 2012 kwam tweederde van de be-
noemde managers in de publieke
sector uit eigen gelederen. In 2010

was dat nog 41 procent. In de profit-
sector is de kans om door te groeien
naar een leidinggevende positie na-

genoeg gelijk gebleven.

VROUWEN WERKEN WEER

VAKER PARTTIME

Vrouwen zijn de afgelopen twee jaar
meer parttime gaan werken en man-
nen meer fulltime. Het aantal deel-

tijdwerkende mannen is vooral in de
profitsector drastisch gedaald. Werk-

te in 2010 nog 35 procent van de
mannen parttime, dit jaar is dat nog

maar 10 procent.
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CONTRACT

NRC 191212/YS/Bron: SatisAction

HIER STEGEN IN 2011 DE

SALARISSEN HET MEEST

1. Profource: 6 procent
2. TOPdesk: 5 procent

3. eFocus Groep: 4 procent

Voor de complete lijsten zie: beste-werkgevers-onderzoek.nl

DIT ZIJN DE 20 BESTE WERKGEVERS

HIER WERKEN DE MEEST TEVREDEN WERKNEMERS

DE 10 WERKGEVERS MET DE BESTE ARBEIDSVOORWAARDEN

O n d e r zo e k s ve ra n t wo o rd i n g
Het SatisAction / NRC Beste Werkge-
vers Onderzoek is een onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoek naar
goed werkgeverschap. De ranglijst is
gebaseerd op twee onderzoeken: een
onderzoek naar de beste arbeids-
voorwaarden (33 deelnemende pro-
fit- en non-profitorganisaties werkten
mee) en een onderzoek naar tevre-
denheid onder werknemers (3.225
medewerkers verdeeld over 24 orga-
nisaties werden ondervraagd) Het
onderzoek wordt uitgevoerd door
Mirjam Baars van onderzoeksbureau
SatisAction. Voorgaande jaren is het
onderzoek uitgevoerd in samenwer-
king met Intermediair, sinds 2012 is
NRC Carrière mediapartner.

v© Lees meer op beste-
werk gever s-onderzoek.nl
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In het eindklassement van het Beste Werkgevers Onderzoek 2012

staat UWV genoteerd op de zeventiende plaats. Een opvallende score

voor de uitkeringsinstantie die de komende jaren fors moet inkrimpen.

Hoe blijft UWV een interessante werkgever, terwijl tegelijkertijd

afscheid moet worden genomen van veel medewerkers? Martin

Harms, directeur HRM bij UWV, is positief over deze opgave. “Betrok-

kenheid en inventiviteit van onze medewerkers is onze kracht.”

UWVvoert in opdracht van hetministerie

van Sociale Zaken enWerkgelegenheid de

werknemersverzekeringen uit, zoalsWW,

WIA, WAO, Wajong, WAZ WAZO en

Ziektewet. UWV biedt daarom een breed

palet aan diensten aan, van sociaal medi-

sche beoordelingen en het verstrekken van

uitkeringen tot het begeleidennaarwerk.

Hoe verklaart u de goede score van

UWV in het onderzoek?

“Het gaat niet alleen om de arbeidsvoor-

waarden,maar zeker ookomhet soortwerk.

Juist de breedte vanons takenpakketmaakt

werken bij UWV zo interessant. Bij ons

werken ruim 19.000 mensen in de meest

uiteenlopende functies, zoals verzeke-

ringsartsen,werkcoaches, ICT’ers, juristen

en diverse ondersteunende functies. Wij

hebben als organisatie bovendien een

belangrijke maatschappelijke taak. UWV

helpt 1.2miljoen klanten en hun gezinnen

aan een tijdelijk of vast inkomen.Dat vraagt

een grote betrokkenheid van onzemensen.

Dagelijks zetten zij zich in het hele land in

om klanten de beste dienstverlening te

bieden. Die betrokkenheid is onze kracht.”

Dat klinkt mooi allemaal, maar er gaan

bij UWV toch ook veel banen verdwijnen?

“Dat klopt.De vorige regeringheeft afspra-

ken gemaakt over een kleinere rijksover-

heid. Als gevolg daarvan moeten we de

komende jarenonze vaste bezetting afbou-

wen. In 2015 hebben we voor ruim acht-

tienhonderd mensen geen vast werk meer.

Dat zijn aantallendie je niet kunt opvangen

met natuurlijk verloop. Daarom proberen

weonzemedewerkersop tijd inbeweging te

krijgen, zodat we boventalligheid kunnen

voorkomen. Dit doen we door actief met

mensen in gesprek te gaan, ze na te laten

denken over hun loopbaan en waar nodig

ondersteuning te bieden. Een zorgvuldig

proces, want we realiseren ons dat achter

iedere fte een persoon schuilt met een

familie, carrièrewensen en levensdoelen.”

Dus sollicitanten hebben voorlopig

niets te zoeken bij UWV?

“Dat is niet helemaal waar, want hoewel

de vaste bezetting krimpt hebben we te

maken met veel tijdelijke krachten om de

effecten van de economische crisis op te

vangen.MaarUWVwerft niet actief en zal

de komende jaren alleen bij uitzondering

vaste krachten aannemen. Zo zijnwe altijd

geïnteresseerd in artsen, ICT’ers of finan-

cieel, juridische of veranderkundige speci-

alisten. Ondanks dat we moeten krimpen

willen we wel in beeld blijven als interes-

sante werkgever en het Beste Werkgevers

Onderzoek toont ook aan dat we dat zijn.

Het is een uitdaging om daar een goede

balans in te vinden. UWV investeert

daarom maximaal in de duurzame en

brede inzetbaarheid van zijn medewer-

kers.Dat doenwedoor ze te stimulerenom

aan hunpersoonlijke ontwikkeling tewer-

ken en waar nodig stimuleren we preven-

tieve uitstroom. UWV’ers hebben andere

werkgevers veel te bieden. Mensen die bij

ons hebben gewerkt brengen een schat aan

ervaring en deskundigheidmee.”

“UWV investeert maximaal in de

duurzame en brede inzetbaar-

heid van zijn medewerkers”

Martin Harms, directeur HRM bij UWV.

G O E D E S C O R E U W V O N D A N K S K R I M P

“Betrokkenheid isonzekracht”

Iets voor jou?
Productmanager Inkoop Licht

Productmanager Inkoop Sanitair

Key Account Manager

Ga naar
werkenbijtechnischeunie.nl
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Wat als je opdrachtgever
je werk verminkt?

