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T�H�U�I�SW�E�R�K�E�N

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband
van 26 gemeenten en hulpdiensten en is ingesteld om de ruim 1.200.000
inwoners van de regio beter te beschermen tegen de risico’s van branden,
rampen en crises. Binnen de Veiligheidsregio MWB werken Brandweer,
GHOR, Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau, gemeenten en
ketenpartners samen inzake risico- en crisisbeheersing, incidentbestrijding
en geneeskundige en bevolkingszorg. Veiligheidsregio MWB legt de nadruk
op duurzame ontwikkeling van veiligheid en zorg en versterking van de
veiligheidsketen. Zie ook: www.veiligheidsregiomwb.nl

Coöperatie Univé Rivierenland U.A. is een ambitieuze, zelfstandige verzekeringsmaatschappij en assurantiebemiddelaar. Naast een uitgebreid aanbod van brand- en woonverzekeringen biedt de organisatie de particuliere en
zakelijke markt een totaalpakket van schade-, zorg- en levensverzekeringen
en hypotheekadvies en -bemiddeling. Voor ruim 140.000 regionale klanten
werken circa 180 medewerkers aan onderscheidende, persoonlijke en
klantgerichte dienstverlening. In de strategie is bewust gekozen voor het
centraal stellen van ‘de mens’ als onderscheidend vermogen van de
organisatie. Zie ook: www.unive.nl/rivierenland

U bent eindverantwoordelijk voor het realiseren van het meerjarenbeleidsplan en het adequaat functioneren van de organisatie. U rapporteert
aan het bestuur en geeft leiding aan circa 1.900 medewerkers. U heeft woniveau en aantoonbaar succes gehad in een vergelijkbare situatie. U bent een
gezaghebbend leider met relevante kennis van en ervaring met het politiekbestuurlijke domein, aangevuld met werkervaring in integrale veiligheid. U
koppelt visie aan pragmatisme, denkt kolomoverstijgend, verbindt mensen
en organisaties, bent sensitief en toont inspirerend leiderschap in een
veranderende omgeving.

U bent samen met de medebestuurder volledig en collegiaal verantwoordelijk voor het strategisch beleid en de realisatie daarvan volgens de
Univéformule. U geeft inspirerend leiding aan het gehele commerciële
bedrijf, waaronder de particuliere en zakelijke markt en financieel advies. U
legt verantwoording af aan interne en externe toezichthouders en rapporteert rechtstreeks aan de RvC. U heeft een wo werk- en denkniveau, actuele
kennis van verzekeringen en succesvolle, commerciële managementervaring in veranderingsgerichte organisaties. U bent samenwerkingsgericht, ondernemend en daadkrachtig met oog voor mens en resultaat.

Contact: kantoor Eindhoven, dhr. J.C.A. Eilering,
06 - 22 21 13 10, referentienummer R1925.

Contact: kantoor Amsterdam, dhr. mr. J.W. Hein,
06 - 51 81 71 54, referentienummer R1931.

directeur

commercial director

Green Chemistry Campus B.V. (GCC) te Bergen op Zoom is de organisatie
waarin ondernemers in de biobased economie de fysieke ruimte en
ondersteuning krijgen om hun idee om te zetten naar marktkansen. De
unieke feed-stock positie en de aanwezigheid van belangrijke agrofood en
chemische industrie zijn bepalend hiervoor. Stakeholders van de GCC, zoals
overheden, bedrijven en kennisinstellingen hebben belang bij een krachtig
ecosysteem. GCC versterkt dit systeem door stimulering van bedrijvigheid via
innovatie, kennisdeling, samenwerking en het delen van infrastructuur. Zie
ook: www.greenchemistrycampus.com

IPP Logipal te Eindhoven is onderdeel van Pooling Partners en toonaangevend in verhuur van pallets en boxen voor de FMCG en andere logistieke
ketens in heel Europa. Via een uitgebreid netwerk van servicecentra huren
klanten IPP-poolmaterieel voor opslag en transport van hun producten.
Dankzij de IPP Logipal poolingexpertise van het ophalen, repareren en
hergebruiken ontvangen klanten hun poolmaterieel waar en wanneer ze het
nodig hebben. Het bedrijf onderscheidt zich door snel te reageren en
proactief mee te denken. IPP Logipal wil met duurzame oplossingen
bijdragen aan de circulaire economie. Zie ook: www.poolingpartners.com

U bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en de realisatie van de
doelstellingen van het businessplan. U zoekt de samenwerking met de grote
industriële bedrijven binnen de sector, zet in op business development met
kleine en grote bedrijven en ontwikkeling van kennisprogramma’s. U geeft
leiding aan een kleine werkorganisatie en rapporteert aan de RvC. U beschikt
over een wo werk- en denkniveau en heeft gezag door relevante ervaring
binnen een internationaal speelveld in de industrie (bijvoorbeeld chemie,
agro). U bent ondernemend, resultaatgericht, heeft gevoel voor bestuurlijke
processen en bent een netwerker.

U bent verantwoordelijk voor het commercieel ontwikkelen en aansturen van
de BU in de Benelux, van acquisitie tot implementatie. U rapporteert aan de
Divisie CEO en geeft inspirerend leiding aan het MT en aan 16 medewerkers,
verdeeld over drie teams. U bent ondernemend ingesteld, hands-on en in
staat snel de verbinding met anderen te maken. U heeft ervaring in de 4PL
logistieke dienstverlening en bent bij voorkeur bekend met de FMCG supply
chain. U heeft minimaal hbo-niveau en meerjarige ervaring in een
soortgelijke functie en omgeving. U beheerst Engels vloeiend, kennis van
Duits of Frans is een pre.

Contact: kantoor Amsterdam, dhr. mr. E. Batenburg,
06 - 12 47 98 26, referentienummer R1936.

Contact: kantoor Eindhoven, dhr. drs. N.R. Weelinck,
06 - 21 27 37 05, referentienummer R1924.

manager watersystemen & waterveiligheid

manager productie

Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig en duurzaam waterbeheer en
zorgt voor droge voeten en schoon water. Het waterschap is verantwoordelijk
voor waterkering, -kwaliteit en -kwantiteit en is doorlopend op zoek naar
nieuwe manieren om water te bedwingen, te verdelen en te zuiveren. Het
waterschap werkt kostenbewust en duurzaam en is betrouwbaar en
samenwerkingsgericht. Speerpunten voor de komende jaren zijn verdere
organisatieontwikkeling tot dé regionale waterkennisautoriteit, het
uitbouwen van het relatiebeheer en optimalisering van de dienstverlening.
Zie ook: www.noorderzijlvest.nl

Euroliquids B.V. te Rotterdam is een snelgroeiend productiebedrijf en dé
producent van chemicaliën voor de land- en tuinbouw en de industrie.
Euroliquids behoort tot de Thesis-groep die bestaat uit zes handels- en
productiebedrijven, waaronder het meer dan 90 jaar bestaande van Iperen
B.V. Bij deze bedrijven werken circa 250 medewerkers. Vanwege de groei
bevindt Euroliquids zich in een transitieproces en worden de
productieprocessen verder geoptimaliseerd in samenwerking met de (inter)
nationale waardeketen van de zusterbedrijven. Kwaliteit, veiligheid en
innovatie staan voorop. Zie ook: www.euroliquids.com en www.iperen.com

U bent eindverantwoordelijk voor de resultaten van uw proces en geeft op
mens- en resultaatgerichte wijze leiding. Als proceseigenaar bent u integraal
belast met het coördineren en monitoren van strategische projecten en
processen. Op professionele wijze geeft u vorm en inhoud aan
stakeholdermanagement. U maakt deel uit van het MT en bent in- en extern
een bruggenbouwer. U beschikt over een bedrijfskundige masteropleiding,
ruime leidinggevende ervaring in een complexe projectenomgeving en u
heeft een brede kijk op waterbeheer. U bent zakelijk, bestuurlijk sensitief en
weet professionals te binden en boeien.

U bent verantwoordelijk voor het totale productieproces en richt dit efficiënt
in met de juiste inzet van middelen en mensen. U stelt een lange termijn
productieplan op, ontwikkelt een productiestrategie die rekening houdt met
een demand planning en supply & productieplanningsproces. U geeft
inspirerend leiding aan twee teamleiders en bent sparringpartner van de
algemeen directeur. U heeft een hbo/wo werk- en denkniveau en relevante
ervaring in een productieomgeving met afvullen/verladen (bijvoorbeeld
chemie of anderszins). U bent analytisch, stevig, klantgericht, communicatief
en gericht op samenwerking.

Contact: kantoor Groningen, mevr. M.M. Dijksterhuis,
06 - 22 60 38 50, referentienummer R1930.

Contact: kantoor Amsterdam, dhr. mr. E. Batenburg,
06 - 12 47 98 26, referentienummer R1933.

sales engineer

controller

A.P. van den Berg in Heerenveen is met circa 50 medewerkers een
middelgroot bedrijf dat al bijna 50 jaar bestaat. Het sterk internationale en
innovatieve karakter borgt de marktleidende positie. De hoofdactiviteit
bestaat uit het ontwerpen en leveren van geavanceerde systemen voor
bodemonderzoek, dat op land of offshore plaatsvindt. Onder de naam
GeoTechnology is een nieuwe bedrijfsactiviteit in de fundeertechnologie
ontstaan, met de ambitie deze uit te bouwen tot een stabiel en
toonaangevend onderdeel binnen de portfolio. Hiervoor is versterking van het
commerciële team nodig. Zie ook: www.apvandenberg.com

Arriva Nederland is onderdeel van de Arriva Groep, waar Deutsche Bahn
eigenaar van is en is actief in 14 Europese landen. Arriva is een
ondernemende, slagvaardige dienstverlener op het gebied van personenvervoer met in Nederland ruim 6.000 medewerkers. Arriva vervoert
mensen op een veilige en duurzame wijze in de totale mobiliteitsketen, met
een sterke focus op trein- en busvervoer. De regio Brabant met 1.000
gemotiveerde, betrokken en klantgerichte medewerkers, is opgesplitst in
meerdere bus- en treinconcessies en verschillende vestigingen met
specifieke invloeden. Zie ook: www.arriva.nl

U bouwt en onderhoudt de nieuwe Europese markt voor de fundeertechnologie. U verwerft opdrachten en ondersteunt bij de uitvoering. U
rapporteert aan de commercieel directeur. U heeft ten minste een hbo werken denkniveau, een werktuigbouwkundige of civieltechnische opleiding en vijf
jaar werkervaring in een commercieel-technische functie, bij voorkeur in een
internationale omgeving. Ervaring met geotechniek en/of verkoop van
kapitaalgoederen is een pre. U bent bereid te reizen. U beheerst de Engelse
en bij voorkeur andere Europese talen. U bent commercieel, ondernemend,
enthousiast en gericht op samenwerking.

U bent verantwoordelijk voor het verzorgen van diverse controlling en administratieve taken ten behoeve van de regio. U maakt financiële analyses,
rapportages en managementinformatie voor het regiomanagement. U levert
financiële expertise aan het regiomanagement, geeft advies over kpi’s en
processen en maakt verbetervoorstellen. U beschikt over een hbo/wo werken denkniveau, een bedrijfseconomische opleiding en heeft meerdere jaren
ervaring in een soortgelijke functie binnen een commercieel bedrijf. U bent
ambitieus, gedreven, communicatief, resultaatgericht, analytisch en heeft
oog voor detail.

