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Samen verantwoord
ondernemen
Verantwoord ondernemen, MVO, duurzaamheid, footprint. Het zijn
hippe termen voor waar steeds meer bedrijven zich mee bezighouden: het streven naar circulariteit en verantwoorde productieketens. En dat is ook nodig: met ons Nederlandse bedrijfsleven
hebben wij invloed op onze planeet, op de toekomst van onze
kinderen en op de levens van vele anderen in de wereld. Die
invloed willen we zoveel mogelijk positief inzetten.
Mede op basis van adviezen van de SER zijn al veel initiatieven
op dit gebied in het leven geroepen. De IMVO-convenanten, die
we vanuit de SER faciliteren, spelen daarbij een belangrijke rol.
En we doen meer.
Onlangs organiseerden we bij de SER een grote dialoog
bijeenkomst over hoe de Sustainable Development Goals (SDG’s)
van de VN en de Nederlandse aanpak rond Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) elkaar kunnen
versterken. De bijeenkomst was een onderdeel van het adviestraject
over dat onderwerp waar wij bij de SER momenteel aan werken.
De samenwerking opzoeken, zoals we doen binnen de IMVOconvenanten, is iets waar we in Nederland trots op mogen zijn.
Dit past ook goed binnen de SDG’s. Er is zelfs een aparte SDG voor
benoemd: SDG 17, aangaan van partnerschappen. Het zoeken naar
verbinding en samenwerking met veel verschillende partners zit
ons in het dna bij de SER. De problemen in de wereld zijn groot,
de oplossingen niet gemakkelijk. Alleen door samen een vuist te
maken, kunnen we écht een verschil maken. Ik nodig u allen uit
daar actief onderdeel vanuit te maken. Vanuit het bedrijfsleven,
de vakbonden, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke
organisaties bijvoorbeeld, maar ook als consument. Zo werken we
samen aan een duurzamere wereld.
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Groningen pakt de energietransitie en de problemen op
de arbeidsmarkt tegelijk op. Jouke van Dijk, voorzitter
van de SER Noord-Nederland, legt uit waarom en vertelt
hoe dit kan plaatsvinden.

Er zíjn en laten zien dat je iets in je mars hebt. Dat leren
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de
Bouwerswerkplaats in Rotterdam. Inmiddels hebben tien
van de zestien deelnemers een reguliere baan in de bouw.

100 jaar ILO 7

Meedoen 20

Hoogleraar Paul van der Heijden blikt voor- en achteruit
naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de
International Labour Organization. ‘Er is veel bereikt’,
maar ‘niemand wordt honderd jaar zonder littekens.’

Leren knokken. Dat kreeg Jantine Carels van huis uit
mee. Ze ging daarom als kind, ondanks haar blindheid,
‘gewoon’ op de fiets naar school. Tegenwoordig heeft ze
‘gewoon’ een baan als communicatiemedewerker bij het
Waterschap Hollandse Delta.

Nieuw kroonlid 10
Steven van Eijck vindt het een ‘ongelooflijke eer’ om
kroonlid te zijn. ‘Dit is hét moment voor de SER om de
oplossing van een aantal grote maatschappelijke vraagstukken dichterbij te brengen.’

Duurzame ontwikkeling 14
Voor de Nederlandse ambassades is duurzame ontwikkeling een topprioriteit. Elsbeth Akkerman en Roel
Nieuwenkamp, de ambassadeurs in Vietnam en
Argentinië, vertellen hoe IMVO en SDG’s zich daarbij
tot elkaar verhouden.
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Gecombineerde aanpak voor energietransitie en arbeidsmarkt

Jouke van Dijk, voorzitter SER Noord-Nederland.

Groningen grijpt kan
De provincie Groningen heeft naast
een aardbevingsprobleem ook een
fors arbeidsmarktprobleem. Jouke
van Dijk, voorzitter van de SER
Noord-Nederland, legt uit waarom
en hoe de energietransitie en de
problemen op de arbeidsmarkt
tegelijk opgepakt moeten worden.

TEKST Corien Lambregtse FOTO Dirk Hol
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SER-voorzitter Jouke van Dijk schetst de twee belangrijkste problemen voor Noord-Nederland. ‘Het eerste
probleem is dat het aanbod van arbeid niet helemaal
past bij de vraag. Dat probleem zal de komende jaren
alleen maar groter worden. Door de energietransitie
verdwijnen aan de ene kant banen in de fossiele
energievoorziening. Aan de andere kant ontstaan er
juist banen bij bedrijven die zich op duurzame energie
richten. Maar de mensen die hun baan zien verdwijnen,
zijn niet automatisch in staat om die nieuwe banen in
te vullen.’
Het tweede probleem is dat er in Groningen een grote
groep mensen is met een te lage opleiding of een arbeidsbeperking. ‘We zien dat die groep ondanks de groeiende
economie niet aan het werk komt en al veel te lang aan
de kant staat.’ De problemen op de arbeidsmarkt worden
nog eens verergerd door de Groningse aardbevingsproblematiek, zegt hij. ‘De komende jaren moeten duizenden woningen aardbevingsbestendig worden gemaakt,
maar er zijn niet genoeg mensen om dat uit te voeren.

ser noord-nederland

sen
Dat betekent dat er de komende jaren heel veel vakmensen moeten worden opgeleid of omgeschoold.’
De SER Noord-Nederland vindt het tijd om deze combinatie van vraagstukken samen met de provincie en
gemeenten, sociale partners, onderwijspartijen en andere
stakeholders aan te pakken. Van Dijk, in het dagelijks
leven hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de
Rijksuniversiteit Groningen: ‘We zitten nu in een periode
van economische groei. Laten we de kansen benutten.’
Twee adviezen
De SER Noord-Nederland bracht de afgelopen jaren
twee adviezen uit over een specifiek noordelijke aanpak
van het arbeidsmarktprobleem: Het werkend alternatief voor Noord-Nederland en het vervolg erop. Die
adviezen zijn nu uitgewerkt in twee nieuwe publicaties:
de Actieagenda Impact ondernemen in Groningen en een
Routekaart Leven Lang Ontwikkelen in Groningen. In de publicaties worden verschillende regionale vraagstukken
tegelijk aangepakt.