De kwestie

Vakantie? Ik werk liever

’B ijna meteen na mijn afstuderen,
nu twee jaar geleden, heb ik Els-

elein Vintage opgericht. Want hoewel
ik wel aandacht kreeg voor mijn af-
studeerproject – een gigantische
lamp – had ik nog niet veel werk als
interieurontwerper. Als student ver-
kocht ik al veel oude kleding van me-
zelf op Marktplaats, nu koop ik het in
voor de handel. Ik fiets daarvoor
graag naar kringloopwinkels in afge-
legen dorpjes. Eens per week breng ik
alle verkochte kleding in pakketjes
naar het postkantoor, ook op de fiets.

„Ik wissel interieurklussen nu af
met de kledingverkoop, of ik combi-
neer het. Ik sta soms op kledingmark-
ten. En met het merk Nieuwe Meuk,
een samenwerking met kledingont-
werpster Amber Brandsma, verkoop
ik nieuwe kleding die geïnspireerd is
op vintage. Van onze tijdelijke winkel
heb ik ook de inrichting gedaan.

„Ik verdien niet veel. Nu ik mijn in-
komsten voor deze rubriek heb opge-
zocht, blijkt het minder dan ik dacht.
Maar omdat mijn vaste lasten zo laag
zijn, red ik het toch. Mijn ouders ma-
ken zich weleens zorgen om me. Ze
snappen niet hoe ik rond kan komen
van al die losse activiteiten.

„Als interieurontwerper werk ik
niet met vaste uurtarieven, maar be-
paal ik per opdracht wat ik eraan wil
verdienen. Onderhandelen is vaak
niet nodig, merk ik. En mijn kleding-
prijzen staan sowieso vast. Het ge-
beurt weleens dat iemand wil afdin-
gen op een kledingstuk. Maar als ik
dan uitleg hoe ik mijn waar heb ver-
kregen, op de fiets met mijn mandje,
krijgen ze zo’n medelijden dat het
wel goed zit.”

Els Kuijt: „Het zou mooi zijn als de prijs van een treinkaartje me niet meer tegenhoudt.” FOTO PETER DE KROM

Een zelfstandige fotograaf uit Gel-
derland heeft de volgende kwes-
tie: „Ik kreeg de opdracht om fo-
to ’s te maken voor een boek. Alle
geportretteerden staan met een
object op de foto. Toen ik het boek
onder ogen kreeg, bleken mijn fo-
to ’s verminkt. De objecten waren
verdwenen, zodat de personen in
het luchtledige staren. Ook waren
liggende foto’s staand gemaakt.
De vormgever heeft op eigen hout-
je dingen veranderd, terwijl ik me
netjes aan de opdracht heb gehou-
den. Ik krijg maar geen contact
met de uitgever, via via kreeg ik te
horen dat ik niet moest zeuren.
Wat kan ik nog doen?”

Volgens Laila Schoots van de Foto-
grafenfederatie heeft de fotograaf
nog gewoon auteursrecht over de
foto. „Dat is alleen niet zo als het in
loondienst is gemaakt. Auteurs-
recht moet je per akte overdragen
en zelfs dan is er nog zoiets als per-
soonlijkheidsrecht van de foto-
graaf. Volgens de wet kan de foto-
graaf op basis van dit recht zich, en
ik citeer, verzetten tegen: ‘Elke mis-
vorming, verminking of andere
aantasting van het werk.’ Als er
echt beeldbepalende stukken van
de foto zijn afgesneden, zou daar
weleens sprake van kunnen zijn.”

Joost Becker, advocaat intellectu-
eel eigendomsrecht en internet-
recht bij Dirkzwager te Arnhem,
kent de voorbeelden wel. „In een
zaak waarbij een foto van Cruijff
zonder toestemming was gebruikt,
werden delen afgesneden om deze
passend te maken voor een cover.
De foto veranderde van liggend in

staand. De fotograaf wist de rechter
duidelijk te maken dat dat het ka-
rakter van de foto veranderde. Hij
kreeg 1.000 euro schadevergoeding
en een groot deel van zijn advocaat-
kosten terug. De schadevergoeding
in dit soort zaken is gemiddeld
1.200 euro, vaak lager, maar ik ken
ook een geval van 19.500 euro. Het
ligt eraan hoeveel foto’s waarin zijn
overgenomen.”

De Fotografenfederatie adviseert
fotografen om opdrachtgevers
vooraf met de algemene voorwaar-
den van de federatie te laten in-
stemmen. In die voorwaarden staat
dat bij schending van de persoon-
lijkheidsrechten de fotograaf een
vergoeding krijgt van 100 procent
van de afgesproken vergoeding.
Want als een boek er eenmaal ligt
en je wilt als fotograaf genoegdoe-
ning, is een gang naar de rechter
vaak nog de enige optie, aldus ad-
vocaat Arthur de Groot van GMW
Advocaten. „Een boek uit de winkel
halen is een stevige maatregel”,
zegt hij. „Maar een rectificatie bij
een tweede druk en daarin ook de
juiste weergave van de foto’s zou
mogelijk zijn, net als een schade-
vergoeding. In een rechtszaak
wordt vaak bepaald in hoeverre de
fotograaf heeft bijgedragen aan de
onduidelijkheid. Als de afspraken
heel vaag waren, is de kans op een
schadevergoeding kleiner.”

ALEX VAN DER HULST

v© Ook een kwestie op het werk?
Mail naar werk@nrc.nl. Kijk
voor meer antwoorden ook
op nrc.nl/carrière

APP

De sollicitatie
app
iPhone, 1,79 euro
vvVVV

Er zijn meer dan
een half miljoen mensen in Neder-
land die geen baan hebben. Veel
werklozen solliciteren zich suf,
maar krijgen steeds nul op het re-
kest. Ligt het aan je brief of je cv, of
aan het gesprek? De sollicitatie app
biedt hulp, maar is zelf ook niet
perfect. Dit is zo’n app waarbij je je
afvraagt waarom het een app is,
want van de functies van je
smartphone maakt hij vrijwel geen
gebruik. Het is eigenlijk een mini-
website met een eigen icoontje – en
hij kost bijna 2 euro.

De app geeft tips in 21 catego-
rieën, zoals een checklist voor je cv,
solliciteren via e-mail, wat je aan-
doet naar een gesprek, hoe je je
daar gedraagt en welke vragen ge-
steld kunnen worden. Op die tips

valt wel wat aan te merken. Een
goede brief, zo schrijven ze, bevat
een inleiding die ervoor zorgt ‘dat
de lezer in jou geïnteresseerd
raakt’. Daarna komt het midden-
stuk, waarin ‘mensen nieuwsgierig
naar je worden’. Wat is het verschil?