Contact: kantoor Heerenveen, dhr. M.L. Olman,
06 - 27 50 73 84, referentienummer R1934.

Contact: kantoor Amsterdam, mevr. J.F. Vriesema MSc.,
06 - 30 25 74 38, referentienummer R1895.

Om te solliciteren reageert u via onze website met behulp van het vermelde referentienummer. Voor meer informatie neemt u contact op met de desbetreffende consultant.
Het functieprofiel en de tijdsplanning vindt u op onze website.

Amsterdam Eindhoven Groningen Heerenveen Hengelo Zwolle

A�M�ST�E�R�DA�M�.�Werknemers

die af en toe thuiswerken,
werken beduidend vaker
over dan niet-thuiswerkers
en personen die gewoonlijk
thuiswerken. Dat blijkt uit
onderzoek van TNO en CBS.
Bij zes op de tien mensen
die soms thuiswerken
schieten familieactiviteiten
er geregeld bij in vanwege
het werk. Vooral managers,
ICT’ers en docenten werken
frequent incidenteel thuis.
In 2015 werkten in totaal
bijna 3 miljoen werknemers
en zelfstandigen vanuit
huis. Voor 38 procent van
deze groep is de eigen woning de voornaamste werkplek of uitvalsbasis, zoals
zelfstandige schrijvers of fotografen. (NRC)

PA�RT�I�C�U�L�I�E�R�E�N

Op vakantie? Zo vaak als je wil
Onbeperkt vrije dagen
opnemen. Dat lijkt een
utopie, maar is bij bedrijven
als Netflix al een realiteit.
Waarom? En werkt het?
Door�onze�medewerker
Marloe�van�der�Schrier

E

en jaar geleden startte
softwarebedrijf Bynder
als een van de eerste Nederlandse bedrijven met
een regeling voor onbeperkt verlof. Werknemers kunnen net zo veel vrije dagen
opnemen als ze zelf willen. „Werknemers voelen zo meer vrijheid om hun
rust te pakken, en dat wilden we graag
stimuleren”, aldus Kristel Moedt, directeur personeelszaken bij Bynder.
Uit een evaluatie van de nieuwe re-

geling bleek deze maand: werknemers van Bynder die zelf mogen bepalen hoeveel vrije dagen ze opnemen, misbruiken dat vertrouwen
niet. Wél steeg het aantal opgenomen
vakantiedagen licht, waarmee het
doel (meer rust) werd bereikt.
Sinds een jaar moeten werknemers
van Bynder dus niet alleen het wettelijk minimum aan vakantiedagen opnemen, ook daarboven kunnen ze zo
vaak weg als ze willen. „We zijn een
internationaal bedrijf: mensen werken vaak ’s avonds nog, of moeten ’s
ochtends heel vroeg een belletje naar
het buitenland doen”, legt Moedt uit.
„Onze werknemers stellen zich flexibel op, dus waarom zouden wij dat
niet doen? Er wordt hier hard gewerkt, en daarbij is het belangrijk voldoende rust te nemen.”
Sinds de nieuwe regeling ziet Bynder een gemiddelde stijging in het
aantal opgenomen vakantiedagen
van zo’n 11 procent, waarmee de ruim

270 werknemers wereldwijd, per jaar
op ongeveer 24 vakantiedagen uitkomen. „In de Verenigde Staten was de
toename het grootst. Amerikaanse
bedrijven geven maar weinig vakantiedagen per jaar, dus als het aantal
vrije dagen daar met een paar dagen

‘Onze werknemers stellen
zich flexibel op, dus waarom
zouden wij dat niet doen?’
toeneemt, is de stijging al snel een
stuk groter. Hier in Nederland is het
aantal vrij gemiddeld”, zegt Moedt.
Toch vraag je je af: zit er dan helemaal niemand tussen die geregeld
meer vrije dagen opneemt dan nodig?
„Nee”, zegt Moedt. „Die vraag krijg ik
vaker: ‘Is dan niet ineens iedereen
verdwenen?’ Dat is zeker niet het ge-

val.” Er vindt namelijk altijd overleg
plaats met collega’s, zodat je afstemt
wie wanneer weggaat, legt ze uit.

De rol van een leidinggevende
Bovendien: waar werknemers in de
oude situatie vrije dagen spaarden
voor een verhuizing of een lange vakantie, kunnen ze nu tóch tussendoor
even die vrije dag opnemen of een lang
weekend weggaan, wanneer dat nodig
is. Moedt: „Daarnaast merken we dat
de houding van een leidinggevende
daarbij heel belangrijk is. Als hij of zij
zomaar een paar weken weggaat, zal
een werknemer dat ook sneller doen.”
En wat als een werknemer nog
stééds maar mondjesmaat vrij
neemt? „Een keer per kwartaal bekijken we hoe het zit met de vakantiedagen. Mocht het nodig zijn, dan gaan
we in gesprek en geven we aan dat het
goed is af en toe vrij te nemen.” Maar
vaak is dat niet nodig. Moedt: „Het
loopt hier over het algemeen goed.”

Opnieuw minder
personen failliet
A�M�ST�E�R�DA�M�.�Het aantal

persoonlijke faillissementen is in 2016 opnieuw gedaald. Het afgelopen jaar
gingen 1.545 particulieren
failliet, dat is een daling van
ongeveer 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor.
Het aantal daalde voor het
derde jaar op rij en ligt nu
op het laagste punt sinds
2000, meldt het CBS. Het
hoogtepunt was in 2013,
toen werden 4.073 particulieren failliet verklaard. Onder particulieren worden
mensen met eenmanszaken
gerekend. Faillissementen
van personen vormen bij elkaar ongeveer een kwart
van het totale aantal faillissementen. (NRC)

ILLUSTRATIE�TOMAS�SCHATS

bestuurder

Japke-d. Hoe goed kan jouw baas luisteren?

A

ls ik sommige managers mag geloven, dan is de kantoorjungle
een soort radiouitzending die je
aan en uit kan zetten. Ik lees namelijk veel in de managementliteratuur over „luisteren naar de
werkvloer” en dat je je als „leidinggevende geregeld moet openstellen voor signalen van je
werknemers”. Dus daar liggen ze dan, al die
managers, met hun oor plat op de grond van de
werkvloer. Als een Old Shatterhand die de trappelende buffels mijlenver kon horen aankomen.
Jongens, had nou naar mij geluisterd. Ik weet
namelijk allang dat wie zijn oor te luisteren legt
op de werkvloer, niets hoort. Of beter gezegd:
je hoort van alles, behalve de dingen die je zou
moeten horen. Want dat is natuurlijk het kernprobleem van luisteren naar de werkvloer: de
dingen die je niet hoort, zijn vaak veel interessanter dan de dingen die je wel hoort. En als je
wilt luisteren moet het stil zijn, maar wanneer
is dat het nou, op de werkvloer?
Als ík naar de werkvloer luister, hoor ik in
ieder geval altijd alleen maar een enorme teringherrie. Iemand die „joe, doen we het zo” in
een telefoon roept, iemand die gillend met
wapperende papieren uit een „superbelangrij-

We worden
overspoeld met
kantoorclichés.
Worden we daar
beter van, vraagt
Japke-d. Bouma zich
wekelijks af.

ke meeting” komt, iemand die de laatste stand
van zijn strijd tegen de kilo’s bespreekt en iemand die vertelt wat er allemaal uit het abces
van zijn kat kwam. Ik bedoel, ik heb niet echt
de indruk dat er op de werkvloer nou zoveel relevants gezegd wordt.
Maar goed, stel. Dan heeft de baas eindelijk
een gaatje in de agenda geprikt, een ruimtetje
gereserveerd en een broodje geregeld. En dan
komt hij luisteren. Wat ik dan vaak heb is dat ik

óf niet kan die dag, óf dat ik na afloop, in gesprek met collega’s, de beste ideeën krijg over
wat ik had moeten zeggen. Of erger nog, dat ik
er op het moment supriem niet tussenkom.
Want dat is dus ook een probleem, van luisteren naar de werkvloer: je hoort altijd dezelfde mensen praten. En dat zijn zonder uitzondering de mensen naar wie de baas nou juist
níet zou moeten luisteren.
En dan is er ook nog de baas zelf die vaak
het luisteren naar de werkvloer verpest. Want
welke baas kan er nou góed luisteren? Veel bazen horen vooral graag zichzelf praten als ze
aan het luisteren zijn naar de werkvloer. En
zelfs als ze goed luisteren, „vergis u niet”, zo
schreef Jacobus al in een brief in het Nieuwe
Testament, „alleen horen is niet genoeg, u
moet wat u gehoord hebt ook doen.” Ja, die Jacobus had ook zo’n baas.
Wat dus veel beter werkt dan luisteren naar de
werkvloer, lieve bazen van Nederland, is om
stiekem achter een plant te gaan staan en eens
af te luisteren wat er op de werkvloer gezegd
wordt. Of beter nog, om de werkvloer op mute
te zetten, in plaats van op de praatstand.
Misschien ‘hoor’ je dan eindelijk die collega
die nooit iets zegt, maar wel de beste ideeën

Luisteren naar de werkvloer,
Luis·te·ren naar de werk·vloer (m)

MEER�#�K�A�N�TO�O�RC�L�I�C�H�É�S�OP�TWITTER�VIA�@JAPKED

algemeen directeur

Meer overwerk
voor incidentele
thuiswerkers

ONBEPERKT�VERLOF

heeft. Misschien hoor je het stille verdriet van
de collega die al veel te lang op een plek zit
waar hij niet gehoord wordt, de collega die al
heel lang weg wil, maar niet kan, de collega die
barst van de ambitie maar het niet hardop durft
te zeggen. Mensen zeggen zoveel, maar er is
niets zo veelzeggend als de stilte.
En als baas hoor je de beste dingen, als je luistert naar je geweten.

C4 Carrière
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GOED�WERKGEVERSCHAP

Door�onze�medewerker
Anne�Corré

Hier is de stagiair net zo
belangrijk als de baas

G

elukkige werknemers – ze
zijn het streven van iedere
werkgever. Want wie écht
op zijn plek zit werkt harder, is minder cynisch en
staat open voor vernieuwing. Hoe je zo’n ‘blije’ werknemer krijgt ?
Door talent te stimuleren. Wie doet waar
hij goed in is, gaat met een goed gevoel
naar huis, is het idee. Maar wat doen bedrijven om talent aan te moedigen? Hoe
zorgen zij voor die gelukkige werknemer?
We vroegen het 52 werkgevers, die meededen aan het jaarlijkse NRC-onderzoek
naar goed werkgeverschap. De focus lag
dit jaar op het middelgrote bedrijf. „Omdat
we ons meer op ondernemerschap wilden
richten”, zegt Mirjam Baars, werkzaam bij
SatisAction, dat het onderzoek in samenwerking met NRC deed.
Een van de dingen die opvielen: bij veel
van die bedrijven ging de functie van manager de deur uit. Geen functies meer op
het visitekaartje, weg met de hiërarchie.
Baars: „Zo plat als een pannenkoek, in managementtermen.” Of: de stagiair is net zo
belangrijk als de baas. Zo’n organisatiestructuur zou goed zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Maar
hoe houd je een apenrots zonder leider
werkbaar?

Wat doen bedrijven om de talenten van hun werknemers te
benutten? Die vraag stond centraal in de NRC Talent Monitor.
Een van de dingen die opvielen: een hiërarchie is passé.