Leven Lang Ontwikkelen
Met de Routekaart Leven Lang Ontwikkelen in Groningen
sluit de SER Noord-Nederland aan bij de actieagenda
van de nationale SER voor een Leven Lang Ontwikkelen
(LLO). Op verzoek van de ministers van SZW en OCW
is de nationale SER aanjager van initiatieven om een
positieve en sterke leercultuur tot stand te brengen in
Nederland. De Groningse routekaart is een voorbeeld
van zo’n initiatief.
Dit jaar gaat er een eerste pilot van start, gericht op
de energietransitie en de arbeidsmarkt, aansluitend
bij het Klimaatakkoord. Doel is om samen met sociale
partners, overheden, UWV en kennisinstellingen tot
een samenwerkingsverband te komen. Daarbij is het de
bedoeling dat partners structureel samenwerken op het
gebied van LLO/arbeidsmarkt en ook duidelijk afspraken
maken over taken en verantwoordelijkheden. Op die
manier wordt een regiemodel ontwikkeld dat opschaalbaar is naar de rest van Nederland én ook te verbreden is
naar andere sectoren.
Van Dijk: ‘We gaan met deze pilot al doende leren. We
gebruiken de ervaringen om de pilot te verbreden naar
andere sectoren, zoals de installatiesector en de bouw.
Daarbij koppelen we de aanpak van de energietransitie
aan de versterkings- en herstelopgave in het aardbevingsgebied. Dat is voor ons heel belangrijk. Want die koppeling geeft hier de sense of urgency om het arbeidsmarktvraagstuk met vereende krachten aan te pakken.’
Sectoroverschrijdend
Een van de doelen van de noordelijke arbeidsaanpak is
om de mobiliteit tussen sectoren op gang te brengen.
Van Dijk: ‘We zien dat er veel werkloosheid is onder
mensen in de administratieve en financiële sector. Die
mensen moeten niet eerst een 3- of 4-jarige opleiding
hoeven doen om een baan in de technische sector te
kunnen krijgen. Ze hebben een gerichte scholing nodig,
zodat ze snel inzetbaar zijn.’
Om dit te bereiken, moet er volgens hem veel meer
sector-overschrijdend worden gedacht. ‘Laten we de
waterscheidingen tussen de sectorale O&O-fondsen
opheffen. Zo kunnen we mensen scholen om van de ene
naar de andere sector over te stappen, afhankelijk van
wat er in hun regio nodig is. Dat is de enige manier om
het arbeidsvraagstuk in Groningen op te lossen. Deze
oplossing kan ook in andere provincies en regio’s helpen.
In de kern gaat het erom dat mensen door scholing →
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Laten we mensen scholen
om van de ene naar de
andere sector over te stappen

en ontwikkeling in staat worden gesteld om zich aan
te passen aan continu veranderende eisen en omstandigheden op de arbeidsmarkt. Door automatisering
en robotisering zullen vele banen verdwijnen, maar
dankzij de energietransitie zullen juist veel nieuwe
banen ontstaan.’
Impact ondernemen
Met het advies Impact ondernemen in Groningen wil
de SER Noord-Nederland het probleem oplossen
dat te veel mensen te lang aan de kant staan. Van
Dijk: ‘We zien steeds meer bedrijven die naast het
streven naar winst ook andere doelen hebben, zoals
maatschappelijk nut en welzijnsgroei. Dat sociaal
ondernemerschap willen wij graag ondersteunen. Wij
noemen dat impact ondernemen. We richten ons niet
alleen op bedrijven die speciaal zijn opgericht om
een maatschappelijk probleem op te lossen, maar op
alle bedrijven. We roepen ondernemers op om in hun
bedrijf plaats te maken voor medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt.’
De SER Noord-Nederland wil dat het stimuleren
van impact ondernemerschap standaard in het economisch beleid van provincie en gemeenten wordt
opgenomen. De eerste aanbeveling uit de actieagenda

is om het probleem van financiering op te lossen. Van
Dijk: ‘Wij willen dat de provincie in het Nationaal
Programma Groningen geld vrijmaakt voor ondersteuning van impact ondernemerschap. Ook moet
er op provinciaal niveau een coördinator komen die
als ambassadeur, initiator en stimulator voor impact
ondernemen optreedt. Daarnaast willen we dat er
arbeidspools worden opgericht waarin deelnemers
worden begeleid in scholing en ontwikkeling. Dat ligt
dan ook weer helemaal in de lijn van het idee van een
Leven Lang Ontwikkelen.’
Van Dijk hoopt dat steeds meer mbk-bedrijven
inzien dat impact ondernemerschap veel oplevert,
ook voor henzelf. ‘Als je een meubelfabriek hebt
met goed opgeleide vakmensen, wil je dat die mensen hun tijd en energie zoveel mogelijk besteden
aan het maken van meubels. Wellicht kun je hun
productiviteit verhogen door de ondersteunende
werkzaamheden en opruimwerkzaamheden te laten
uitvoeren door werknemers met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Een paar Wajongers bijvoorbeeld. Dat
is bedrijfseconomisch gezien een prima oplossing.
En het is bovendien goed voor de sfeer en bedrijfscultuur als een bedrijf zich op die manier inzet voor een
maatschappelijk vraagstuk.’ n

Van energietransitie naar industrietransitie
De SER Noord-Nederland krijgt bij de aanpak van het
Groningse arbeidsmarktvraagstuk ondersteuning van
de nationale SER. De beoogde aanpak bestaat uit een
gecoördineerde samenwerking tussen provinciale en
gemeentelijke overheden, sociale partners, onderwijspartijen en andere stakeholders. Doel is om de kansen
en uitdagingen van de energietransitie gezamenlijk
tegemoet te treden en werkenden daarbij voldoende
ondersteuning te bieden. Daardoor zal de energietransitie
uiteindelijk een brede industrietransitie op gang brengen.
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De SER Noord-Nederland wil dat er een mobiliteits-fonds wordt opgezet om deze aanpak mogelijk te
maken. Dit fonds kan (deels) worden gefinancierd
uit het Nationaal Programma Groningen. Een programma met als doel om de economie in Groningen
te stimuleren, als compensatie voor de schade die is
ontstaan door de gaswinning. Daarnaast zou het fonds
gekoppeld moeten worden aan de sectorale O&Ofondsen en aan de Europese structuurfondsen voor
regionale ontwikkeling.