Je kunt daarnaast een voorbeeld-
brief lezen waarin een telefoon-
nummer genoemd wordt in de lo-
pende tekst – ietwat ongebruike-
lijk. En ten slotte: misschien wat
flauw, maar wil je de tip ‘check je
spelling’ aannemen van een app die
in de eigen naam het koppelteken
vergat? Zulke oneffenheden moet
je door de vingers willen zien. De
kans is namelijk groot dat je wel de-
gelijk een betere indruk maakt als
je de checklists en tips er even bij
pakt voordat je op de verzendknop
drukt of aanschuift voor een ge-
sprek. Aan de andere kant: hetzelf-
de bereik je door gratis op ‘sollicita-
tietips’ te googelen.

PETER ZANTINGH

App

Sollicitatietips waar wel
wat op aan te merken valt

HUISHOUDBOEKJE

Inkomen: 850 euro bruto
Vaste lasten: Huur (230 euro in-
clusief gas, water en licht), huur

atelier (97 euro), zorgverzekering
(117 euro), mobiele telefoon (25
euro), internet, tv en vaste tele-

foon (15 euro)
Laatste grote aankoop: Nieuwe
invalzaagmachine met tweede-

hands stofzuiger (800 euro)

ILLUSTRATIE TJARKO VAN DER POL

Ve r d i e n e n U i t g eve n

’M ijn eigen winkel is meteen
mijn kledingkast: wat ik zelf

draag, verkoop ik na een maand weer
door. Dat scheelt flink; ik weet nog
dat ik vroeger heel veel uitgaf aan de
bekende confectiemodeketens. Wat
een onzin om daar je geld naartoe te
brengen, denk ik nu, iedereen loopt
daarin en de kwaliteit is om te huilen.
Mijn ouders gaven me vroeger wel-
eens op mijn kop omdat ik te veel kle-
ren kocht. Ik rende na het shoppen
gauw naar mijn kamer om mijn
nieuwste aankopen te verbergen.

„Ik vind dat ik vrij goed met geld
omga. Dat ik nooit weet wat er de vol-
gende maand binnenkomt, maakt
het lastig. Maar meestal kom ik rond:
ik kan eten, ik sta niet rood en ik kan
de meeste dingen doen die ik wil.
Want ik stel geen hoge eisen aan va-
kanties – ik ga bijna nooit – en aan
kleding geef ik dus ook niks uit. Ik
kán wel rood staan, maar ik heb met
mezelf afgesproken dat ik niet verder
dan min honderd euro mag gaan.
Vroeger stond ik weleens min negen-
honderd. Voordat je daar weer uit
bent...

„Laatst was ik op vakantie, in
Frankrijk. Toen merkten mijn vriend
en ik dat we toch liever aan het werk
zijn – we zijn teruggegaan! Maar dat
heeft er ook wel mee te maken dat we
weinig te besteden hebben op vakan-
tie. Een iets ruimer budget zou dus
toch wel fijn zijn. Dan zou ik ook een
echte werkplaats nemen en machines
kopen. Ik zou ook naar meer festivals
gaan. En naar meer concerten buiten
Rotterdam; het zou mooi zijn als ik
niet meer word tegengehouden door
de prijs van een treinkaartje.”

v© Ook vertellen over je inkom-
sten en uitgaven in deze ru-
briek? Aanmelden kan via
werk@nrc.nl

Els Kuijt (26) is freelance interieur-
ontwerper en verkoopt onder de
naam Elselein Vintage tweede-
hands kleding. Ze woont samen
met haar vriend in Rotterdam.

CECILE ELFFERS
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THOMAS RUEB

S
tomerijservice, massages,
danslessen, pingpongtafels,
mamacoaching, een inhouse ca-

fé of sportschool, videogames, dou-
ches, yoga, tafelvoetbal, een fietsen-
maker – veel bedrijven op de ranglijst
van het werkgeversonderzoek bieden
hun personeel meer aan dan alleen
een automaat met slappe koffie en
een waterkoeler.

Deze zogeheten ‘gemaksdiensten’

dragen bij aan de tevredenheid van
medewerkers over hun werkgever en
worden dus ook meegewogen in het
onderzoek. Voor de werknemer zijn
de diensten met name erg comforta-
bel. Het is toch wel zo fijn als je je
lange werkdag even kunt onderbre-
ken voor een potje tennis op de Nin-
tendo Wii.

Een vanzelfsprekendheid is het
niet dat het personeel op deze manier
in de watten gelegd wordt. Tenmin-
ste, niet meer. Een paar jaar terug
bulkte deze werkgeversranglijst,
toen nog uitgevoerd door Intermedi-

air, van de speciale diensten en luxe
services waar medewerkers gebruik
van konden maken. Dat is niet langer
zo. Dit jaar bood ongeveer eenderde
van de bedrijven die aan het onder-
zoek meededen een gemaksdienst
aan voor hun personeel.

Bijna de helft van de top twintig
biedt gemaksdiensten aan. nrc.next

nam bij vier bedrijven een kijkje.

S P E LV E R M A A K MAMACOACHING

4x
Gemaksdiensten

In de kantine wordt het grijs van het
kantorenpand van TOPdesk in Delft
bruusk onderbroken. Glanzende,
helgekleurde eettafels, manden met
fruit, een bar. Daartussen vallen
twee voetbaltafels niet uit de toon.
Het softwarebedrijf staat achtste op
de ranglijst en biedt werknemers
een simpele, maar effectieve ge-
maksdienst: spelvermaak.
„Werkplezier is belangrijk”, vertelt
werknemer Wendy van Slooten. „Ie-
dereen werkt hard, dan moet je ook
kunnen ontspannen.” Dat houdt
werknemers gemotiveerd.
Ter motivatie heeft de kantine ook
een ‘ga m e h o e k ’ in huiskamerset-
ting: een comfortabele bank voor
een tv met een Nintendo Wii. Top-
scores van Mario Kart worden bijge-
houden, plastic gitaren en een

drumset staan klaar voor gebruik.
Bij de tv staan bokalen opgelijnd van
het jaarlijkse tafeltennistoernooi –
één van de kantoorkamers is omge-
doopt tot ‘pingpongk amer’.
Vrees dat de werknemers niets uit-
spoken, heeft Van Slooten niet. „Het
bedrijf selecteert juist op zelfstan-
digheid en verantwoordelijkheids-
g e vo e l .”
Het blijft een IT-bedrijf: een webcam
staat te allen tijde gericht op de spel-
lenhoek. Dat scheelt vruchteloze
wandelingen. Het personeel kan
vanachter het bureau zien of de Wii
in gebruik is of niet.