Werknemer met vijf tot zeven rollen

WOENSDAG�25�JANUARI�2�0�17

NRC�Talent�Monitor Over�het�onderzoek
Het�NRC-onderzoek�naar
goed�werkgeverschap�is�een
onderzoek�onder�hoogopgeleiden.�Het�onderzoek�wordt
uitgevoerd�door�Mirjam�Baars
en�Nicole�van�Dartel�van�onderzoeksbureau�SatisAction.
Het�onderzoek�is�uitgevoerd�bij
52�organisaties�met�een�omvang
van�15�tot�500�werknemers.
Het�onderzoek�is�gebaseerd�op
twee�vragenlijsten:�een�lijst�met

vragen�over�de�arbeidsvoorwaarden�en�een�vragenlijst�over
de�manieren�van�talentontwikkeling�binnen�de�organisatie.
Beide�enquêtes�werden�ingevuld�door�de�oprichter�of�degene�die�binnen�de�organisatie
verantwoordelijk�is�voor�het�personeel.�Daarnaast�werd�met�hen
een�telefonisch�interview�afgenomen.�Ook�werden�één�tot�drie
medewerkers�per�mail�geïnterviewd.

De�vragenlijst�naar�de�arbeidsvoorwaarden�bestond�uit�vragen�over�de�primaire,�secundaire�en�tertiaire�arbeidsvoorwaarden.�In�de�vragenlijst�naar�talentontwikkeling�zijn�vragen
gesteld�over�onder�andere
doorgroeimogelijkheden,�persoonlijke�ontwikkelingsmogelijkheden�(cursussen,�trainingen,�opleidingsbudgetten),�en
mogelijkheden�tot�het�delen
van�kennis�binnen�de�organisatie.

ren vrijwel altijd dezelfde vragen op:
‘Maar sommige mensen hebben toch gewoon veel sturing nodig?’ En: ‘Hoe zorg je
er dan voor dat werknemers zélf de verantwoordelijkheid nemen om zichzelf en het
bedrijf te verbeteren?’
De verschillende rollen binnen een holacratie trachten op die laatste vraag antwoord te geven. „Met de beschrijving van
de rollen wordt ieders verantwoordelijkheid woordelijk vastgelegd”, zegt Van der
Lubbe. Zulke rollen kunnen zo ver gaan
als ‘het optuigen van de kerstboom’ tot
‘het voeren van sollicitatiegesprekken’,
duidelijk is in ieder geval wat wiens taak
is.
Maar waarom rollen, in plaats van een
simpele functieomschrijving? Van der
Lubbe: „Iedereen heeft verschillende talenten en vaardigheden, die niet altijd in
één functie te vatten zijn. Bij ons vul je in
samenspraak met je team, naar eigen inzicht je rollen in. Op die manier kun je je
ontwikkelen op de punten waar jij denkt
goed in te zijn.”
Geen idee waar je goed in bent? Niet erg,
zegt Van der Lubbe. Wisselen van ‘pet’
mag. „We hebben hier bijvoorbeeld iemand die voor 80 procent adviseursrollen
heeft, maar daar onlangs één wervingsrol
bijnam, om te kijken of het iets is.” Bovendien is het in de praktijk vaker zo dat mensen rollen hebben die binnen verschillende functies zouden passen: zo kun je
tijdens alle vergaderingen best een leidende rol hebben, terwijl in de communicatie met andere teams iemand anders
woordvoerder is. En ook voor die ene taak
waar helemaal niemand zin in bleek te
hebben – het invoeren van data,
het legen van de prullenbak –
bestaat een oplossing: de
ploegendienst. Van Der
Lubbe: „Het probleem
met zelfsturing is vaak
dat mensen denken:
‘Daar is geen hiërarchie, dus daar zal iedereen
wel
doen
waar-ie zelf zin in
heeft.’ Dat is onzin, we
zijn op een bepaalde manier misschien nog wel
hiërarchischer.”

Bureaucratie

ILLUSTRATIE�AART-JAN�VENEMA

Groeien binnen een organisatie doe je van
oudsher door telkens een stukje hogerop
te klimmen – van stagiair naar werknemer
naar chef. „Een volstrekt achterhaald
idee”, vindt Tom van der Lubbe, medeoprichter van hypotheekadviseur Viisi,
waar ongeveer dertig mensen werken.
„We dénken misschien dat we groeien
door te streven naar een hogere functie.
Maar wie zegt dat iedereen goed in leidinggeven is?” Zo’n structuur houdt vooruitgang binnen bedrijven alleen maar tegen, stelt Van der Lubbe. Werknemers zitten niet altijd op hun plek, werkgevers
hebben niet werkelijk in de gaten waar
hun talent zit.
Viisi is daarom georganiseerd volgens de
regels van een holacratie, een organisatievorm waarin geen managers of managementlagen bestaan en werknemers in
plaats van één functie vijf tot zeven rollen hebben. Groeien doe je bij Viisi enkel in een rol. Zo kun je onderling wisselen als je denkt in een andere rol
meer uitdaging te vinden. Je kunt ook
een voorstel doen voor een nieuwe rol,
als je denkt dat het bedrijf daar behoefte aan heeft. Van der Lubbe: „Ik ben
bijvoorbeeld het financieel geweten, en
doe daarnaast de communicatie met de
pers als het gaat om de werking van een
holacratie. Dáár ligt namelijk mijn passie.”
Een simpele term is het niet, holacratie.
In 1967 bedacht de Brits-Hongaarse journalist Arthur Koestler de term om iets te
beschrijven dat zowel onderdeel van een
systeem als een onafhankelijke entiteit is.
In 2001 leende de Amerikaanse softwarestart-up Ternary de term om de organisatiestructuur zonder leiders of managers te
omschrijven waarmee op dat moment
werd geëxperimenteerd: een holacracy.
Volgens Diederick Janse van adviesbureau energized.org werken inmiddels zo’n
honderd Nederlandse bedrijven met een
holacratie, waaronder KPN en bol.com.
Maar: „Met grote verschillen in hoe verregaand ze de regels hebben ingevoerd.”
Het idee van een holacratie komt overeen met de theorie achter zelfsturende
teams: werknemers hoeven helemaal niet
‘gemanaged’ of op hun vingers getikt te
worden door een leidinggevende. Teams
die zichzelf motiveren en in samenspraak
beslissingen nemen, leren sneller en zijn
meer betrokken bij het bedrijf.
Toch roepen zulke organisatiestructu-
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Toch is het juist dat bureaucratische karakter
van een holacratie dat
vaak wordt aangehaald als een zwak
punt in het organisatiesysteem. Volgens critici leidt de invoering ervan, vooral in het begin,
vaak tot veel extra vergaderingen en regels. „Het
is nogal star”, zegt Ben
Kuiken, auteur van
het boek De laatste
manager. De manager is weliswaar
weg, maar er komt
volgens hem een
nieuwe,
weinig
flexibele macht voor
in de plaats – die van
het systeem. Een voorbeeld: „Ik heb een snelle
klus, en vraag wie op
korte termijn tijd heeft.
Pietje heeft tijd, Jantje is
druk. Dus lost Pietje de boel
vlug op. In een holacratie word ik
geacht te kijken in wiens rol de klus
past. Zul je net zien dat het Jantje is.”
Volgens Kuiken is de organisatiestructuur daarnaast niet voor niets door een
softwarebedrijf ontwikkeld. Je hebt een
gezamenlijk, vastomlijnd einddoel nodig,
bijvoorbeeld in de vorm van een digitaal
product. Het ontwikkelen van zo’n product is bovendien per definitie werk waar-

bij het belangrijk is dat werknemers elkaar
vanuit hun eigen kennis en expertise aanvullen en verbeteren, stelt Kuiken. „Maar
denk je eens in deze manier van werken
op te leggen aan verpleegsters. Zij zijn
vaak een op een met hun patiënten bezig,
dat werk moet je helemaal niet willen verdelen in rollen.”

Meetbaar gelukkiger werknemers
Een holacractie is daarom vooral geschikt
voor bedrijven waarin het logisch is in
teams, of op projectbasis te werken.
Wel erkent Kuiken dat de focus op de
vaardigheden van werknemers een groot
voordeel kan opleveren voor organisaties.
Zo vindt Mark Vletter, oprichter („liever:
‘chef leuk werk’”) van telecombedrijf
Voys, dat het experimenteren met een
holacratie zijn bedrijf absoluut goed gedaan heeft: „Onze negentig medewerkers
zijn meetbaar gelukkiger geworden in de
afgelopen tien jaar.” Dat kwam om te beginnen doordat werknemers veel gemakkelijker op de juiste plek belanden, stelt
hij. En dat maakt ze niet alleen betrokken
en enthousiast, het bedrijf is daardoor ook
in staat sneller te groeien.
Vletter: „De inhoud van een rol wordt
telkens aangepast, omdat mensen doorlopend gestimuleerd worden nieuwe vaardigheden en kennis op te doen. Ben je als
bedrijf eenmaal gewend aan die snelle
verandering, dan blijkt het ineens ook
stukken gemakkelijker te reageren op veranderingen in de markt.”
Een holacratie niet flexibel? Integendeel, meent Vletter. Terwijl een functieprofiel over het algemeen vastligt, komen
en

Iedereen heeft verschillende
talenten, die niet altijd in één
functie te vatten zijn
Tom�van�der�Lubbe,�mede-oprichter�Viisi
gaan verschillende rollen bij Voys met
enige regelmaat. „Door te schuiven met
verantwoordelijkheden merken we dat alles altijd op zijn pootjes terechtkomt. De
houding is hier daarom: ‘Laten we het
maar proberen.’” En dat stimuleert vernieuwing, aldus Vletter.
Zelf is hij tijdens vergaderingen moderator, spreekstalmeester voor de buitenwereld („Op podia en evenementen”),
helpt hij werknemers hun ideeën om te
zetten in acties, en is hij productontwikkelaar.

Oudershap
Rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer
doorgaan – het vuur waarmee zowel Van
der Lubbe als Vletter spreekt doet vermoeden dat het ontwikkelen van talent
een minstens zo gretige houding van
werknemers eist. „Het enige waar ik écht
allergisch voor ben, is stilstand”, voegt
Vletter desgevraagd toe. En inderdaad: de
holacratie is er op gericht persoonlijke
groei zoveel mogelijk te stimuleren. Is er
voor werknemers van Voys en Viisi dan
nooit ruimte even achterover te leunen?
„Jawel hoor”, zegt zowel Vletter als Van
der Lubbe meteen. Beiden dragen een
voorbeeld van het ouderschap aandragen.
Van der Lubbe: „Je kunt van niemand verwachten dat hij altijd toe is aan iets
nieuws. Is het thuis om wat voor reden
dan ook even druk? Dan vind ik het prima
dat iemand zegt: ‘Ik zit wel even goed zo,
in mijn rollen.’”
Zulke vrijheden zijn cruciaal, vindt Van
der Lubbe, die tevreden werknemers misschien nog wel belangrijker vindt dan talentontwikkeling. Voor Vletter staan die
twee toch echt aan elkaar gelijk, maar ook
hij beaamt: „Je kunt niet permanent
sprinten.”