International Labour Organization viert eeuwfeest

Trots en zorgen bij
100 jaar ILO
De International
Labour Organization,
die de sociale
dialoog wereldwijd
wil stimuleren, viert
dit voorjaar haar
honderdjarig bestaan.
Reden voor feest, maar
er zijn ook grote zorgen,
zegt hoogleraar Paul van
der Heijden.
TEKST Berber Bijma
FOTO Dirk Hol en ILO, M. Crozet

Na honderd jaar kan de internationale organisatie van werknemers, werkgevers en overheden
terugblikken op een paar mooie
hoogtepunten. De Nobelprijs voor
de Vrede bijvoorbeeld in 1969,
bij het vijftigjarig bestaan. ‘Maar
niemand wordt honderd jaar zonder
littekens’, zegt Paul van der Heijden,
hoogleraar internationaal arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden.
Van der Heijden was 22 jaar lang,
tot vorig jaar, nauw betrokken bij de
International Labour Organization
(ILO). Hij was onder meer voorzitter
van het ILO-comité dat wereldwijd
onderzoek doet naar klachten op
het gebied van vakbondsvrijheid.
‘Na honderd jaar is er de glans van
trots én zijn er de littekens van hard
vallen en weer opstaan’, zei Van
der Heijden begin februari in zijn
toespraak op de bijeenkomst waar
het eeuwfeest werd gevierd. Die
bijeenkomst vond op zijn initiatief

plaats in Leiden. Het hoofdkantoor
van de ILO staat in Genève.
Sociale rechtvaardigheid
De oprichting van de ILO in 1919
werd geregeld in het Verdrag van
Versailles, waarmee de Eerste
Wereldoorlog werd afgesloten. Van
der Heijden: ‘Zolang er geen sociale
rechtvaardigheid is, is er sociale
onrust, armoede en ellende en zal er
altijd weer oorlog komen. Dat was
de gedachte die toen bij de leiders
leefde. Tot op de dag van vandaag
zien we op allerlei plekken in de
wereld dat dit inderdaad zo is.’
Al honderd jaar vindt de sociale
dialoog die de ILO bevordert tripartiet plaats: met werknemers, werkgevers én staten. De ‘dekkingsgraad’
van de ILO is met 187 lidstaten
enorm: vrijwel alle landen ter wereld
zijn lid. Na de oprichting van de
Verenigde Naties in 1946 werd
de ILO een VN-agentschap. →
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De toekenning van de Nobelprijs vijftig jaar geleden was, zo zegt Van der
Heijden, ‘de publiekelijke erkenning
van het belangrijke werk dat de
ILO doet.’
De organisatie oogt wellicht log,
met vertegenwoordigers van drie partijen uit alle lidstaten die eenmaal
per jaar op een massale conferentie
in Genève bijeenkomen. Maar resultaten zijn er wel degelijk behaald.
Van der Heijden wijst onder meer op
de ILO-verklaring rond fundamentele
arbeidsrechten uit 1998 waaronder
bijna 90 procent van de lidstaten
hun handtekening hebben gezet.
Zij geven daarmee steun aan de vrijheid van vakorganisatie, het verbod
op kinderarbeid en dwangarbeid.

En ze beloven discriminatie op de
werkvloer te bestrijden. ‘Dat een verklaring over fundamentele arbeidsrechten zo rijkelijk geratificeerd is, is
zonder meer een succes.’
Crisis
Dit mooie resultaat uit 1998 is
vooralsnog echter ook zo’n beetje
de laatste grote daad van de ILO
geweest. De laatste tien à vijftien
jaar komen er scheuren in de eensgezindheid. Natuurlijk, werkgevers
en werknemers hebben altijd hun
eigen belangen verdedigd. Maar
‘de polarisatie, het patriottisme
en het protectionisme dat je zo’n
beetje overal ter wereld ziet, gaat
aan de ILO niet voorbij’, zegt Van

Paul van der Heijden: 'Polarisatie, patriottisme en protectionisme gaan ook aan de ILO niet voorbij.'

der Heijden. ‘De drie belangrijke
taken van de ILO zijn: internationale
verdragen opstellen, zorgen dat
landen die ratificeren én toezicht
houden op de naleving. De laatste
vijftien jaar zijn er heel weinig
verdragen opgesteld en is de ratificatiegraad meestal maar zo’n 20 tot
30 procent. Bovendien brak er in
2012 een interne crisis uit over het
toezichtsysteem. De kritiek op dat
systeem kwam van binnenuit, van de
werkgeversgeleding van de ILO. Dat
heeft het onderlinge vertrouwen een
knauw gegeven.’
De jaarlijkse conferentie in juni
dit jaar dreigt opnieuw door die crisis overschaduwd te worden. De ILO
heeft recent een rapport uitgebracht
over de toekomst van werk. Daarin
staat dat het onderscheid tussen
werkenden met en zonder arbeidscontract moet verdwijnen en dat
alle werkenden wereldwijd dezelfde
bescherming verdienen. ‘In juni zouden alle lidstaten het eens moeten
worden over aanbevelingen op basis
van dat rapport. Maar de werkgevers
hebben nu al laten weten dat ze zich
niet helemaal in het rapport kunnen
vinden. Internationaal zie je in feite
precies hetzelfde gevecht als waar
werkgevers en werknemers in Nederland mee bezig zijn. Denk aan de discussie over zzp’ers en pensioenen.’
Trots
De ILO gaat met andere woorden
niet ‘zwevend van trots’ naar de
honderd jaar, stelt Van der Heijden.
‘De ILO zit zonder meer in een
moeilijke tijd, net als overigens álle
multilaterale organisaties. Is er dan
wel reden tot feestvreugde en trots?
Zeker, stelt Van der Heijden. ‘Er is
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zeepkist

veel bereikt. Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland.
Een klacht die de FNV een paar jaar
geleden bij de ILO indiende, was
mede aanleiding om de arbeids
inspectie uit te breiden.’