F OTO ’S PETER DE KROM

Hoe ga je weer aan het werk als je
net een kind hebt gekregen? Veel
jonge moeders worstelen met die
vraag. Ze moeten voor het eerst bij
de baby weg, hun dagschema is
bomvol en hun slaaptijd gehal-
veerd. Velen gaan minder werken,
nemen ziekdagen op of keren hele-
maal niet terug.
Zonde, vindt Twynstra Gudde, num-
mer 6 op de lijst. Daarom biedt het
adviesbureau ‘m a m a c o a ch i n g ’ aan.
Zwangere werknemers krijgen een
cursus van Emmeliek Boost (foto),
directeur van de Opvoeddesk en zelf
moeder van vier. Zij leert de vrou-
wen werk en moederschap te com-
bineren. „De cursus begint tijdens
de zwangerschap, zodat ze weten
wat ze kunnen verwachten als hun
kindje geboren is.”

Tanja ten Berge is partner van
Twynstra Gudde én kreeg zelf ook
mammacoaching. „Emmeliek leert
leert je hoe je je energie beter kunt
verdelen. Dat helpt. En voor het be-
drijf levert een energieke medewer-
ker ook meer op dan een jonge
moeder die er maar half bij is.”
Ook ‘p a p a c o a ch i n g ’ is inmiddels
mogelijk bij Twynstra Gudde. Daar
wordt minder gebruik van gemaakt.
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Zo lang blijf
je werkloos

WEBSITE

Hoelang
we rk l o o s . n l

Stel, je wordt
ontslagen. Dat
kan via een pro-
cedure bij de
k a n t o n r e ch t e r

lopen of via een ontslagvergunning
van het UWV Werkbedrijf. Als die
laatste volgens jou onterecht de ont-
slagvergunning verleent, kun je als-
nog naar de rechter. Dan wordt er een
andere formule gehanteerd voor het
bepalen van een ontslagvergoeding
dan de geijkte kantonrechtersformu-
le (aantal gewogen dienstjaren keer
de beloning keer de correctiefactor).
Veel juridische haarkloverij.

Wat van belang is dat er een reken-
model is bedacht waarop de verwach-
te tijd te zien is dat iemand werkloos
zal blijven na ontslag. Dit is
gebaseerd op gegevens van het CBS
en UWV. Zo kan een rechter makke-
lijk zien wat de gevolgen van een
ontslag voor een werknemer zijn en
weet ook de werkgever wat de conse-
quenties van ontslag zijn.

Kort

De koffie op
temperatuur

DING

Koffie op de
j u i s te
te m p e ra tu u r
Coffee Joulies,
40 euro

Te hete en te
koude koffie is

een universeel probleem. Misschien
geen levensbedreigende problema-
tiek, maar toch. Koffie is bijna altijd
te heet. Eerst zit je dus tien minuten
dorstig te wachten voor je het kunt
drinken. Als het eenmaal op de goede
temperatuur is, moet je vooral niet
een kwartiertje voor overleg weglo-
pen: bij terugkomst is de koffie weer
te koud. Aan die ellende komt een
einde met de Coffee Joulies. De din-
gen, in de vorm van koffiebonen, zor-
gen dat de koffie veel sneller afkoelt
en tegelijkertijd ook langer op die
drinkbare temperatuur blijft. Het af-
koelen gaat drie keer zo snel en de
koffie blijft twee keer zo lang op tem-
peratuur, is de claim.

Militair
leidinggeven

BOEK

L e i d e r s ch a p
onder vuur
Marco Kroon,
18,95 euro

Zo veel voor-
beelden zijn er
niet van voor-

malig legerleiders die in het bedrijfs-
leven ook goede aanvoerders zijn.
Militairen zijn waarschijnlijk iets te
fanatiek voor een situatie waarbij ge-
vechten op hele andere manieren
worden gestreden. Kapitein Marco
Kroon kan dus zijn sollicitatiebrief
naar de Raad van Bestuur van ING
beter laten zitten. Maar hij zou de be-
stuurders misschien wel goede tips
aan de hand kunnen doen. Vanuit dat
idee is Leiderschap onder vuur g e s ch r e -
ven. Je kunt dan wel een bedrijf lei-
den, zelfs de meest gelouterde direc-
teur heeft niet, terwijl de kogels over
zijn hoofd vlogen, in een paar secon-
den beslissingen moeten nemen die
konden leiden tot de dood van zijn
werknemers. Marco Kroon heeft die
ervaring wel en kan ook nog eens
claimen dat hij op dat moment de
juiste beslissingen nam.

SPORTSCHOOL MASSAGES

In een vergaderzaal van het kan-
toor van Winvision (nummer 17) in
Nieuwegein wordt wekelijks de
massagetafel uitgeklapt. Zo een
met een gat waar je met je hoofd in
kunt liggen. Elke werknemer mag
zich kosteloos laten masseren.
„Het zijn toch bureaubanen”, legt
Marije Lankamp, medewerker van
het softwarebedrijf, uit. Dat bete-
kent: zitten, typen en klikken. En
bijkomend: weinig beweging en
kans op rugproblemen.
Daarom komt fysiotherapeut Arjen
Onland al jaren elke woensdag
langs. Om te masseren en om te
zien of medewerkers met een goe-
de houding werken. Voor hen is het
een moment van ontspanning.
„Maar geen verwennerij”, grijnst
Onland. „Ik knijp er flink op los.”
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Pompende housemuziek knalt uit de
speak er s. Een man doet sit-ups met
zijn benen op een yogabal, een ander
oefent boksbewegingen voor de
spiegel. „Fietsen! We gaan fietsen!”,
schalt een digitale instructeur vanaf
de televisieschermen op de muur
voor de fietsapparaten. „En één,
twee, drie, vier!”
Dit is de inhouse sportschool van het
kantoor van verzekeraar Delta Lloyd
in Amsterdam, vierde op de werkge-
verslijst. Van binnen verraadt niets
dat je je in een kantorenpand be-
vindt. Dat is bewust, zegt hr-mede-
werker Willem Biever. Nergens in de
sportschool zijn bedrijfslogo’s te vin-
den, of iets anders dat herleidbaar is
naar Delta Lloyd. „Als je hier bent,
dan moet je aan sport denken, niet
aan werk.”