Volg ons via:

human resources
Arriva Groep
via Beljon + Westerterp

nrccarriere.nl, de vacaturesite voor hoogopgeleid Nederland

sales / commercieel
Specialist
Arbeidsvoorwaarden &
Medezeggenschap

Heerenveen

V11902

inkoop / logistiek

Op zoek naar een uitdagende baan?
Hieronder vind je een overzicht van de meest actuele vacatures
voor hoogopgeleiden op nrccarriere.nl
gebruik het referentie nummer
van de vacature en vul het in als
trefwoord op nrccarriere.nl

TRICENTIS NL B.V. via YER

Pre Sales Consultant

Amsterdam

V11915

technologie / techniek

ABF Bearings

Procurement Director

Nispen

V11944

Schiphol Group

Verbetermanager Inkoop

Schiphol

V11946

Machinefabriek G.
Naaktgeboren Rotterdam B.V.

Tekenaar/Contructeur
Werktuigbouwkunde

Rotterdam

V11953

werken in de wetenschap i.s.m. AcademicTransfer

IT

beleid / bestuur

werken in de wetenschap i.s.m. AcademicTransfer
V11914

Universiteit van Amsterdam

Postdoctoral researcher
in molecular/cellular
neuroscience

Landelijk / geen
vaste standplaats

V11993

Universiteit van Amsterdam

Postdoctoral researcher in
International Law or Private
Law

Amsterdam

V11940

Universiteit van Amsterdam

PhD position in Digital
Methods

Amsterdam

V11950

Amsterdam

V11920

Universiteit van Amsterdam

Postdoctoral researcher in
Digital Methods

Amsterdam

V11951

GGZ Eindhoven via YER

Security Officer

Eindhoven

V11971

Rijndam Revalidatie

Jr. Onderz. Onderzoeksproject
“Subarachnoïdale bloeding:
naar innovatie van zorg”

Rotterdam

V12003

Vrije Universiteit Amsterdam

PhD position in Vaccine
Development

Amsterdam

V11962

Vrije Universiteit Amsterdam

PhD Chiropractor ‘Back
Complaints in Elders (BACE):
The Chiropractic BACE study’

Amsterdam

V11964

Sliedrecht

V11900

Reasult via Velde Groep

Key Accountmanager

Landelijk / geen
vaste standplaats

V11999

SURFsara

Technisch projectmanager

Landelijk / geen
vaste standplaats

V11938

Gemeente Alphen aan den
Rijn

Voorzitter Adviescommissie
bezwaarschriften

Alphen aan den
Rijn

V11960

Special Logistic Services (SLS)
via YER

IT Manager

Breda

V11998

Nederlands instituut
voor onderzoek van de
gezondheidszorg

Afdelingshoofd en lid
managementteam

Utrecht

V11912

Green Chemistry Campus B.V.
via Beljon + Westerterp

Directeur

Bergen op Zoom

V11907

Staedion

Proces- en Informatieanalist

Den Haag

V11954

Samenwerkingsorgaan
Hoeksche Waard

Regionaal Strateeg Verkeer
en Vervoer

Maasdam

V11983

Vision-Box Netherlands B.V.
via YER

Junior Service Delivery
Manager

Schiphol

V11984

Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant
via Beljon + Westerterp

Algemeen Directeur

Breda

V11905

Vision-Box Netherlands B.V.
via YER

Project Manager

Schiphol

V11985

Werkgeversorganisatie WENB

Beleidsadviseur

Arnhem

V11939

Waterschap Rijn en IJssel

Functioneel
Gegevensbeheerder Dijken

Doetinchem

V11947

juridisch

Advertentie

GITP BV

Adviseurs / Arbeids- en
Organisatie-psychologen

Landelijk / geen
vaste standplaats

V11956

NS

Bedrijfsjurist

Utrecht

V11892

GITP BV

Sales Consultant

Landelijk / geen
vaste standplaats

V11957

Univé

Compliance Officer

Groningen

V11893

Xebia

Senior Digital Strategist

Hilversum

V11911

Luke

Business Development
Manager

Landelijk / geen
vaste standplaats

V11924

overig

projectmanagement

Bos Logistics B.V.

Verander Manager Transport
en Warehouse

Schiphol

V11894

Hoogheemraadschap van
Delfland via De Galan Groep

Secretaris-Directeur

Delft

V11948

Arriva Nederland
via Beljon + Westerterp

Teammanager

Heerlen

V11897

Endemol Shine Group B.V.
via YER

Director Corporate Risk
Management

Amsterdam

V11992

Beljon + Westerterp

Manager Multi Activity
Center

Zwolle

V11896

Euroliquids B.V.
via Beljon + Westerterp

Manager Productie

Europoort
Rotterdam

V11898

Waterschap Noorderzijlvest
via Beljon + Westerterp

Manager Watersystemen en
Waterveiligheid

Groningen

V11901

Gemeente Haarlemmermeer

Teammanager Werk en
Inkomen

Hoofddorp

V11968

Haagse hof via Leeuwendaal

Hoofd Bedrijfsvoering
afdeling Strafrecht

Den Haag

V12006

A.P. van den Berg
via Beljon + Westerterp

Sales Engineer

Heerenveen

V11895

Itris BV

Operation Controller

Nieuwegein

V12009

Avantium Technologies
via YER

Director Business
Development Catalysis

Amsterdam

V11921

Provincie Overijssel

Secretaris

Zwolle

V11916

Compose B.V via YER

Inside Sales Medewerker

Den Bosch

V11929

Eastman Chemical

Regional Value Management
Leader EMEA and Asia

Capelle aan den
IJssel

V11945

finance

Landelijk / geen
vaste standplaats

Onderzoeker

Bestuurder

directie / management

Coördinator Academische
Vaardigheden en Tutoraat

Gemeente Amsterdam

Coöperatie Univé
Rivierenland U.A.
via Beljon + Westerterp

consultancy

Universiteit van Amsterdam

sales / commercieel

Admiraal de Ruyter
Ziekenhuis

Business Controller

Goes

V11963

Georg Fischer N.V.
via Velde Groep

Business Development
Manager

Landelijk / geen
vaste standplaats

V11994

Endemol Shine Group B.V.
via YER

Head of Accounting and
Reporting

AmsterdamDuivendrecht

V11990

Georg Fischer N.V.
via Velde Groep

Accountmanager Industry

Landelijk / geen
vaste standplaats

V11995

Eriks International B.V.
via YER

Business Controller IT

Utrecht

V12002

IPP Logipal
via Beljon + Westerterp

Commercial Director

Eindhoven

V11899

Karakter

Senior Bedrijfsadministratie

Ede

V11967

Luke

Commercieel Adviseur Retail

Landelijk / geen
vaste standplaats

V11925

Bekijk
actuele
vacatures

Omdat jij
toe bent aan een
nieuwe uitdaging.
Vind jouw droombaan via NRC Carrière.

Ga naar

nrccarriere.nl/
vacatures
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VERDIENEN�EN�UITGEVEN
De NRC Carrière Talent Monitor is een wetenschappelijk
verantwoord onderzoek dat werkgevers inzicht biedt in de
talentontwikkeling van hun werknemers.
SatisAction heeft in de Talent Monitor werkgevers in de categorie
15-500 medewerkers onderzocht op de volgende twee aspecten:
•
•

Talentontwikkeling
Arbeidsvoorwaarden

Het onderzoek laat werkgevers zien hoe zij scoren ten opzichte
van andere werkgevers als het gaat om talentontwikkeling en
arbeidsvoorwaarden. Tevens geeft het (potentiële) werknemers
inzicht in de vraag ‘Waar groei jij het snelst?’ dus bij welke
werkgever kan de werknemer zichzelf als groeidiamant
ontwikkelen? Dit resulteert in een lijst van werkgevers onder de
naam ‘NRC Carrière Helden’.

en

feliciteren
de NRC Carriére Helden van 2016/2017

Top 25 NRC Carrière Helden
2016/2017
1

Kabisa

2

Strict

3

Springest

4

GlobalOrange

5

IG&H Consulting & Interim

6

Experius

7

Jungle Minds

8

Maxlead Online Marketing

9

ORMIT

10

Adviesgroep Novius

11

Redkiwi

12

Viisi

13

Jonge Honden

14

Voys

15

HiiL Innovating Justice

16

DearNova

17

Newpeople

18

Winvision

19

ilionx

20

Veneficus

21

Considerati

22

Bartosz ICT

23

Infi

24

MessageBird

25

Solid Professionals

Aurelia Stroes (49) is mede-eigenaar van organisatieadviesbureau TWST. Als ‘vibe manager’ zorgt ze ervoor dat
haar collega’s hun werk zo zorgeloos mogelijk kunnen doen. Samen met haar man en zoon woont ze in Hilversum.
Door�Liza�Titawano�Foto�Bob�van�der�Vlist
IN

‘I

k functioneer het beste wanneer
de mensen met wie ik werk blij
zijn. Als vibe manager mag ik daar gelukkig alles aan doen. Ik ben geen verzorger, maar draag wel graag bij aan
het succes van ons bedrijf. Ik zorg onder andere dat alles op orde is als er
presentaties worden gegeven, dat de
lunch- en vergaderlocaties zijn gereserveerd. En als een collega naar een
klant moet en geen oppas heeft kunnen regelen of de hond ineens moet
uitlaten, dan neem ik zelfs díé taken
op me.
„Een vibe manager is dus meer dan
een gewone secretaresse. Ik denk mee
hoe mijn collega’s het beste hun werk
kunnen doen. Je wordt het daarom
ook niet zomaar, je moet een klik hebben met het team en het duurt even
voordat je elkaar goed genoeg kent om
te weten waar behoefte aan is. Twee
jaar geleden begon ik met deze functie
als zzp’er, sinds dit jaar zit ik samen
met acht anderen als vennoot in het
bedrijf.
„Omdat dit een vrij recente ontwikkeling is, weet ik niet exact hoeveel meer
of minder ik nu verdien in vergelijking
met vorig jaar. Het netto-inkomen is
hetzelfde, alleen werk ik nu meer uren
en worden mijn telefoonkosten en
laptop vanuit de vennootschap betaald. Ik verdien in ieder geval genoeg.
Mijn man heeft gelukkig ook een goede baan. Met onze levensstijl zouden
we van alleen mijn inkomen niet kunnen rondkomen.”

‘De vakantie was een
grote hap uit ons budget’

UIT

‘W

e hebben een aantal grote kostenposten: onze kinderen en
ons huis, een jaren 30-woning in Hilversum. Daarnaast gaan we zeker
twee à drie keer per jaar op vakantie.
We zijn bijvoorbeeld net terug van
een week safari in Tanzania. Dat was
altijd al een droom. Dieren in het wild
vind ik echt fantastisch. Te lang op
één plek zitten is niks voor mij, dus
met die jeep over de savanne rijden
was heerlijk, ik voelde me net G. I. Jane. Voor vier personen kostte het
7.000 euro, een grote hap uit ons
budget. Maar voor zo’n trip hoef ik
daar niet lang over na te denken.
„Ik besteed weinig geld aan kleding,
make-up of de kapper, maar ik heb een
vriendinnenclub waarmee ik elke
maand minstens een keer naar de
bioscoop ga. Niet naar van die actiefilms, maar we zijn bijvoorbeeld naar
Manchester by the sea en Intouchables
geweest en binnenkort willen we naar
Jackie. Afhankelijk van hoe laat de
film draait wordt er vooraf of naderhand nog een drankje gedaan, maar
voor een etentje is er doorgaans geen
tijd, dus heel veel kost het meestal
niet.
„Waar ik mezelf echt moet bedwingen
om niet te veel uit te geven is de boekenwinkel. Ik lees heel graag, van Haruki Murakami tot Marianne Fredriksson. Ik vind het echt een feest om naar
een boekenwinkel te gaan. Tegenwoordig hebben ze er ook vaak een
koffiebarretje bij, dat is helemaal gevaarlijk. Ik kom zo elke twee maanden
met een aantal nieuwe boeken thuis.”