Een plek aan de
overlegtafel voor
multinationals
maakt ILO
slagvaardiger
Om de ILO slagvaardiger te maken,
zou hij graag zien dat er aan de
overlegtafel een plek wordt gereserveerd voor multinationals. ‘Zij doen
niet mee aan het tripartiete overleg,
maar zijn met hun internationale
productieketens doorgaans veel
machtiger dan staten. Bij klachten
zouden we hen rechtstreeks moeten
kunnen aanspreken, in plaats van
via de overheid van het land waar
het hoofdkwartier zit.’
Van der Heijden maakte de resultaten van het ILO-werk soms van
dichtbij mee. ‘Ik heb als voorzitter
van het comité voor vakbondsvrijheid bijvoorbeeld ook vakbondsmensen in de gevangenis bezocht. En
met ministers gesproken over hun
situatie. Een paar keer is het gelukt
vakbondsmensen vrij te krijgen door
de druk van verschillende kanten
op te voeren. Op zo’n moment besef
je dat je als grote bureaucratische
organisatie toch echt wel wat kunt
bereiken.’ n

Wij allen gunnen ouderen die zorg nodig hebben het
beste, ook over twintig jaar. Al was het maar omdat wij of
onze naasten dan misschien zelf in die positie verkeren. Ik
vraag me echter met groeiende ongerustheid af hóe we
dat voor elkaar kunnen krijgen.
Nu al zijn er te weinig professionele medewerkers en
mantelzorgers beschikbaar om te doen wat nodig is. Dit
probleem lost zich niet vanzelf op. Integendeel: het aantal
alleenwonende 65-plussers verdubbelt en het aantal
90-plussers verdrievoudigt zelfs. En ondertussen krimpt
de bevolkingsgroep waaruit de onmisbare mantelzorgers
afkomstig zijn, met de helft.
Het helpt zeker dat er meer geld beschikbaar is
gekomen om medewerkers aan te trekken voor de verpleeghuizen. Het overgrote deel van de zorgbehoevende
ouderen wil echter thuis blijven wonen. En ook voor
thuiszorgorganisaties geldt dat zij steeds meer moeite
hebben om voldoende medewerkers te vinden en aan
zich te binden.
Als samenleving staan wij voor de uitdaging de zorg
voor ouderen opnieuw uit te vinden. Waar eindigt de
eigen verantwoordelijkheid? Met welke hulpmiddelen
kunnen we de zorgverleners optimaal ondersteunen?
Welke woonvoorzieningen vergemakkelijken efficiënte
zorgverlening?
Natuurlijk kijken leidinggevenden van zorgorganisaties
in de eerste plaats naar zichzelf. Maar neemt u van mij
aan: zij kunnen het niet alleen. De groeiende kloof tussen
vraag en aanbod van zorgverleners is een uitdaging die
we alleen gezamenlijk het hoofd kunnen bieden.
Daarom doe ik een klemmend beroep op maatschappelijke organisaties en de politiek. U moet weten wat
er op ons allen afkomt. Uw creativiteit en uw denk- en
daadkracht zijn hard nodig. Nu, en nog meer in de
komende jaren. Bemoei u
alstublieft met de zorg voor
onze ouderen!
Henk Kamp
voorzitter van de
branchevereniging van
zorgorganisaties ActiZ
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Steven van Eijck,
oud-staatssecretaris en nieuw kroonlid

‘Ontdek hoe je
de ander kunt
helpen’
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nieuw kroonlid

Steven van Eijck is fiscaal econoom, publicist, oud-staatssecretaris, goed van
de tongriem gesneden voorzitter van mobiliteitsorganisatie RAI en sinds kort
ook kroonlid van de SER. Een gesprek over politiek, pensioenen, technologie en
rekeningrijden. En over empathie.
‘Ik wil het liever over de SER hebben dan over mezelf’,
steekt Steven van Eijck van wal. Het is het startsein
voor een enthousiast, nauwelijks te stoppen betoog.
Moeiteloos knoopt Van Eijck politieke, maatschappelijke
en technologische ontwikkelingen aan elkaar en
beschrijft hij verbanden, vragen en oplossingen. Dit
alles op een manier die verraadt dat hij gewend is om
les te geven. ‘De panelen zijn aan het schuiven in onze
samenleving. Omdat het kabinet uit vier partijen bestaat
en zo’n kleine meerderheid heeft, wordt de rol van de
politiek kleiner. Voor een deel springt het bedrijfsleven
in het gat; dat heeft steeds meer oog voor mens en
milieu, ook omdat financiers en opdrachtgevers dat
eisen. Ook het maatschappelijk middenveld – sociale
partners, wetenschap, goededoelenorganisaties – wordt
belangrijker. Het draagvlak voor beleid moet steeds
meer uit de samenleving komen. Daarom probeert het
kabinet akkoorden te sluiten met allerlei stakeholders,
bijvoorbeeld op het gebied van zorg, preventie,
mobiliteit, energie en klimaat.’
Een goede ontwikkeling?
‘Het Energieakkoord en Preventieakkoord zijn voorbeelden van een geslaagd proces, begeleid door de SER en
de overheid, en met een breed gedragen einduitkomst.
Bij de Zorgakkoorden onder leiding van oud-minister
Schippers van VWS was ik betrokken als voorzitter van
de Landelijke Huisartsen Vereniging. Alle partijen wisten
elkaar toen te vinden. Dat heeft geleid tot een enorme
beperking van de groei van de zorgkosten én een systeem

waarin de patiënt centraal staat en zoveel mogelijk zorg
dichtbij huis krijgt. Natuurlijk is het ook een zoektocht.
Zeker bij het Klimaatakkoord is de materie complex en
weerbarstig. Het akkoord vereist immers ingrepen in de
industrie, de landbouw en in de huizen en auto’s van
“gewone” Nederlanders. Maar ik geloof in deze werkwijze. Eigenlijk is het een moderne vorm van polderen.’
Proactief
Van Eijck vindt het een ‘ongelooflijke eer’ om kroonlid te
zijn. Dit is hét moment voor de SER om de oplossing →