Elke werknemer mag hier komen
sporten, van partner tot postbezor-
ger. Eén keer per jaar krijgen de werk-
nemers een ‘v i t a l i t e i t s ch e ck ’, een
soort fitheidstest. Het past een verze-
keraar, zegt Biever, om te letten op de
fitheid van zijn personeel. „We doen
natuurlijk ook zorgverzekeringen.”
De sportschool is niet te missen in
het pand, bij binnenkomst direct
naast de receptie. Vanaf buiten kun je
de sporters door de ruit zien ploegen
op de hardloopbanden. En al hardlo-
pend kijken zij naar buiten, naar de
rokers, samendringend in de kou.



nrccarriere.nl, de vacaturesite voor hoogopgeleid Nederland

Op zoek naar een uitdagende baan?
Hieronder vind je een overzicht van de meest actuele
vacatures voor hoogopgeleiden op nrccarriere.nl

automatisering

beleid/bestuur

adviseurs/consultancy

marketing/communicatie

gebruik het referentie

nummer van de vacature

om snel te reageren op

nrccarriere.nl

financieel/administratief

overige

juridisch

techniek

verkoop/sales

commercieel

personeel/organisatie

onderwijs
directie/management

financieel/administratief

zorg/welzijn

Groningen 16162
Assessment Psycholoog/

Consultant
Beljon + Westerterp

Amsterdam 16264E-Business Manager
eyeOpen via Ebbinge &

Company

Rotterdam 16132ICT ManagerKotug International B.V.

Amsterdam 16268
Project Management

Officer
NS Hispeed

Bosch en Duin 16164Bestuurder
Accolade Zorggroep via

Beljon + Westerterp

Wehl of

Viersen
16194Trader(s) Eieren

Gebr. van Beek Group via

CeresRecruitment

Warmen

huizen
16122

Internationaal Verkoper /

Trader Afrikaanse markt
J.P. Beemsterboer Food Tra-

ders via CeresRecruitment

Zwartewaal 16267COO
BIS Industrial Services via

Ebbinge & Company

Staphorst 16300Hoofd ExportBrink Climate Systems B.V.

Rogat 16121
Commercieel

Vestigingsmanager

GEA Farm Technologies

Nederland BV via

CeresRecruitment

Zwolle 16163Operationeel Manager
ISACert Nederland via

Beljon + Westerterp

Den Bosch 16262
Director Commercial

Development

PinkRoccade Local

Government via Ebbinge &

Company

Zaandam 16328Clusterdirecteur
Primair Onderwijs Zaan

via Mercuri Urval

Leiden 16299Marketing ManagerTransIP

Amersfoort 16258(Senior) Projectmanager
Volkswagen Pon Financial

Services

Zwolle 16134Trade Finance SpecialstAbbott Logistics B.V.

Capelle aan

den IJssel
16378Business ControllerFree Record Shop

Amersfoort 16297

Corporate Trainee

Finance & Supply Chain/

Operations

FrieslandCampina

Arnhem 16261Financieel Directeur
Hoogwegt International

B.V. via Ebbinge & Company

Landelijk 16330ControllerImtech Nederland B.V.

Purmerend 16260Chief Financial Officer
Maandag® via Ebbinge &

Company

Landelijk 16335
Uitdagingsgerichte

financiële consultants
Michael Page

Landelijk 16336Jonge financiële diamantMichael Page

Den Haag 16337
Teammanager

Settlements
MN

Tilburg 16211
Controller

(Internationaal)
RIHO International

Hoogeveen 16271Manager SchadeUnigarant Verzekeringen

Delft 16123TeamleiderUnivé Zuid-Holland UA

Amsterdam 16198
Recruitment Manager

Finance
YER Recruitment Solutions

B.V.

Randstad 16374
Ondernemende Corporate

Partner
Legal People

Amsterdam 16263
Partner

Ondernemingsrecht
Lexsigma advocaten via

Ebbinge & Company

Landelijk 16295Marketing Manager
B. Braun Medical via

Michael Page

Amsterdam 16265Stagiair(e) marketingNRC Media

Arnhem 16170
Woordvoerder /

Bestuursadviseur
Provincie Gelderland

Amersfoort 16332ProgrammamanagerNS Opleidingen

Zwartewaal 16266HR Directeur
BIS Industrial Services via

Ebbinge & Company

Den Haag 16294Hr Associate ManagerRecruitmentadviseur

Goirle 16259
Technisch Commercieel

Adviseur Zuid NL
Icopal

Landelijk 16334
International Field

Service Engineer
Michael Page

Dedemsvaart 16130ProductieleiderWehkamp

Barneveld 16161Manager Internal Sales
DS Smith Packaging via

Beljon + Westerterp

Amsterdam 16298Commercieel AdviseurNitesco B.V.

Landelijk 16333RayonmanagerAmbu B.V.via Michael Page

Landelijk 16377
Senior Buyer Northern

Europe

Alcoa Building &

Construction Systems

via Michael Page

Amsterdam 16329PR/PA ManagerNS Hispeed

Den Haag 16375
lead designer for two

industrial product lines
SimGas BV

Utrecht 16379
Projectleider

kwaliteitsbeleid
Slachtofferhulp Nederland

De Kwakel 16133
International Product

Manager Rootstocks
Takii Europe B.V. via Ceres-

Recruitment

Meer informatie over het plaatsen van vacatures?

Neem contact op met NRC Carrière via
t 020 755 3055, stuur een e-mail naar
carriere@nrc.nl of ga naar
nrccarriere.nl/werkgevers.

werken in de wetenschap i.s.m. AcademicTransfer werken in de wetenschap i.s.m. AcademicTransfer

Volg ons via:

Amsterdam 16362

Postdoc

Gezondheidsbeleid en

Economische Crises

Academisch Medisch

Centrum

Amsterdam 16364

Arts-onderzoeker

Klinische Immunologie

Reuma.