Inkomen:�3.000�euro�netto

Gezamenlijke�vaste�lasten:�woonlasten
(1.250�euro),�mobiel/internet/tv�(105�euro),
verzekeringen�(208�euro),�boodschappen
(500�euro),�abonnementen�(12,50�euro),
goede�doelen�(8�euro),�auto�(176�euro),�kinderen�(1.000�euro)
Privélasten:�Flamenco�dansen�(41,60�euro)
Laatste�grote�uitgave: reis�naar�Tanzania
(7.000�euro)
S�p�a�re�n�:�nee
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Cijfers
Hoe
t�e�v�re�d�e�n
zijn�we�met
ons�werk?

WELZIJN

‘Dit lijkt op
healing, maar
dat is het niet’
Wie bang is een presentatie te geven, kan ervoor kiezen op
een cursus te gaan. Maar je kunt ook kijken waar die angst
vandaan komt en de oorzaak aanpakken. Met hulp van een
energetisch bedrijfscoach, bijvoorbeeld.

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

De Raad van Toezicht van het Zuidwest
Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) zoekt wegens
het einde van de zittingstermijn vanaf medio 2017

3 leden Raad van Toezicht
•

bestuurlijk profiel in de zorg en op bindende voordracht cliëntenraad

•

profiel financieel

•

profiel zorginhoudelijk radiotherapie

Reactie
De Raad van Toezicht wordt voor deze procedure ondersteund door Anja Tirions
MHA van Tirions Consultancy B.V.. Voor de volledige profielen en de procedure
kijk op www.tirionsconsultancy.com/vacatures.html.
Uw reactie zien wij graag tegemoet via de vacature op haar website.

Door�onze�medewerker
Caroline�van�Keeken

‘K

an ik je testen? Is je onderbewuste het daarmee eens?” ‘Energetisch
coach’ Caroline Konink
(49) heeft haar blik afgewend. Ook Laura (36, accountmanager) naast haar op de bank
kijkt weg. Op die manier kan er vrij gesproken worden. Konink beantwoordt
haar eigen vragen met twee korte ‘ja’s’.
Laura is het ermee eens. Ze heeft haar
rechterhand op het tafeltje tussen hen in
gelegd, de palm omhoog, het topje van
haar middelvinger rustend op dat van
haar duim. Konink houdt haar hand vast
tijdens het stellen van de vragen. Zit ze
ergens mee? Laura zegt niks. Dat hoeft
ook niet. Konink vóélt het antwoord. Blijven Laura’s vingers op elkaar, dan betekent dat ‘nee’. Schieten ze los, dan is dat
een ‘ja’. Konink knikt – dat dacht ze al.
Map van Arem (45) heeft de deur zojuist achter zich dichtgetrokken, en laat
de twee achter in de vergaderruimte op
de benedenverdieping. De mede-eigenaar en operationeel directeur van reclamebureau XXS in Amsterdam houdt zich
onder meer bezig met het personeel. En
daar hoort hun algehele welzijn bij, vindt
ze. „Onze werknemers zijn creatief bezig.
Het is daarom van belang dat ze goed in
hun vel zitten”. Drie jaar geleden haalde
ze Konink binnen bij XXS. „De oorzaak
van sommige dingen waar werknemers
tegenaan lopen ligt dieper. Daar ben ik
van overtuigd. Iemand die het eng vindt
een presentatie te geven, kun je bijvoorbeeld een presentatietraining laten volgen. Maar ik denk dat je beter kunt kijken
naar wáár die angst vandaan komt, om de
oorzaak ervan aan te pakken.”
Dat doet Konink met behulp van toegepaste kinesiologie, legt van Arem uit.
„Het idee: elke spier is verbonden aan het
centrale zenuwstelsel, waarin zich het geheugen bevindt. Door middel van spiertesten bereik je dit geheugen, en kun je

snel achter de oorzaak van lichamelijke
en emotionele klachten komen.”
Terug naar Konink. Die zegt: „Buikpijn.” Laura, die niet met haar achternaam in de krant wil, knikt. En ze slaapt
slecht. Konink: „Privé-omstandigheden.
Familie.” Stilte. „Familieomstandigheden!” Weer een stilte. „Ja. Dat is waar jij
slecht van slaapt.” Laura vertelt dat er
veel aan haar getrokken wordt de laatste
tijd, en dat ze daar benauwd van wordt.
Volgens Konink zijn zij en Laura behoorlijk op elkaar ingespeeld. „Daarom hebben
we het probleem nu al kunnen vaststellen.
Dat is stap één.” Laura heeft haar het afgelopen jaar wekelijks bezocht. En met resultaat, zegt Laura, die bij Konink terecht-

Ik voel me lichter, alsof ik een
dikke jas heb uitgetrokken
Laura,�manager�bij�reclamebureau�XXS
kwam omdat ze wel wat hulp kon gebruiken bij het zichzelf presenteren. Ze moest
leren haar ruimte op te eisen, vertelt Konink. „Dat was het eigenlijke, onderliggende probleem. En er zat veel onrust in
Laura. Dat voelde ik meteen. Ze zweefde.
Alsof ze niet op één plek kon blijven staan,
zeg maar.” Laura lacht, en legt uit dat ze
ook écht het gevoel had te zweven. „Ik had
op dat moment geen huis en zat middenin
een scheiding. Ik wás ook gewoon heel onrustig.”
Stap twee. Konink houdt beide handen
voor Laura’s borst. Ze zijn het er inmiddels
over eens dat dáár de verkramping zit: bij
Laura’s hart. „Mag het?”, vraagt Konink
voor de zekerheid. Laura zegt dat het meteen heel warm wordt. Konink zegt dat ook
te voelen. Konink: „Dit lijkt nu allemaal
heel healing-achtig, maar dat is het niet,
hoor. Op deze manier haal ik de energie die
een blokkade veroorzaakt weg, waardoor
ze zich minder benauwd voelt.” Ze blaast

In�2015�waren
ruim�acht�op�de
tien�mensen�tevreden�met�hun
werk�of�dagelijkse�bezigheden.�Bijna�5�procent�was�dat�niet.
Dat�blijkt�uit�jaarlijkse�cijfers�van
het�Centraal�Bureau�voor�de�Statistiek�(CBS).
Mannen�en�vrouwen�zijn�even
vaak�tevreden
ove�r
hun�werk.�Wel
zijn�niet-werkende�vrouwen�vaker�tevreden�over
hun�dagelijkse
bezigheden�dan
n�i�e�t-�w�e�r�ke�n�d�e
mannen.�Mogelijk�hangt�dit�samen�met�het�feit
dat�vrouwen�er
vaker�dan�mannen�bewust�voor
kiezen�minder�te
w�e�r�ke�n�.
Jongeren�tussen
de�18�en�25,�vaak
nog�bezig�aan
een�opleiding,
gaven�met
73�procent�minder�vaak�aan�tevreden�te�zijn
over�hun�dagelijkse�bezigheden�dan�de�leeft�i�j�d�s�ca�t�e�g�o�r�i�e�ë�n
e�r�b�ove�n�.
Over�zijn�of�haar
eigen�psychische�gezondheid�was
85�procent�in
2015�tevreden.
4�procent�was
o�n�t�e�v�re�d�e�n�.
Mannen�gaven
daarbij�iets�vaker
aan�tevreden�te
zijn�over�hun�lichamelijke�gezondheid�dan
vrouwen,�maar
ze�verschilden
niet�van�elkaar�in
t�e�v�re�d�e�n�h�e�i�d
met�de�psychische�gezondheid.�Ook�binnen
ve�r�s�c�h�i�l�l�e�n�d�e
l�e�e�f�t�i�j�d�s�ca�t�e�g�o�rieën�was�er�weinig�verschil.
Laagopgeleiden
zijn�met�73�procent�wel�iets�minder�vaak�tevreden�met�hun�pyschische�gezondheid�dan
hoogopgeleiden
(�87���p�ro�ce�n�t�)�.
Toch�hebben
laagopgeleiden
niet�vaker�depressieve�klachten�dan�hoogopgeleiden.

CA�R�R�I�È�R�E�SW�I�TC�H

‘Ineens moest ik
zorgen dat anderen
de deadlines haalden’
Kiezen voor een compleet andere
carrière, je moet het durven. Casper
Sikkema (31) kreeg al vroeg een
leidinggevende functie bij Nieuwe
Revu. Nu is hij hoofdredacteur bij Vice.

Bij�reclamebureau�XXS�komt�twee�keer�in�de�week�een�energetisch�bedrijfscoach
langs. Door�middel�van�spiertesten�onderzoekt�zij�het�geheugen�van�werknemers,�om�erachter�te�komen�waar�de�oorzaak�van�hun�klachten�ligt.�FOTO�’S�OLIVIER�MIDDENDORP

Hoogtepunt: „Dat we twee nieuwe onlinetitels in Nederland hebben geïntroduceerd, waaronder Vice Sports. Voor
mij als sportliefhebber heel bijzonder.”
Dieptepunt: „Dat ik van Rotterdam naar Amsterdam
moest verhuizen.”

Knaken pakken
uit: „Pffffffff.” Laura doet mee.
Is dit een verplichte behandeling bij
XXS? Hebben alle werknemers behoefte
aan een uurtje energetische coaching per
week? „Nee, sommigen willen niet”, zegt
Van Arem. En dat mag ook. „We dwingen
uiteraard niemand. De behandelingen
zijn vrijblijvend én vertrouwelijk.”
Wel raadt ze het haar personeelsleden
zo nu en dan aan. ‘Zeg, moet jij volgende
week niet eens even langs bij Caroline?’,
vraagt ze dan. „Dat vind ik soms lastig
omdat ik niet te sturend wil zijn. Maar intussen is toch al 70 procent van onze 65
werknemers bij haar in behandeling geweest. Daar ben ik blij mee. Ik merk echt

De werkvloer moet geen
praktijk worden
Rob�van�Eijbergen,�hoogleraar
dat ze er beter door zijn gaan presteren.”
Onderling wordt er gewoon over gesproken, vertelt Van Arem. „Iedereen is er
hier heel open over. Soms merken ze zelfs
van elkaar dat ze bij Caroline zijn geweest: dan gedraagt iemand zich ineens
heel ontspannen, bijvoorbeeld.”