Steven van Eijck
Steven van Eijck (1959) studeerde fiscale economie
aan de Erasmus Universiteit en promoveerde aan
dezelfde universiteit. Jarenlang was hij docent aan de
Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam,
de Erasmus Univeriteit en de Open Universiteit. In 2002
werd Van Eijck staatssecretaris van Financiën in het
kabinet-Balkenende I. Daarna adviseerde hij de regering over jeugdzorg en jeugdhulpverlening als commissaris voor jeugd- en jongerenbeleid. Van 2006 tot 2014
was Van Eijck voorzitter van de Landelijke Huisartsen
Vereniging. Tegenwoordig is hij voorzitter van de
Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI). Tot eind vorig jaar
maakte hij ook deel uit van de Raad voor Economische
Aangelegenheden van het bisdom Rotterdam.
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van een aantal grote maatschappelijke vraagstukken
dichterbij te brengen, stelt hij. ‘We kunnen ons
hierbij ook proactief opstellen. Niet wachten tot het
kabinet vraagt om een verkenning of advies, maar
zelf ook onderwerpen agenderen. In de dynamiek
tussen de sociale partners is bescheidenheid van
kroonleden passend. Het is onze taak om inhoudelijke kennis aan te dragen als daar behoefte aan is.
Maar als werkgevers en werknemers proberen om het
onderling eens te worden, moet je als kroonlid op de
achtergrond blijven.’
Waarom wil het niet lukken met de pensioenen?
‘De voor- en nadelen van de verschillende stelsels,
de rekenrente, de dekkingsgraden: het is allemaal
uit-en-ter-na besproken. Maar hebben we ook volledig
begrepen hoe hierover wordt gedacht in de diversiteit van de achterbannen van de sociale partners? In
deze discussie zijn er twee stromingen. Aan de ene
kant staan de mensen, de toezichthouders voorop,
die zoveel regels willen dat het systeem simpelweg
niet meer kán falen. Aan de andere kant staat de
stroming die uitgaat van vertrouwen. Die stroming
zegt: er zitten verstandige mensen aan het stuur bij
de pensioenfondsen. De vraag is: waar geloof je in?
Uiteindelijk gaat het erom dat het nieuwe pensioenstelsel niet wordt opgelegd door de politiek, maar
wordt gedragen door werkgevers én werknemers.’
Dan heb je het over de inhoud.
‘Dat klopt, en daar gaat het inderdaad nooit alleen
om. Cruciaal in alle denkbare akkoorden is: empathie.
Je verdiepen in de belangen van de ander. Snappen
wat hij of zij wil, wat hem of haar beweegt, op
welke manier hij of zij met de achterban omgaat.
Dan ontdek je hoe je de ander kunt helpen en kom
je zelf ook weer een stap verder. Ten tijde van de
Zorgakkoorden hebben we de “zorginnovatiereis”
bedacht. Met een man of dertig gingen we toen
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een paar dagen op pad. Ver weg van de media en
de telefoon. En daar, op het strand, in het bos, aan
de bar, kom je tot de kern. Je bouwt een relatie op.
Vertrouwen.’
Feitenvrij
Hij stoort zich aan het gebrekkige belang dat aan
feiten en cijfers wordt gehecht in het publieke
debat. Van Eijck gruwelt als hij in de krant leest:
‘Wetenschap is ook maar een mening’. Het werk van
CPB, CBS, WRR, SCP en de Raad van State moet volgens
hem de basis zijn van alle besluitvorming in ons land
– en niet de ‘onderbuik’. ‘Ook hierbij kan de SER van
waarde zijn: zaken uitdiepen, de tijd nemen, afstand
nemen van de hijgerigheid van politiek en media, de
ratio laten zegevieren over emoties. Mét oog en oor
voor wat er leeft in de samenleving uiteraard.’
Begrijpt u waar gevoelens van onzekerheid en de roep
om simpele oplossingen vandaan komen?
‘Absoluut. Burgers en bedrijven moeten functioneren
in een veranderende, complexe wereld. Eerdere
transities waren nooit zo verstrekkend als nu. Fossiele
brandstoffen maken plaats voor een duurzame energievoorziening. Platformbedrijven transformeren de
markt: Uber en Trivago horen bijvoorbeeld inmiddels
tot de grootste ondernemingen in hun branche,
zonder ook maar één taxi of hotel te bezitten. En de
lineaire economie wordt circulair. Dat zijn fundamentele veranderingen.’
‘En wat denk je van zelflerende algoritmes en kunstmatige intelligentie? Binnenkort rijden er miljoenen
auto’s rond met gezichtsherkenning. Ondertussen
staan er overal camera’s en accepteert iedereen zonder
morren de algemene gebruiksvoorwaarden op zijn telefoon. Data zijn het nieuwe goud, maar er kunnen ook
verkeerde dingen mee worden gedaan. Dus wie krijgt
daarover de regie? De overheid? Het bedrijfsleven? Of
beide? Grote vragen, waarop ik ook het antwoord niet

nieuw kroonlid

Politici die kilometerbeprijzing
tegenhouden staan met hun rug
naar de toekomst

weet. Maar we moeten er wel over nadenken. Misschien
is het ook een taak van kroonleden om dit soort kwesties te signaleren.’
Mobiliteit
Van Eijck is een van de initiatiefnemers van de
Mobiliteitsalliantie, waarin de Rijwiel en Automobiel
Industrie (RAI) en bijvoorbeeld de ANWB, Transport en
Logistiek Nederland, en NS zitten. Deze alliantie nam
een belangrijke plek in aan de mobiliteitstafel van het
Klimaatakkoord. De deelnemers kwamen unaniem tot
het besluit dat er een vorm van kilometerbeprijzing
moet komen in Nederland. ‘Lang was dit een taboe,
maar het tij begint te keren. Uit een ledenpeiling van
de ANWB blijkt dat 75 procent van de leden ervoor
openstaat. Ook een ruime meerderheid van de lezers
van De Telegraaf en De Volkskrant vinden afrekenen per
kilometer eerlijker dan het huidige systeem, waarin
alle automobilisten evenveel betalen.’
Nu het kabinet nog?
‘Politici die dit tegenhouden, staan met hun rug naar
de toekomst. Kilometerbeprijzing heeft vier evidente
voordelen. Eén: als elektrisch rijden gaat groeien,
mist de schatkist straks jaarlijks 21 miljard euro aan
belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM),
en aan btw en accijnzen op benzine, gas en LPG. Daar
moet een alternatieve inkomstenbron voor in de
plaats komen. Twee: in een systeem van kilometerbeprijzing gaan mensen bewuster rijden. Wij hebben
wetenschappelijk laten onderzoeken dat dit leidt tot
11 procent minder autogebruik. Een goede manier
om de files te verminderen dus. Drie: het helpt om de
CO2-uitstoot terug te dringen. Vier: de verkeersveiligheid is erbij gebaat.’
Ziet uw eigen achterban het zitten?
‘Ja, ondanks dat het tegen hun directe belang
– zoveel mogelijk auto’s verkopen – indruist. Dit