Academisch Medisch

Centrum

Delft 16324
Assistant Professor of

Mechatronic Design
Technische Universiteit

Delft

Eindhoven 16288
QME (qualified medical

engineer) in opleiding
Technische Universiteit

Eindhoven

Delft 16355
Jr Researcher

Quantitative Economics
TNO

Nijmegen 16309
Wetenschappelijk

onderzoeker
Universitair Medisch

Centrum St Radboud

Nijmegen 16341
Wetenschappelijk

onderzoeker EU-project
Universitair Medisch

Centrum St Radboud

Utrecht 16353
Klinisch fysicus in

opleiding (KLIFIO)
Universitair Medisch

Centrum Utrecht

Leiden 16312Research fellowUniversiteit Leiden

Leiden 16314
Professor of Chinese

history
Universiteit Leiden

Leiden 16339
Univ. Docent Algemene&

Gezinspedagogiek
Universiteit Leiden

Maastricht 16367
Docent (MSc/ PhD)

Bewegingswetenschappen
Universiteit Maastricht

Maastricht 16368

Ass Professor (PhD)

Human Movement

Sciences

Universiteit Maastricht

Enschede 16327
PhD Antenna System low

Frequency Radio
Universiteit Twente

Enschede 16361

Postdoc Security

Industrial Control

Systems

Universiteit Twente

Utrecht 16354
Ervaren dierenarts

Ambulante Kliniek
Universiteit Utrecht

Utrecht 16369
Postdoc Tectonics and

Structural Geology
Universiteit Utrecht

Amsterdam 16321
Associate Professor

History of Medieval Art
Universiteit van Amsterdam

Amsterdam 16325
Professor Childhood

Education, Parenting
Universiteit van Amsterdam

Amsterdam 16326
Universitair Docent (UD)

of Post-doc
Universiteit van Amsterdam

Warwick, UK 16344
Ass Professor&Professor

Language and Learning
University of Warwick

Warwick, UK 16345

Ass Professor&Professor

Lifespan Health

Wellbeing

University of Warwick

Warwick, UK 16346
Assistant Professors

Behavioural Science
University of Warwick

Amsterdam 16315

PhD Neuroscience

cellular cognitive

performance

Vrije Universiteit

Amsterdam

Amsterdam 16145
Arts-onderzoeker

Cardiologie
Academisch Medisch

Centrum

Breda 16290
Lecturer Accounting &

Information Systems
Avans School of

International Studies

Leiden 16359PhD student
Leids Universitair Medisch

Centrum

Nijmegen 16323

PhD Human Genetics/

Neurogenetics/

Bioinformatics

Max Planck Institute for

Psycholinguistics

Nijmegen 16360
Full Professor

Experimental Physics
Radboud Universiteit

Nijmegen

Den Haag 16338Analist cybersecurityRijksoverheid

Groningen 16347
Postdoc Data-driven

computational semantics
Rijksuniversiteit Groningen

Groningen 16348
Postdoc Research Fellow

Law and Governance
Rijksuniversiteit Groningen

Groningen 16350
Onderzoeker Changing

Energy Markets and Law
Rijksuniversiteit Groningen

Diemen
16292

Projectleider kennisnetStichting Impact

Amsterdam 16311
Laborant, Laboratorium

voor Celtherapie
Stichting Sanquin

Bloedvoorziening

Delft 16305
Asst./Assoc. Professor of

Aviation Acoustics
Technische Universiteit

Delft

Delft 16306
Ass/Assoc Professor Air

Transport Operations
Technische Universiteit

Delft

Amsterdam 16316
Two Professors in

Organization Sciences
Vrije Universiteit

Amsterdam

Amsterdam 16317
Scientist/Professor

Quaternary Geology
Vrije Universiteit

Amsterdam

Wageningen 16318
Modeling life exciting

PhD Systems Biology
Wageningen UR

Wageningen 16320

PhD Phenotyping

Wageningen Belly Fat

project

Wageningen UR

Wageningen 16370

Manager/Business

Developer Maritieme

sector

Wageningen UR
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Utrecht | Zeist | Doorn

De Raad van Toezicht van het Diakonessenhuis is vanwege het ten einde lopen
van de statutaire zittingstermijn van een van de huidige leden per 1 augustus 2013
op zoek naar een

LID RAADVANTOEZICHT (m/v)
met een Cnancieel/economische achtergrond

De Raad van Toezicht zoekt een kandidaat met een Znancieel proZel die tevens
beschikt over bedrijfskundige kennis en ervaring niet noodzakelijkerwijs gerelateerd
aan de gezondheidszorg.

ProCel
¨ Algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring waarbij een
goed evenwicht bestaat tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

¨ Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van
Bestuur kritisch te toetsen en zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door
de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.

¨ Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
¨ AWniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting.
¨ Inzicht in de eisen die op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit
aan een organisatie als het Diakonessenhuis worden gesteld.

¨ Bekendheid met de regio Utrecht strekt tot de aanbeveling.
¨ Voldoende beschikbaarheid.

Honorering
Honorering vindt plaats conform de regeling van de Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ).

Informatie
Over deze vacature en de selectieprocedure kan nadere informatie worden verstrekt
door de heer dr. J.G.F. Veldhuis, voorzitter van de raad van toezicht of de heer
drs. R. Florijn, voorzitter van de raad van bestuur. Zij zijn telefonisch bereikbaar
via het secretariaat van de raad van bestuur, tel. (088) 250 62 12.

Sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 9 januari 2013 per e-mail richten aan
yhuijgen@diakhuis.nl (ambtelijk secretaris raad van toezicht)
o.v.v. vacature lid RvT.

DIRECTEUR
Bel-me-niet Register

Voor meer informa@e over deze vacature:

www.bel-me-niet.nl

N Y E N R O D E . A R E W A R D F O R L I F E

Leiders in ontwikkeling sinds 1946

De manier waarop

potentieel

ontwikkeld kan worden heeft veel te maken met

kennisoverdracht. Het ontwikkelen van vaardig-

heden, het ontvangen van coaching en het aan-

zetten tot zelfreflectie is minstens zo belangrijk.

Om tot resultaatgerichte oplossingen te komen

spreken we bij Nyenrode daarom niet alleen

het hoofd, maar ook hart en handen aan. Dit kun

je ervaren bij Nyenrode Executive Education,

waar we onze deelnemers wegen laten bewan-

delen die hen daadwerkelijk verder brengen.

Deze programma’s zijn bedoeld om professionals

in persoonlijke en zakelijke doelstellingen te

ondersteunen. Op elk moment in hun carrière.

Met kennis die inspireert en rijke ervaring uit

de business, worden professionals persoonlijk

en hele organisaties gevoed.

Dat doen we al sinds 1946, waarmee we diep

zijn verankerd in het nationale en internationale

bedrijfsleven. Vanuit onze waarden ‘leadership’,

‘entrepreneurship’ en ‘stewardship’ ontwikkelen

we de nieuwe leiders en entrepreneurs met oog

voor resultaat, maar ook voor business moraal

en duurzaamheid.