Het ‘grijze gebied’
Rob van Eijbergen, hoogleraar organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam, heeft de afgelopen tien jaar
de spiritualiteit en zelfhulp het bedrijfsleven zien binnensluipen, zegt hij. Daar is
niets mis mee: „Zelfreflectie is erg van
deze tijd, iedereen is tegenwoordig bezig
met bewustwording. De werkvloer vormt
daarop geen uitzondering.”
Maar Van Eijbergen waarschuwt wél voor
het ‘grijze gebied’. „Het is prima je werknemers lessen zelfontplooiing te geven in
de vorm van dit soort sessies. Maar de
werkvloer moet geen praktijk worden.
Een therapeut bezoek je buiten kantoor-

tijden.”
Ook moeten werkgevers er goed op letten
dat hulpverleners voldoende gecertificeerd zijn, zegt Van Eijbergen. Volgens de
Nederlandse Orde van Beroepscoaches
(NOBCO) telt Nederland 1.800 loopbaancoaches met een diploma. „Maar er zijn
ook een boel mensen die zich hebben gespecialiseerd in neuro-linguïstisch programmeren bijvoorbeeld, of in eye movement desensitization and reprocessing: behandelwijzen waarbij het onderbewuste
wordt aangesproken.” Behandelwijzen
bovendien waarvoor je goed opgeleid
moet zijn wanneer je ze toepast, stelt Van
Eijbergen. „Anders maak je iets bij mensen los wat je vervolgens niet kunt opvangen.” Aan de vrijwilligheid tot deelname twijfelt Van Eijbergen. „De directie
kan wel zeggen dat je niet mee hoeft te
doen, maar als de rest van de collega’s dat
wel doet, voel je je toch verplicht.”
Ondertussen is Konink naar Laura’s
voeten gedoken. Ze heeft haar handen op
haar sneakers gelegd en blaast opnieuw
hard uit. Bijna klaar. Konink is twee dagen per week op kantoor bij XXS. Tussen
half elf en drie uur kunnen de werknemers bij haar aankloppen. Soms is er een
sessie van een uur nodig, soms een van
tien minuten. Die van Laura is kort vandaag, ze was vorige week nog geweest. Ze
lacht naar Konink, die weer naast haar op
de bank is gaan zitten. Hun sessie is afgelopen. „Ik voel meer ruimte in mijn
borst”, zegt Laura.
Van Konink heeft ze geleerd er meer te
stáán, zegt ze. „Ik was gewend me aan te
passen, om in te schikken, eigenlijk. Dat
was onhandig in mijn functie als leidinggevende. Nu gaat het veel beter. Caroline
merkte eerst de blokkade op, en gaf vervolgens advies. Daarna zei ze: ‘Probeer
ook eens níét te doen wat anderen van je
verwachten. Doe waar je zelf zin in hebt.’”
Ze voelt zich veel lichter nu, zegt Laura.
„Alsof ik een dikke jas heb uitgetrokken.”
Ze kijkt naar Konink: „Wist je dat?”
Konink knikt. Natuurlijk. Dat voelde ze
allang.

„Ik, adjunct-hoofdredacteur van Nieuwe Revu? Ik vond
het een absurd voorstel. Ik was nog niet zo lang klaar met
de School voor Journalistiek en miste als reporter voor het
tijdschrift wel eens een deadline. Nu zou ík ervoor moeten
zorgen dat anderen op tijd hun teksten aanleverden? Maar
ik zei ja. Ik had het op dat moment even gehad met schrijven en deadlines. ‘Én ik pak wat knaken én doe iets wat
best wel leuk is’, dacht ik. Achteraf gezien was het de beste stap die ik had kunnen zetten.

Geen uitblinker
„Ik was bepaald geen uitblinker op de School voor Journalistiek. Ik ging niet vaak naar colleges en voelde me niet
uitgedaagd. Dat veranderde toen ik tijdens mijn stage bij
Nieuwe Revu kon doen wat ik het liefste deed: reportages
schrijven. Ik kreeg al vrij snel een eigen rubriek. Men vond
blijkbaar dat ik aardig kon schrijven en dat was waarschijnlijk de reden dat ze me tot adjunct benoemden: om
anderen te helpen het beste uit hun verhalen te halen.

Schoolkrant op niveau
„Dat bleek niet altijd even makkelijk. Ik was nog jong en
wilde door iedereen aardig gevonden worden; zo’n beetje
de slechtste karaktereigenschap die je als adjunct kunt
hebben. Bij de Revu heb ik keuzes leren maken en ging ik
op een andere manier nadenken over journalistiek. Niet
meer: hoe maak ik een zo geslaagd mogelijke zin, maar:
hoe bouwen we een zo vet mogelijk magazine? Het was
een beetje als je eigen schoolkrantje maken, maar dan op
een heel ander niveau.
„Toch heb ik geen seconde getwijfeld toen de optie zich
aandiende om hoofdredacteur te worden bij Vice Benelux. Vice behoort tot de voorhoede op het gebied van digitale media en ik leer er ontzettend veel. Maar ik blijf ergens een archaïsche journalist – ik lees nog altijd de papieren krant – en de jonge Casper, de pretentieuze gast, zou
het geweldig vinden om de kennis die ik hier nu opdoe
ooit op de redactie van een dagblad in te zetten.”

Steffi�Weber

C12 Carrière

nrc

WOENSDAG�25�JANUARI�2�0�17

E�X�T�R�A’S

Wees ook
eens lief
voor de
zzp’ers
FOTO�’S�GETTY�IMAGES

Bedrijven die
freelancers meer
bieden dan alleen
opdrachten, krijgen
daar veel voor terug.
Maar pas op:
zelfstandigen
moeten wel
zelfstandig blijven.

Door�onze�medewerker
Inge�Janse

‘D

e opdrachtgever waarvan je als freelancer een
kerstpakket krijgt; je
voelt je bijna een volwaardig onderdeel van
de samenleving.” Wie als
freelancer werkt, zal deze hartenkreet van
zelfstandig journalist Geert Maarse op
Twitter herkennen. Want zo werkt het op
de huidige arbeidsmarkt: ‘echte’ werknemers krijgen naast hun salaris onder meer
teamuitjes, vrijmibo’s, kerstpakketten,
wordt-snel-beter-fruitschalen en heida-

Advertentie

Sleutel tot succes zijn onze mensen
Dit is niet vanzelfsprekend en komt
door de intensieve begeleiding van de
onderneming voor haar ambitieuze medewerkers. Zo heeft elke managementtrainee een on-the-job coach, ontwikkelt Lidl al haar supermarktmanagers
met een op maat gemaakt programma
en heeft er een leiderschapsscholing
plaatsgevonden op Nyenrode voor het
senior management.

“Ze keken me een beetje
meewarig aan, toen ik aangaf
voor Lidl te gaan werken.”

Dit is een uitspraak van Sophie Geerts-Jaspers, pas 33 jaar
en sinds 4 maanden HR-Directeur bij Lidl Nederland. Haar
carrièrepad is illustratief voor het personeelsbeleid van de
onderneming.
Toen zij 10 jaar geleden de supermarktketen op een carrièrebeurs tegenkwam
en enthousiast werd, richtten haar
medestudenten van de studierichting
Strategic Management aan de Universiteit van Tilburg zich nog op de financiële wereld en de grote FMCG-merken.
“Ze keken me een beetje meewarig aan,
toen ik aangaf voor Lidl te gaan werken.“ vertelt Sophie met een veelbetekenende glimlach en vervolgt: “Wij zijn
in 10 jaar tijd van 10 duizend naar bijna

18 duizend medewerkers gegroeid en
zijn op twee na de grootste keten in de
Nederlandse markt.
Er zijn hier veel meer kansen voor onze
medewerkers om door te groeien en in
korte tijd stappen te maken dan bij de
conventionele concerns.”
Zij spreekt nog wel eens met haar
oud-studenten die een veel traditioneler
carrièreverloop kennen met het meer
gebruikelijke patroon van één stap per
vijf jaar.

De focus ligt op het doorgroeien van eigen medewerkers. Sophie: “Wij hebben
een platform waarop interne vacatures
met onze medewerkers worden gedeeld.
Hiermee vergroten wij bijvoorbeeld
hun kans op een internationale carrière. Initiatief loont en creativiteit is het
werkplezier: de onderneming zet de
doelen uit, maar de weg ernaar toe mag
de medewerker zelf bepalen en uiteindelijk waarmaken.”

“De onderneming zet
de doelen uit, maar de
weg ernaar toe mag de
medewerker zelf bepalen”

Het runnen van een supermarktketen
is vooral het afgelopen decennium een
dynamische business. Die dynamiek
past bij Lidl als toekomstgericht bedrijf
en de ambitie om de beste werkgever in
de branche te worden lijkt dan ook een
logische stap. Sophie besluit: “De sleutel
van succes ligt bij jezelf, maar wij geven
je de bestmogelijke ondersteuning en
begeleiding uit de branche.”
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gen. En freelancers mailen wat met de opdrachtgever, doen hun kunstje, sturen de
factuur en werken weer verder. Toch?
Er zijn uitzonderingen op de regel. Opdrachtgevers die meerd doen voor ‘hun’
freelancers dan alleen opdrachten verstrekken en (als het meezit) op tijd de facturen betalen. Van wie je bijvoorbeeld wél
mee mag met het bedrijfsuitje of een kaart
krijgt als je ziek bent. En dat werpt zijn
vruchten af, blijkt uit een rondgang langs
verschillende zelfstandigen.

Afkicken
Eveline Bersma (60) werkt freelance als
conferentie- en evenementenorganisator
voor de protestantse hulporganisatie Kerk
in Actie. „Mijn opdrachtgever praat me
voortdurend bij over het werk”, zegt ze.
„Zij is een ideale leidinggevende die het
beste uit mij haalt en zeer respectvol met
me omgaat.” Bersma is bijvoorbeeld welkom op de jaarlijkse teamdag. „Afgelopen
jaar bezochten we een duurzaam werkende boerin die een rondleiding gaf over
haar boerderij. Iedereen – medewerkers,
vrijwilligers en zzp’ers –voelde zich betrokken.” Verder krijgt ze elk jaar een kerstcadeau. „Ik kan een geschenk van een bepaald bedrag kiezen, of het bestemmen
voor een project van Kerk in Actie. Ook krijg
ik een kaartje met mijn verjaardag, en na afloop van een project bloemen en waarderende woorden.”
Die extra’s zorgen er volgens Bersma
voor dat ze zich meer betrokken voelt bij de
organisatie. Ook motiveert het haar haar
werk goed te doen. Het enige nadeel zijn de
ontwenningsverschijnselen: „Ik moet altijd afkicken als het project voorbij is en ik
weer een nieuwe opdrachtgever moet vinden.”
Ook bij inkoopspecialist Kees de Heer
(57) is freelancen meer dan produceren en
factureren. De Heer helpt bedrijven bijvoorbeeld hun it en distributie zo goed mogelijk in te kopen. Veel van zijn opdrachten
krijgt hij via proQure, een dertigkoppig bedrijf uit Amsterdam dat inkoopspecialisten
levert.
ProQure doet meer dan alleen opdrachten verdelen. Van het zeswekelijkse werkoverleg tot de eindejaarsgeschenken-tombola en het jaarlijks evenement met overnachting, De Heer is erbij. Ook bij de bedrijfsvoering wordt hij betrokken: „Ik denk
in een intern clubje mee over de toekomst
van dit bedrijf en ga mee naar salesgesprekken.”
De Heer merkt dat deze aanpak zorgt
voor meer loyaliteit. „Ik word gezien als
een volwaardig medewerker, voel me verbonden met het bedrijf en loop harder. Ik
zou bijvoorbeeld momenteel niet zo snel
een andere grote klus aannemen.” De Heer
merkt daarnaast dat hij altruïstischer is
richting zijn opdrachtgever. „Ik doe bijvoorbeeld onbetaald werk. Zo nam ik het
initiatief voor een denkclubje over de toekomst van inkoopconsultancy. Dat doe ik
in mijn eigen tijd. Als het gezamenlijk nut
heeft hoeft iets niet altijd direct geld op te
leveren.”
De voordelen van het intensief betrekken van zelfstandigen worden ook opgemerkt bij Rodesk, een klein digitaal creatief
bureau uit Rotterdam. Het beschikt over
een grote pool freelancers voor aanvullende expertise en tijdelijke extra capaciteit. Meestal is de relatie met hen puur zakelijk, maar er zijn uitzonderingen: „We
hadden in 2015 en 2016 vanwege een aantal
grote klussen een extra freelance backenddeveloper, die hier drie dagen per week
zat”, vertelt mede-oprichter en strateeg
Laurens Boex (35). „Hij lunchte mee, had
een Rodesk-mailadres, ging mee met het
bedrijfsuitje naar Keulen en was altijd bij
het kerstdiner. Hij zag het niet meer alleen
als uren draaien.” Volgens Boex profiteerden beiden van die innige samenwerking.
„Hij was hierdoor heel betrokken bij onze
projecten. Bovendien leerden we veel van
elkaar. En hij dacht ook mee over onze

werkprocessen.”