bewijst mijn stelling dat het bedrijfsleven steeds
meer maatschappelijk bewustzijn laat zien. Talloze
bedrijven willen goed doen voor de samenleving, ook
als hun dat aan het einde van de rit minder winst
oplevert. Dat is ook de reden dat we de New Mobility
Foundation hebben kunnen oprichten, deels gefinancierd door RAI-leden. Dit fonds wil de “mobiliteitsarmoede” van kwetsbare groepen opheffen. Bijvoorbeeld
met elektrische riksja’s voor dementerende ouderen
en projecten in wijken om een fietscultuur te creëren.
Dit vergroot de kansen van mensen op het gebied van
onderwijs, werk, gezondheid en ontspanning.’
Ikigai
Oké dan, tot slot mag het ook nog even over hemzelf
gaan. Na jaren van overvolle werkweken probeert
Van Eijck op zijn 59ste bewust wat meer gaten in zijn
agenda te laten vallen. ‘Als je geen ruimte hebt om
adem te halen, stopt alle creativiteit.’ Wat hij dan
doet? ‘Wandelen, reizen en tijd doorbrengen met
mijn vrouw en drie geweldige dochters. En muziek
maken, een oude hobby van me. Als kind moest ik
op vioolles. Later heb ik met een elektrische viool
in een bandje gespeeld, leren drummen en op een
elektrisch gitaar leren spelen. Daar had ik altijd veel
plezier in, maar helaas is de muziek in de loop van
mijn leven op de achtergrond geraakt. Dat wil ik
weer oppakken. In de kelder van mijn huis heb ik
een muziekstudiootje laten bouwen, dus er zijn geen
excuses meer, haha.’
‘Een passie is een kwestie van enig talent, zeker,
maar ook van training. Als je écht goed in iets wilt
worden, moet je 10.000 uur oefenen. Japanners leven
volgens het Ikigai-principe. De gedachte is dat een helder en duidelijk ikigai – een grote passie – zorgt voor
tevredenheid, geluk en betekenis in het leven. Daar
ben ik het helemaal mee eens. Voor ieder mens is het
belangrijk om geregeld iets te kunnen doen waarbij
de tijd even stilvalt.’ n
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Ambassadeurs in het buitenland aan het woord

Voortrekkers
in duurzaam
ondernemen
Nederland wil een voortrekkersrol spelen bij duurzame economische groei in het
buitenland. Voor de Nederlandse ambassades is duurzame ontwikkeling dan ook
een topprioriteit.

TEKST Corien Lambregtse FOTO Shutterstock, ministerie van Buitenlandse Zaken
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duurzame ontwikkeling

Ze is nog maar een half jaar ambassadeur in Vietnam,
maar voelt zich er als een vis in het water. Elsbeth
Akkerman had hiervoor banen bij de ministeries van EZK
en LNV. ‘Een rode draad in mijn loopbaan is duurzaamheid. In mijn vorige banen was ik er meer beleidsmatig
mee bezig, nu gaat het ook over de praktijk.’
Een van de mooie dingen aan Vietnam is volgens haar
dat het ondernemerschap er overal voelbaar is. ‘Het land
is enorm in ontwikkeling. De grote uitdagingen liggen
op gebieden als waterveiligheid, landbouw, stedenbouw
en infrastructuur. De problemen van honger en armoede
zijn opgelost, maar de klimaatverandering heeft hier
grote impact.’
Net als Nederland heeft Vietnam de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties
omarmd. Die doelen gaan onder meer over armoedebestrijding, goede gezondheidszorg, onderwijs, gezond
drinkwater, gendergelijkheid, goede arbeidsomstandigheden en veilige steden.
‘In Vietnam ligt de focus op economische ontwikkeling. Het land heeft op dat punt iets in te halen. Maar de
Vietnamese overheid wil wel dat die groei gepaard gaat
met aandacht voor mens en milieu, en vraagt dat ook
van bedrijven. Dit biedt grote kansen voor Nederlandse
bedrijven. Juist omdat er in Nederland al veel langer aandacht is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
en duurzaamheid. En ook omdat wij handel en investeringen als belangrijke drivers voor ontwikkeling zien.’
SDG-washing
Roel Nieuwenkamp is ook pas sinds een half jaar
ambassadeur: in Argentinië. Daarvoor werkte hij onder
meer voor de OESO. Zo was hij vijf jaar lang voorzitter
van het Internationale Comité voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen en het bijbehorende internationale klachtenmechanisme. ‘Het komt dus vooral door
mijn vorige functie dat ik alles weet over internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Hier
in Argentinië ben ik nog maar net begonnen. Onder mijn
voorzitterschap zijn de vernieuwde OESO-richtlijnen voor
IMVO uitonderhandeld. Door deze richtlijnen worden
alle internationaal opererende bedrijven in OESO-landen
geacht na te gaan in hoeverre zij ergens in hun productieketen betrokken zijn bij misstanden op het gebied van
mensenrechten, milieu of dierenwelzijn. Dat onderzoek
naar risico’s wordt due diligence genoemd.’
Het werken aan SDG’s en IMVO ligt volgens hem
in elkaars verlengde. ‘Een bedrijf dat de SDG’s serieus

neemt, moet ook onderzoek doen naar de risico’s in
zijn productieketen. Anders ontstaat er SDG-washing.
Vergelijkbaar met iets als greenwashing: duurzaamheid suggereren zonder er echt veel aan te doen. Een
voorbeeld is een autobedrijf dat elektrische auto’s op
de markt brengt om het klimaat te redden, maar even
buiten beschouwing laat dat het kobalt voor de batterijen in Congo wordt gedolven door kinderen van vijf
jaar. De positieve impact op de ene doelstelling wordt
daarmee teniet gedaan door de negatieve impact op de
andere doestelling.’
Akkerman is het met Nieuwenkamp eens dat het
werken aan IMVO en de SDG’s niet iets vrijblijvends
is. ‘In 2015 hebben 193 landen in de Verenigde Naties
de SDG’s ondertekend. Daarmee hebben zij zich verplicht aan deze doelen te werken. Elk jaar rapporteren
landen hoe ver ze zijn met de implementatie van de
doelen. Een land dat achterblijft, heeft echt wel wat
uit te leggen.’
Complex onderzoek
Het onderzoek naar risico’s in de productieketen is
voor bedrijven een hele opgave, weet Nieuwenkamp.
‘De supply chain kan heel ver en diep gaan. Het kan
voor een bedrijf ontzettend lastig zijn om precies →