Toe aande volgende stap?Kijk danop

www.executiveeducation.nl of bel 0346 291 202.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Afdeling Publiekrecht:

Junior Docent-onderzoeker | 1,0 fte

_________________________________________

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen –
Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding:

Universitair Docent (UD) of Post-doc | 1,0 fte

_________________________________________

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Onderwijsbureau
Sociale Wetenschappen:

Afdelingshoofd Graduate School of
Social Sciences | 0,8 - 1,0 fte

_________________________________________

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Afdeling Planning & Control:

Controller | 1,0 fte

_________________________________________

Faculteit der Geesteswetenschappen – Afdeling Planning & Control:

Senior Controller | 0,8 - 1,0 fte

_________________________________________

Faculty of Humanities – Department of Art, Religion and Cultural Sciences:

Professor of Modern and Contemporary
Art History | 1.0 FTE

_________________________________________

Faculty of Humanities – Department of Art, Religion and Cultural Sciences:

Associate Professor of the History of
Medieval Art | 1.0 FTE

_________________________________________

Faculty of Social and Behavioural Sciences – Department of Child Development and Education:

Professor of Child Development:
Childhood Education, Parenting, Childcare and
Family support | 1.0 FTE

uva.nl/vacatures

acquisitie wordt niet op prijs gesteld
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Wekelijks doet
Japke-d. Bouma verslag
van haar ontmoetingen
met allerlei typen collega’s.
Deze week: de klager. Haar
lichaam, haar auto, alles
gaat kapot. En alles is mis.

Ze zuigt je echt
helemaal leeg

JAPKE-D. BOUMA

A ls je haar ziet aankomen, doe je altijd net of
je druk bent. Maar juist dán komt ze naast

je bureau staan. Ze trekt wat met haar been, be-
weegt haar hoofd voorzichtig van links naar
rechts, en masseert haar schouder. Ze gaat zit-
ten op je tafel en sluit even haar ogen. Ze heeft
weer zo’n last, zegt ze. Maar daar gaat het niet
om.

Waar ze voor kwam: weet je nog, dat ze je ooit
had verteld over Het Probleem? Dat ze al voor-
speld had dat Het een Ding zou worden? Dat we
Allemaal konden zien Aankomen dat het zou
Escaleren, en dat ze nota bene nog had Gewaar-
schuwd, maar dat er Niks mee gedaan is, en dat
uiteindelijk de klant de Dupe is, en Wij indirect
natuurlijk nog het Meeste, omdat het de Conti-

nuïteit raakt van Alles wat we hier doen.
Dit is de klager.
Je kan geen kant op als ze komt. Ze kan alles

wat er fout is aan de organisatie feilloos duiden.
Ze heeft altijd gelijk. Ze zegt hardop dingen
waarover jij al jaren niet meer durft na te den-
ken. Alles wat je weglacht, haalt zij met de
grootste precisie terug en brengt het genade-
loos in het onbarmhartige licht van de werke-
l ij k h e i d .

Dat kan ze ook met zichzelf. Haar lichaam,
haar ouders, haar auto, de wasmachine… Ze
probeert het wel, maar alles gaat altijd kapot.
Uiteindelijk is iedereen alleen, lacht ze wrang.
In haar ogen zie je de afgrond van een gruwelijk
bestaan. Ze heeft zoveel pech de laatste tijd. Je
ziet ze thuis zitten met z’n drieën – de klager, de
kat en Het Probleem.

De klager is het zwarte gat, de Bermudadrie-
hoek van het bedrijf. Iedereen in haar buurt
zuigt ze helemaal leeg. Maar jou het meest.
Want jij snapt haar. Je staat machteloos, je weet
nooit wat je moet zeggen. Je kan haar niet laten
vallen, dat voelt ze, ze heeft jouw snaar geraakt.
En dus blijft ze het je vertellen.

Alles wat er fout gaat. Met alles. Met het be-
drijf, met haar, met de bedrijfstak, met Neder-
land, met de wereld. En dus ook met jou.

Overal over klagen, maar oplossingen heeft
ze niet, de klager. Die moet jíj verzinnen.

Anders blijft ze terugkomen.

Ik wil voor
een hoger
doel werken

Ka n d i d a a t
Naam: Lidwien Fokkema (25)
Is: Medewerker commerciële onder-
steuning bij Ahold
Wil een baan als: Jongerenonder-
zoeker
Salariseis: „Ik ben gauw tevreden en
hoef geen advocatensalaris.”
Pogingen om werk te vinden: „Eén
dag per week besteed ik aan sollicite-
ren en netwerken.”

P i t ch
„Na mijn studie neuropsychologie
aan de Rijksuniversiteit Groningen
rolde ik min of meer toevallig in een
stage bij Ahold. Daar heb ik een on-
derwijsprogramma ontworpen voor
het platform ‘Ik eet het beter’, waar-
mee we langs basisscholen gingen
om scholieren te leren over een ge-
zonde levensstijl. Ik vind het leuk om
met jonge mensen te werken, omdat
ze nog zo lekker eerlijk zijn.

„Het liefst zou ik onderzoek doen
onder jongeren. Nee, daarbij hoeft
mijn studie niet direct van pas te ko-
men. Ik vond het interessant om te
leren hoe stofjes in de hersenen ons
gedrag beïnvloeden, maar ik ben
vooral ook benieuwd wat jongeren
beweegt. Na het incident met de
grensrechter die dood werd ge-
schopt, wilde ik bijvoorbeeld weten
hoe jongeren daar zelf tegenaan kij-
ken.

„Ik ben creatief, kan goed met
mensen omgaan en vind het belang-
rijk om te werken voor een hoger
doel. Dat hoeft niet per se letterlijk
bij een goed doel of NGO te zijn,
want ik ben een realistische idealist.
Een groot bedrijf heeft een grote
stem en kan daarom misschien wel
meer bereiken. Maar het werk zelf
moet wel ergens over gaan.

„Op dit moment heb ik een com-
merciële functie bij Ahold. Ik heb bij-
voorbeeld meegewerkt aan de ont-
wikkeling van een nieuwe tandpasta.
Daarvoor moest ik het product proe-
ven en zeggen wat ik er van vond. Ik
merk dat ik daar niet zo geschikt
voor ben. Mijn interesse ligt niet bij
hoge verkoopcijfers, ik denk liever na
over hoe de verpakking beter gerecy-
cled kan worden.”

ADINDA AKKERMANS

v© Ben jij ook op zoek naar een
baan en wil je jezelf graag pit-
chen? Of heb jij misschien de
ideale baan voor Lidwien Fok-
kema? Mail naar werk@nrc.nl

Pitch

Weten of Lidwien een nieuwe baan
heeft gevonden? Kijk volgende week
woensdag op nrc.nl/carriere

. Onderzoek door adviesbureau Mercer
wijst uit dat Nederlanders best tevreden
zijn met hun baas. Bazen krijgen als ge-
middeld rapportcijfer een 6,6. Toch laat
onderzoek door de Nationale Vacature-
bank zien dat de baas het niet snel goed
doet: 41 procent van de werknemers
klaagt over het gebrek aan goede bege-
leiding, 22 procent vindt dat de baas zich
te veel met het werk bemoeit.