Na afloop van
een project
krijg ik
bloemen en
waarderende
woorden
Eveline�Bersma,
f�re�e�l�a�n�c�e
organisator�bij
Kerk�in�Actie

Achter de oren krabben
Toch zijn veel opdrachtgevers huiverig
voor het bieden van extra’s als borrels,
kerstpakketten en trainingen. De angst laat
zich in één term samenvatten: verkapt
werkgeverschap. In deze situatie lijkt de
werksituatie van een freelancer te veel op
die van iemand in loondienst. En dat mag
niet: voor een zelfstandige hoeft een opdrachtgever namelijk geen loonbelasting
en premies af te dragen. Omdat de Belastingdienst in zulke gevallen fikse boetes
kan uitdelen, zijn veel bedrijven terughoudend.
Dat blijkt ook in de praktijk: MKB Nederland laat desgevraagd weten geen opdrachtgevers te kunnen vinden die willen
praten over expliciet ‘lief ’ zijn voor zelfstandigen. Ook trok een van de geïnterviewden voor dit artikel haar verhaal achteraf weer in. „Mijn opdrachtgever en ik
denken dat hierdoor de opdrachtgever in
de problemen kan komen, omdat de Belastingdienst kan beslissen dat ik als freelancer als werknemer moet worden aangemerkt”, liet zij weten. „ Dat is iets wat wij
beiden absoluut niet willen.”
Woordvoerder Leo Kits van Stichting ZZP
Nederland (met ruim veertigduizend freelancers in de achterban) snapt die voorzichtigheid wel. „Als de relatie met een
freelancer veel lijkt op die met een werknemer, dan riekt dat voor de Belastingdienst
naar een verkapt dienstverband. Je kunt er
beter alles aan doen om die schijn te voorkomen.” Wat mag er dan wel? Kits: „Daarover kunnen wij geen algemene uitspraak
doen. In principe mag vrijwel alles, zolang

Zelfstandige�of�niet?
Dit�zegt�de
Belastingdienst
Om�goed�te�kunnen�inschatten
of�iemand�een�zelfstandig�ondernemer�is,�kijkt�de�Belastingdienst�onder�meer�naar�de�volgende�aspecten: Bepaal�je�zelf
hoe�en�waar�je�je�werk�uitvoert?
Bepaal�je�zelf�je�tarieven�of�verkoopprijzen?�Gebruik�je�je�eigen
materialen,�gereedschappen�of
apparatuur?�Kun�je�een�vervanger�sturen�als�je�ziek�of�te�druk
bent?�Stuur�je�je�facturen�rechtstreeks�naar�je�opdrachtgever?
Werk�je�voor�verschillende�opdrachtgevers�(zodat�je�niet�van
één�opdrachtgever�afhankelijk
bent)?�Omdat�sectoren�onderling�verschillen,�hoeft�een�zzp’er
niet�altijd�aan�al�deze�aspecten�te
vo�l�d�o�e�n�.
Wil�je�je�zelfstandigheid�verg�ro�t�e�n�?�Spreek�dan�duidelijk
met�opdrachtgevers�af�dat�je�zelf
bepaalt�hoe�je�je�werk�uitvoert�en
leg�die�afspraken�vast,�adviseert
de�Belastingdienst.�Breng�altijd
een�offerte�uit�waarin�je�jouw�tarief�opneemt.�Hou�eventueel�bij
welke�opdrachten�je�hebt�geweigerd�omdat�het�tarief�te�laag�was.
Investeer�in�je�eigen�spullen,�en
gebruik�deze�ook�bij�je�opdrachten.

je maar kunt uitleggen dat je compleet zelfstandig werkt.”
Een woordvoerder van de Belastingdienst
laat weten dat controles altijd betrekking
hebben op individuele gevallen, en dat
daarbij alle omstandigheden worden bekeken. Belangrijke criteria voor zelfstandigheid zijn bijvoorbeeld of iemand zelf mag
bepalen waar, wanneer en hoe hij het werk
doet. „Deelname aan een personeelsuitje
of het krijgen van een kerstpakket zijn minder relevant.”
Nu is de kans op controle klein: nog niet 1
procent van de freelancers krijgt volgens
Kits ooit een inspecteur over de vloer. Potentiële problemen ontstaan vaak bij een
langdurige samenwerking waarin het onderscheid tussen een interim en een werknemer vervaagt. Kits: „Je ziet dat bijvoorbeeld vaak bij de overheid en banken, waar
mensen al jaren zitten. Ze komen om half
negen binnen, lunchen met de rest, krijgen
een kerstpakket en maken gebruik van bedrijfsdiensten. Doe je dan hetzelfde werk
als een werknemer, dan bestaat het gevaar
op verkapt werkgeverschap en moet je jezelf goed achter de oren krabben.”
Voor controles van de Belastingdienst is
zzp’er Eveline Bersma in ieder geval niet
bang. „Hoe ik samenwerk met Kerk in Actie vindt de Belastingdienst prima. Ik had
al jaren een VAR-verklaring en voldoe ook
binnen de nieuwe regelgeving aan de eisen die worden gesteld.” Ook proQurefreelancer De Heer heeft de zaken met zijn
opdrachtgever naar eigen zeggen goed geregeld. „Ik betaal mijn eigen auto, heb
mijn eigen laptop en gebruik mijn eigen
software. Ook ligt alles contractueel vast
en voer ik opdrachten naar eigen inzicht
uit. Ik woon aan het water, dus als ik een
keer wil zeilen, haal ik mijn werk ’s avonds
of in het weekend in. Die autonomie vind
ik heel prettig. En proQure ook, want ik
ben flexibel inzetbaar.”
Bij designbureau Rodesk valt het even
stil als de term ‘verkapt werkgeverschap’
valt. „Ja, daar lijkt het wel op”, reageert
Laurens Boex. „We hebben hier destijds
totaal niet over nagedacht.” Toch verwacht hij geen problemen. „De ontwikkelaar in kwestie werkte ook veel voor andere opdrachtgevers. Daarnaast hadden
we duidelijke afspraken over wanneer hij
beschikbaar was.”

Erbij horen
Mede vanwege het grijze gebied zijn er ook freelancers
die juist helemaal niet zitten
te wachten op extra’s van
hun opdrachtgevers. It-specialist Jos Warmer (58) is zo
iemand. Volgens hem is er al
sprake van een uitstekende
relatie als de opdrachtgever
opdrachten geeft, hiervoor
betaalt en zijn afspraken
nakomt. Warmer: „Dan
ben ik een tevreden
mens.” Niet-noodzakelijke cursussen en andere extra’s slaat hij af.
Ook helpt hij niet mee als
een opdrachtgever het personeel vraagt mee te zoeken
naar nieuwe collega’s. „Dat is
geen deel van de opdracht, maar
bedrijfsvoering, dus daar doe ik niet
aan mee. Ik pas ook altijd voor functioneringsgesprekken. Persoonlijke ontwikkeling regel ik zelf wel.”
Hij merkt, ook vanwege de soms lange
doorlooptijd van zijn klussen, dat sommige opdrachtgevers die afstandelijkheid
lastig vinden. „Zij vinden dat ik erbij moet
horen. Ik moet daarom regelmatig duidelijk maken dat ik er niet vast werk. Ik zorg
voor mijn eigen laptop, toetsenbord en tekentablet. Mijn tijdelijke e-mailadres gebruik ik puur voor communicatie over de
inhoud. Zaken als facturen stuur ik altijd
via mijn eigen mailadres. Dat maakt het
verschil goed duidelijk.”

samen ambities waarmaken

nrccarriere.nl

De gemeente Alphen aan den Rijn is op zoek naar een

Voorzitter adviescommissie bezwaarschriften

ZOEKT

Hoofd Bedrijfsvoering
afdeling strafrecht
kijk op leeuwendaal.nl

IT Manager

International Sales Manager

Uitstekende arbeidsvoorwaarden - Breda

Uitstekende arbeidsvoorwaarden - Heerenveen
Bedrijf | Royal Jongbloed is gevestigd in Heerenveen en bestaat uit een grafisch bedrijf (drukken
en binden) en een uitgeversgroep (verschillende uitgeeffondsen van bijbels, boeken en magazines
en onderwijsmethoden voor het onderwijs). Naast het uitgeven en drukken van bijbels in vele
soorten en maten voor klanten wereldwijd richt Royal Jongbloed zich ook op het vermarkten
van dwarsliggers en vernieuwende concepten. Jongbloed heeft ambitieuze groeiplannen, een goede
en ervaren International Sales Manager is van groot belang bij het realiseren van deze plannen.
Functie | Als International Sales Manager ben je verantwoordelijk voor het uitbouwen van bestaande
relaties en het acquireren van nieuwe klantrelaties. Je versterkt de business case van je klant
door actief mee te denken over nieuwe producten of de marketing van bestaande producten te
verbeteren. Je vervult de rol van luisterende salesmanager en weet langetermijnrelaties op te
bouwen en te onderhouden. Deze functie speelt zich af binnen een internationale context, waarbij
in het begin vooral het accent ligt op de Europese markt. Kandidaat | Gedreven commerciële
professional met aantal jaren werkervaring binnen internationale setting. Strategisch en conceptueel
sterk, ondernemend en gericht op langetermijnrelaties en succes. Vloeiend Nederlands en Engels.
Consultant: Jan-Willem Prins, mobiel: 06 29 23 91 23 | www.yer.nl/job/7493000

Bedrijf | Special Logistic Services (SLS) is de specialist in servicelogistiek in de Benelux. SLS verzorgt
nachtdistributie, cross-docking, warehousing, koeriers- en retourzendingen ten behoeve van de
serviceorganisaties en engineers van haar klanten. Functie | Als IT Manager ben je verantwoordelijk
voor het optimaal functioneren van de IT-systemen en -infrastructuren binnen de gestelde kaders. Je
bent in staat de functionele wensen van de klanten en de interne organisatie te vertalen naar IT-beleid,
informatieplanning en uiteindelijk ook de efficiënte automatiseringsoplossingen. Je treedt op als
projectmanager voor het gehele selectie- en implementatietraject en bent zowel intern als extern het
aanspreekpunt. Je geeft leiding aan 1 applicatiebeheerder en aan de (externe) systeembeheerder.
Kandidaat | Wij zijn op zoek naar kandidaten met een afgeronde HBO-opleiding (HEAO bedrijfs
informatica of gelijkwaardig) en je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol. Je hebt
ervaring met het managen van implementatietrajecten en kennis van ERP/WMS/TMS-applicaties en
track&trace oplossingen. Kennis van en ervaring met MS Office toepassingen en MS Dynamics NAV
is een pre evenals kennis van logistieke bedrijfsprocessen. Je bent betrokken, proactief, zelfsturend
en analytisch. Je bent goed in het coördineren van zaken, daadkrachtig en resultaatgericht.
Consultant: Marjolein de Hooge, mobiel: 06 21 13 46 85 | www.yer.nl/job/7494700

De voorzitter zit de hoorzittingen voor, beraadslaagt in het
besloten gedeelte van de vergadering met de overige leden van
de commissie over de uit te brengen adviezen. Als voorzitter
bent u boegbeeld van de commissie richting raad en college,
aanspreekpunt voor en verbinder naar de organisatie en stimuleert
u de coherentie in de commissie.
Voor verdere informatie: www.werkeninhetwesten.nl

Het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg zoekt (m/v)

Het Maasstad Ziekenhuis is een groot algemeen ziekenhuis in Rotterdam-Zuid dat
beschikt over 600 bedden. Wij willen de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren.
Dat doen wij vakkundig en zorgzaam. Door topklinische en topreferente zorg te bieden
waarbij opleiden en kwaliteit en veiligheid voorop staan, optimaliseren we onze zorg
en vertrouwen patiënten zich aan ons toe. Het Maasstad Ziekenhuis is lid van de
vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en is als
kandidaat-lid toegetreden tot de Santeon groep.