Adviesaanvraag Ontwikkeling door
duurzaam ondernemen
De SER werkt op dit moment aan een adviesaanvraag van de minister van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) over de rol van
SDG’s en IMVO, in het kader van de ontwikkeling van
duurzaam ondernemen. In het nieuwe beleid van
het ministerie van BHOS wordt een expliciet verband
gelegd tussen de SDG’s, IMVO, verduurzaming van
mondiale waardeketens en publiek-private samenwerking. Dit verband moet bij de implementatie van het
beleid verder uitgewerkt worden. Het kabinet heeft de
SER een verkennend advies gevraagd met als centrale
vraag: wat is de visie van de SER op de verhouding
tussen de SDG’s, IMVO, verduurzaming van mondiale
waardeketens en publiek-private samenwerking en
wat betekent dit voor bedrijven en overheid? Het
advies wordt in het najaar van 2019 verwacht.
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Elsbeth Akkerman

te achterhalen welke grondstoffen waar vandaan
komen, hoe die grondstoffen worden gedolven en
verwerkt. Daar zijn honderden, soms tienduizenden
leveranciers bij betrokken. Geen enkel internationaal
opererend bedrijf kan garanderen dat de productie
100 procent duurzaam is. Je weet bovendien niet of er
ergens in de keten illegale dingen gebeuren.’
Het feit dat due-diligence-onderzoeken ingewikkeld
zijn, is volgens hem echter geen argument om het
onderzoek na te laten of op te geven. ‘Het is van groot
belang dat bedrijven onderzoeken wat de grootste
risico’s in hun keten zijn en of zij daar invloed op kunnen uitoefenen. Daar moeten ze vervolgens mee aan
de slag gaan. Ook al kunnen ze niet alles tegelijk en
hebben ze niet overal invloed op, ze moeten laten zien
dat ze de risico’s aanpakken.’
Bedrijven zijn daartoe moreel verplicht.
Nieuwenkamp: ‘Organisaties en ook individuen kunnen bij de OESO een klacht indienen als een bedrijf in
hun ogen betrokken is bij misstanden. De OESO Nationale Contact Punten doen daar vervolgens onderzoek
naar en bieden bemiddeling aan. Als blijkt dat een
bedrijf inderdaad fout zit, heeft het betreffende bedrijf
een groot probleem. Je ziet dat investeerders signalen
over misstanden steeds serieuzer nemen. Een bedrijf
dat het niet goed doet op het gebied van IMVO, kan
problemen op het gebied van financiering verwachten.’
IMVO-convenanten
Met de IMVO-convenanten geeft Nederland volgens
beide ambassadeurs een goed voorbeeld, omdat
bedrijven daarmee aangeven dat zij werk maken van
due diligence. In 2016 werd het eerste IMVO-convenant
afgesloten: het convenant Duurzame Kleding en
Textiel. Eind 2018 werd het achtste convenant
afgesloten: het convenant Pensioenfondsen. Binnen
de convenanten werken bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en vakbonden samen aan de
verduurzaming van een sector.
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Roel Nieuwenkamp

Akkerman: ‘Het is typerend voor Nederland dat er
ook een sociale dialoog wordt gevoerd over de manier
waarop risico’s in een keten kunnen worden aangepakt. Bij de SDG’s doet Nederland het trouwens ook
op die manier. Bij de Nederlandse rapportage over
de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen, bij de VN in New York in 2017, waren zowel de
overheid als het bedrijfsleven, kennisinstellingen en
maatschappelijke organisaties betrokken.’
Volgens Nieuwenkamp zijn de IMVO-convenanten
een goede manier om de samenwerking tussen overheid, bedrijven, vakbonden en maatschappelijke
organisaties te bevorderen. ‘Er zijn risico’s waarop een
individueel bedrijf geen invloed kan uitoefenen, maar
als je het met z’n allen doet, kun je een vuist maken.’
Verbindingen leggen
De Nederlandse ambassades steken er veel energie in
om verbindingen te leggen tussen het land waar de
ambassade gevestigd is en Nederlandse bedrijven die
daar zaken willen doen. Akkerman: ‘Wij hebben veel
gesprekken met bedrijven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is altijd een belangrijk onderwerp. Bedrijven zijn verplicht om zich te houden aan
het principe do no harm. Maar de ideale situatie is: do
well by doing good. Dat gaat nog een stuk verder.’
In landen waar de wetgeving of de handhaving van
de wetgeving niet op orde is, hebben bedrijven een extra
verantwoordelijkheid. Akkerman: ‘Als je misstanden
signaleert, moet je de leverancier daarop aanspreken.
En als je als individueel bedrijf te klein bent om invloed
uit te oefenen, doe het dan samen met anderen. Of
schakel een internationale organisatie in, zoals de ILO,
de overheid of de ambassade. Wij kunnen namens de
Nederlandse overheid hierover het gesprek aangaan.’
Nederlandse bedrijven kunnen het goede voorbeeld
geven, zegt ze. ’Probeer iets te betekenen voor de omgeving en voor het milieu. Zorg ervoor dat de medewerkers in een fabriek een leefbaar loon krijgen.’ n

Lisette Magis, Bouwerswerkplaats

‘In vier maanden naar
een baan’
De Bouwerswerkplaats
in Rotterdam stoomt
mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt
klaar voor een reguliere
baan in de bouw.
Initiatiefnemer Lisette
Magis: ‘Lekker aan het
werk, is goed voor
iedereen.’