. Werknemers ergeren zich op kantoor
vooral aan software of bedrijfsnetwer-
ken die niet werken. Verder wordt ge-
klaagd over ellebogenwerk om hogerop
te komen, een slechte sfeer op de werk-
vloer, collega’s die te laat komen en luid
bellende en smakkende collega’s.

. Lange tijd was Nederland kampioen
ziekteverzuim in Europa, maar de laatste
jaren daalt het ziekteverzuim hier juist,
blijkt uit cijfers van het CBS. Over het ge-
heel genomen lag het ziekteverzuim vo-
rig jaar op 4,1 procent; in 1990 was dat
nog 7 procent.

. Op Europees niveau valt op dat werk-
nemers in Noord-Europa veel vaker ziek
zijn dan hun collega’s in het Zuiden. Het
is niet zo dat zij er een ongezondere le-
vensstijl op nahouden. Veel zuidelijke
landen kennen een aantal wachtdagen.
Dat betekent dat de eerste ziektedagen
voor rekening van de werknemer zijn,
waardoor de drempel voor verzuim veel
hoger is. De directe kosten van het ziek-
teverzuim bedragen in Nederland jaar-
lijks ongeveer 10,8 miljard euro.

KLAGEN, RODDELEN, THUIS ZITTEN

ILLUSTRATIE GIJS KAST



Klanten komen bij ons met vragen

waar nog geen antwoorden op

zijn. Dat vind ik preJg, want dan

moeten we met al onze kennis en

creaMviteit iets nieuws bedenken

om het op te lossen. Voor veel

van wat we doen bestaan geen

handboeken en de benodigde

kennis ligt zelden bij één persoon.

Dan zoek ik dus de juiste mensen

bij elkaar die het kunnen regelen.

We gebruiken de nieuwste techno�

logie niet omdat het ’t nieuwste is.

Onze oplossingen moeten aller�

eerst de klantvraag beantwoor�

den. Qua nieuwe ontwikkelingen

houden we elkaar ook scherp, bij�

voorbeeld via ons intranet. Het

kan heel leerzaam zijn om discus�

sies tussen collega’s te volgen.

Grote organisaMes worden al snel

bedrijQes binnen bedrijQes. Zo

zijn wij niet. Ook al zijn we met

ruim tweehonderd man, ik ervaar

Macaw nog steeds als een (kleine)

organisaMe waar iedereen snel

voor elkaar klaar staat. Die

behulpzaamheid verraste me echt

toen ik hier kwam werken. We

zijn toegankelijk en informeel, het

is geen pakkencultuur en ieder�

een kan werkelijk bij iedereen

naar binnen lopen. Ik heb niet

eerder bij een bedrijf gewerkt

waar ik als developer op een nor�

male manier de Rnancieel direc�

teur kon benaderen. En vice versa

natuurlijk. Zelfs onze techneuten

zijn open en sociaal, het zijn geen

mensen die zich sMlzwijgend ach�

ter een pc terugtrekken.

Niemand vertelt mij hoe, op

welke Mjd of waar ik mijn werk�

zaamheden moet doen, als ik

maar zorg dat de afspraken en

deadlines gehaald worden. Het

gaat erom dat ik oplever wat er

van mij wordt verwacht. Dat is

een kwesMe van verantwoorde�

lijkheid nemen en het vertrouwen

krijgen dat ik dat kan. Die vrijheid

geeN mij een goed gevoel. Ik

maak zelf de regels en heb geen

vastomlijnde kaders waarbinnen

ik moet funcMoneren. Dat maakt

dat mijn werk geen vervelende

verplichMng is, maar iets dat ik al

zeven jaar met veel plezier doe.

Natuurlijk is geld verdienen ook

belangrijk, maar op deze manier

gaat dat veel makkelijker.

Eenmaal per jaar zet ik met mijn

people manager een persoonlijk

ontwikkelingsplan uit en maande�

lijks praten we over hoe het gaat;

lig ik nog op koers, kloppen de

doelstellingen. Zo wil ik minder

Mjd aan het toetsenbord beste�

den om meer de projecten uit te

kunnen gaan zeKen bij klanten.

Iedereen heeN een persoonlijk

opleidingsbudget dat hij vrij mag

besteden. Natuurlijk moet dat wel

bij de plannen passen, maar als

de moMvaMe goed is, is daar veel

ruimte in. Ik heb het gevoel dat ik

in dit bedrijf maximaal kan

groeien. Mijn people manager

helpt me met advies of verwijst

naar collega’s die me verder kun�

nen helpen.

Het Nieuwe Werken, daar moet

ik een beetje om lachen, want ik

doe dat al vijf jaar, sinds ik hier

begon. Mijn collega’s zijn alMjd

bereikbaar per telefoon of online,

maar ik heb geen idee waar ze

zich precies bevinden. Of ze nu

thuis achter de pc ziKen of op

kantoor, de telefoon wordt opge�

nomen, de deadline wordt

gehaald en we werken gewoon

samen. Niets staat ons in de weg

om overal te werken, mits dat

niet lasMg is voor de klant of voor

het team. Iedereen heeN en

neemt zijn verantwoordelijkheid

en dat geeN een hoop vrijheid.

www.macaw.nl | www.echtleukwerk.nl

Frank Peeten

Frank is projectmanager en

bewaakt de voortgang van grote

InformaBon Worker projecten.

Wilco Blom

Wilco geeC als lead developer

leiding aan een team van

ontwikkelaars.

Eric Kwerreveld

Eric stuurt als manager applica-

Bebeheer en -onderhoud 23

developers aan op drie locaBes.

Kai van den Berg

Kai verdeelt als Business Intelli-

gence consultant zijn Bjd tussen

klant en kantoor.

Michel Heijman

Michel zorgt er als soluBon

consultant voor dat de klant

krijgt wat hij heeC besteld.

De mensen van Macaw
MicrosoN�specialist en IT�dienstverlener Macaw wil graag tot de beste werkgevers in Nederland behoren.

Macaw ziet haar medewerkers als belangrijkste waarde en culMveert daarom een omgeving waarin zij kun�

nen groeien en bloeien. Professionaliteit, kennis(deling), collegialiteit, iniMaMef en plezier zijn de belangrijk�

ste pijlers en jaarlijks onderzoek toont aan dat deze zeer gewaardeerd worden. DOOR KARINA MEERMAN