Freelance Vertalers
Het Hof van Justitie van de Europese Unie organiseert een procedure voor
het plaatsen van vertaalopdrachten (vertalen van stukken van het Hof van
Justitie, vooral conclusies van de advocaten-generaal, naar het Nederlands).
Voor nadere inlichtingen over de talencombinaties, procedure en
voorwaarden, alsmede voor de inschrijvingsformulieren, wordt verwezen
naar het bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie S2, van
4.1.2017, nr. 2017/S 002-001559
(http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1559-2017:TEXT:NL:HTML),
en op de site van het Hof (http://curia.europa.eu/jcms/freelance)

Voor ons ziekenhuis zijn we op zoek naar een

derde lid voor de
Raad van Bestuur m/v
Wij zoeken een bestuurder met een medisch/zorginhoudelijke achtergrond en
aantoonbare bestuurlijke ervaring.

Business Controller IT

Security Officer

Excellent remuneration package - Utrecht

Uitstekende arbeidsvoorwaarden - Eindhoven

Company | Our client is a leading industrial service provider offering a wide range of high-quality
mechanical engineering components and associated technical and logistics services. Originally
a Dutch company, it is now a privately owned, leading international organisation consisting of
70 group companies with branches in more than 25 countries worldwide. Our client encourages
ambition and career development, also at the international level, to make a next step after every
three-year period. Job description | Our client’s strategy is to centralise and standardise its
IT infrastructure, and it is planning a Global Infrastructure Shared Service centre to support
this strategy. The IT Business Controller is a key position in this new organisation. You will
hold responsibility for the design, setup and operation of the finance function for this new
organisation, advise and challenge IT leadership on budgets, forecasts and financial efficiency,
and act as a business partner in the IT-related change process, including functional outsourcing
projects. Candidate profile | You are a self-motivated and ambitious professional with a
university degree in a relevant field and approximately 5 years of relevant experience as a
controller, consultant or auditor. You are also energetic, flexible, proactive and customer-oriented.
Consultant: Vincent Lee, mobile: +31 (0)6 52 78 17 95 | www.yer.nl/job/7493100

Bedrijf | GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met bijzondere psychiatrische
problemen. Werken bij GGzE betekent werken met bijzondere mensen in een prettige
omgeving. Optimale beveiliging, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van informatie en gegevens
van de cliënten alsmede medewerkers is hierbij van groot belang. Functie | Jij bent degene die het
informatiebeveiligingsbeleid ontwikkelt, implementeert en uitvoert. Je staat garant voor een optimale
beveiliging, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van informatie en data. Je faciliteert en adviseert
bij de implementatie van het informatiebeveiligingsbeleid en weet dit te vertalen naar concrete
plannen en protocollen. Jouw analyses brengen alle veiligheidsrisico’s in kaart en je bent in staat
om verbeteringen voor te stellen en te implementeren. Kandidaat | Je bent minimaal HBO-opgeleid
en aanvullend CISSP-gecertificeerd of bereid deze te halen. Je hebt kennis van relevante normen
kaders (ISO27001/2, NEN7510) en ervaring met de implementatie van securityprogramma’s/ISMS.
Je bent op de hoogte van de actuele wetgeving ten opzichte van informatiebeveiliging en privacy.
Je hebt passie voor het vak security en jezelf blijven ontwikkelen en certificeringen behalen is een
vanzelfsprekendheid. Je werkt zelfstandig en gestructureerd en stelt de juiste prioriteiten.
Consultant: Tijs Derksema, mobiel: 06 45 88 48 37 | www.yer.nl/job/7458100

Meer informatie vindt u op:
maasstadziekenhuis.nl/
vacatures/management
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bright minds,
better future
uu.nl/vacatures
Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun
toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken
diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt
op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.
Wilt u bijdragen aan een van de leidende onderzoeksuniversiteiten in Europa? Kom dan
werken bij de Universiteit Utrecht.

Voorzitter van het College van Bestuur

Wij zoeken nieuwe helden.
Bekijk deze vacatures op yer.nl/nrc

maxlead.com/academy

De voorzitter van het College van Bestuur geeft samen met de rector magnificus en
de vicevoorzitter leiding aan de Universiteit Utrecht. De Universiteit Utrecht zoekt een
ervaren bestuurder die in denken en doen aansluit bij de kernwaarden van de universiteit:
inspirerend, betrokken, ambitieus en passend bij de onafhankelijke positie die de universiteit
in de samenleving inneemt.
De Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht laat zich in deze procedure begeleiden
door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, voor meer informatie (030) 820 00 62.
Een uitgebreide profielschets is beschikbaar op www.uu.nl/profielschets-voorzitter.

Project Manager

Junior Service Delivery Manager

Good remuneration - Schiphol
Company | Vision-Box® is the leading provider of electronic identity management solutions, intelligent
security and automated biometrics enabled systems solutions to airports, airlines and governments
around the world. It is a leading system integrator of end-to-end automated passenger authentication
solutions based on biometric self-service processes. Job description | As part of a rapidly expanding,
dynamic company, the Project Manager works on airport and government security projects in the
biometric systems industry, covering software development, product engineering and deployments,
with the opportunity to work with leading-edge technology. Travel within Europe may be required,
occasionally working independently in a customer environment. You will be responsible for managing
multiple customers whilst ensuring the commercial interests of the business, and for managing internal
processes. Candidate profile | Project management skills and ability to manage multiple workflows,
with excellent prioritisation skills. Prince2 (or equivalent) and ITIL qualified preferred. Technical
background and experience working within airports, biometrics, security or government are
an advantage. You must be comfortable operating independently in customer environments
and leading a team, with excellent time management, communication and commercial skills.
Consultant: Orelio Lopes, mobile: +31 (0)6 29 23 91 96 | www.yer.nl/job/7491300

Good remuneration - Schiphol
Company | Vision-Box® is the leading provider of electronic identity management solutions,
intelligent security and automated biometrics enabled systems solutions to airports, airlines and
governments around the world. It is a leading system integrator of end-to-end automated passenger
authentication solutions based on biometric self-service processes. Job description | Full respon
sibility for and ownership of meeting appropriate contractual SLAs, and ownership of change,
release and configuration management and other ITIL areas. Also responsible for ensuring the
team is resourced sufficiently for service design and transition, for continuous service improvement,
service reporting as agreed with SLAs as well as regular analysis for reporting on availability/
reliability, managing day-to-day operations, and motivating, coaching and managing the operational
team. Candidate profile | A Bachelor’s degree plus a minimum of 3-5 years in an IT service delivery
environment. Experience of ITIL and of managing a variety of services, covering IT infrastructure,
applications and front-end systems, and of working in or with IT system or service integrators.
Comfortable with a client-facing role and client management. Experience working with local
and remote teams and internationally is a distinct advantage. Fluency in Dutch and English.
Consultant: Orelio Lopes, mobile: +31 (0)6 29 23 91 96 | www.yer.nl/job/7375400

Accountmanager

Operationeel Manager

Uitstekende arbeidsvoorwaarden - Breda

Uitstekende arbeidsvoorwaarden - Bleiswijk

Bedrijf | Savencia Fromage & Dairy is met ruim 18.000 fte in 29 landen marktleider op het gebied van
kaasspecialiteiten wereldwijd. De groep produceert en distribueert producten van hoogwaardige
kwaliteit naar meer dan 120 landen. Voor de Benelux-markt is Savencia Benelux verantwoordelijk voor
de verkoop en marketing van alle kaasproducten uit de groep. Paturain, Chavroux en Le Rustique zijn
de strategische merken voor de Nederlandse markt. Functie | Als Accountmanager werk je samen
met jouw toegewezen retailers in Nederland aan een optimale positie van het Savencia merken portfolio.
Je onderhoudt het contact met deze retailers, brengt marktpotentieel in kaart, stelt een strategisch
businessplan op, beoordeelt de commerciële haalbaarheid hiervan en zorgt voor een heldere informatie
stroom m.b.t. prognoses, logistiek, administratie en verkoop. Ook ben je verantwoordelijk voor trade
marketing; evalueren & ontwikkelen van promotieactiviteiten, interne coördinatie hiervan m.b.t.
marketing & (field) sales. Je werkt nauw samen met je sales collega’s en neemt actief deel aan interne
meetings. Kandidaat | Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding, bent commercieel met een resultaat
gerichte instelling en hebt een bewezen trackrecord binnen een (internationale) FMCG/food omgeving.
Je bent analytisch, proactief en communicatief vaardig met uitstekende kennis van Excel & PowerPoint.
Consultant: Dominique Nelemans, mobiel: 06 46 91 02 06 | www.yer.nl/job/7450100

Bedrijf | De Vreede Holland is een dynamisch, hard groeiend productiehuis van grote aantallen 9cm
Phalaenopsis (orchidee). Het complete proces van opkweken tot aflevering vindt plaats op moderne
locaties in Bleiswijk. Leverbetrouwbaarheid, klantgerichtheid en duurzaam produceren zijn elementair.
De afgelopen 60 jaar is het bedrijf uitgegroeid tot marktleider, door op innovatieve en efficiënte wijze
marktgericht te produceren. Functie | Als Operationeel Manager geef je leiding aan het operationeel
proces van Productie, Technische Dienst en Planning. Je stuurt (in)direct de logistieke en productie
processen aan op de verschillende locaties en hebt een scherp oog voor procesverbetering. Je draagt
zorg voor optimale inzet van mensen en middelen, waarbij je de locatiemanagers helpt de processen
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. In samenwerking met de Directie zorg je voor een gedegen
inrichting en borging van (nieuwe) werkprocessen, meerjarenplanning en budgetten. Je bepaalt KPI’s,
zorgt voor verbinding tussen operatie, leidinggevende en directie. Kandidaat | Wij verwachten iemand
met HBO-niveau, aangevuld met leidinggevende ervaring in een productieomgeving bij voorkeur in
de (glas)tuinbouw of een technische omgeving. Je bent analytisch en organisatorisch sterk, innovatief
en mensgericht. Besluitvaardig, daadkrachtig en initiatiefrijk draag je bij aan continue verbeteringen.
Consultant: Nathalie Welter-van Reenen, mobiel: 06 29 23 92 03 | www.yer.nl/job/7474700

Bekijk deze vacatures op yer.nl/nrc