TEKST Berber Bijma FOTO Jeroen Poortvliet

Architect Lisette Magis kreeg in
2013 een ‘smoelenboek’ van een
woningcorporatie met daarin alle
mensen die ‘ertoe deden’ in de
Rotterdamse Afrikanerwijk, zo’n
beetje de armste wijk van de stad.
‘Van de 120 sleutelfiguren uit de
wijk waren er 100 werkzaam in de
sociaal-maatschappelijke sector:
woonbegeleiders, maatschappelijk
werkers, wijkagenten. De wijk zit
met andere woorden vól mensen
die de bewoners verder willen
helpen, maar vooral door hulp
en gepamper. Ik vroeg me af waar
de bewoners écht een uitdaging
vinden. Ik zag geen enkel voorbeeld
van een plek waar mensen aan de
slag kunnen. Lekker aan het werk, is
goed voor iedereen.’
Ze besloot er dan maar zélf werk
van te maken en richtte een stichting
op: Wij zijn Rotterdam. Inmiddels
heeft de stichting een Bakkerswerkplaats en een Bouwerswerkplaats.

Best practices
Leren van anderen is een
belangrijke succesfactor bij het
slagen van projecten. Daarom
een serie over best practices op
het gebied van samenwerking,
arbeid, diversiteit, mvo en de
energietransitie. Deze keer: de
Bouwerswerkplaats in Rotterdam.

De Bakkerswerkplaats draait al vier
jaar in een naburige wijk – in de
Afrikanerwijk zelf lukte het niet
om een geschikte plek te vinden. De
‘leerlingen’ draaien gemiddeld vier
maanden mee in de Bakkerswerkplaats en gaan daarna in principe
aan de slag bij een ‘gewone’ bakkerij.
Magis wilde het concept uitbreiden naar een andere sector en
opende daarom vorig jaar de →
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best practices

Tips van Lisette Magis voor sociale ondernemingen
• Contacten met overheden en werkgevers kosten doorgaans meer energie dan het werken met mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Houd vol, wees inventief.
• Durf duidelijk te zijn naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt over hun doorstroommogelijkheden naar
een reguliere baan, ook om de zoveelste teleurstelling te voorkomen.
• Weet waar je kracht ligt en smeed coalities met partijen die goed zijn in andere dingen, zoals opleiding of bemiddeling.
• Zorg voor een groot netwerk van mensen die iets voor jouw onderneming kunnen betekenen.

Bouwerswerkplaats: een opleidingstraject van zo’n twee maanden voor
mensen die in de bouw willen werken. De bedoeling was om potentiële
kandidaten via de gemeente aangeLisette Magis: 'De Bouwerswerkplaats is er voor
alle mensen die tussen wal en schip vallen.'

dragen te krijgen, maar inmiddels
gebeurt dat vooral via een netwerk
van begeleiders van bijvoorbeeld
daklozen, ex-verslaafden en Wajong
ers. Dat netwerk bouwde ze op via
onder meer Facebook en LinkedIn.
‘Via de gemeente ging het stroef,
omdat ik soms mensen aandroeg die
de gemeente niet in haar systemen
kon terugvinden. Mijn project past
niet in hun administratie. Daarom
doe ik de werving nu maar grotendeels buiten de gemeente om.’ De
gemeente subsidieert overigens wel
de opleiding voor verreweg
de meeste kandidaten.
Tussen wal en schip
De Bouwerswerkplaats is er ‘voor
alle mensen die tussen wal en schip
vallen’, zegt Magis. Zelf maakte ze
als puber mee dat het ‘niet benijdenswaardig is om buiten de maatschappij geplaatst te worden’. Toen ze
epilepsie kreeg, werd ze drie jaar lang
met een taxi opgehaald en naar een
privéschool gebracht. ‘Sindsdien voel
ik mee met mensen die het gevoel
hebben dat ze niet gewoon kunnen
meedoen in de samenleving.’
In de Bouwerswerkplaats ziet ze
wat het betekent als mensen de weg
naar het ‘gewone’ leven weer terug-
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vinden. ‘We gaven iemand kleding
voor de Bouwerswerkplaats en hij
vroeg waar hij moest tekenen. Ik vertelde dat hij niks hoefde te tekenen,
dat we er gewoon op vertrouwen dat
hij goed op die kleding past. Zijn
gezicht vergeet ik nooit meer. Jarenlang is hij overal gewantrouwd en
ineens kreeg hij vertrouwen. Zo zijn
er meer voorbeelden. Een andere leerling kreeg bij de Bouwerswerkplaats
bijvoorbeeld voor het eerst in z’n
leven een diploma en was zó trots.’
Conservatief
De Bouwerswerkplaats heeft inmiddels zestien mensen opgeleid van
wie er tien zijn doorgestroomd naar
een reguliere baan. Die doorstroming vergt nogal wat energie, zegt
Magis. ‘De bouwsector is conservatief. Ik heb nog een heel aantal
succesverhalen nodig om werkgevers
in de bouw makkelijker te kunnen
overtuigen van ons concept.’
Goede begeleiding is vaak de sleutel tot succes. Een leermeester van de
Bouwerswerkplaats begeleidt deelnemers intensief, zowel vakinhoudelijk
als qua werkdiscipline. Deelnemers
kunnen bij een werkgever daarna
niet zomaar aan hun lot worden
overgelaten. ‘Een van onze mensen

column

Die Wende

Er zíjn en laten
zien dat je iets in
je mars hebt, daar
draait het in eerste
instantie om
Naast de opleidingsfee van de
gemeente bestaat het verdienmodel
van de Bouwerswerkplaats uit
de opdrachten die ze doen voor
klanten, zowel bedrijven als particulieren. Aan opdrachtgevers geen
gebrek, zegt Magis. ‘Hoe mooi is het
als je je huis of pand laat opknappen
en daarmee ook nog eens tien
mensen aan een reguliere baan
helpt? Dat is ook hoe ik het zelf
ervaar: het sociale aspect is echt een
verrijking voor het ondernemen.’ n

Wij Duitsers zijn dol op grote woorden: Die Wende bijvoorbeeld. Weet u het nog? Die Wende, dat was de omwenteling
in de DDR (Duitse Democratische Republiek) in 1989 met als
symbolisch hoogtepunt de val van de Berlijnse muur.
De tweede Wende vond 22 jaar later plaats: Die
Energiewende. Na de kerncentraleramp in het Japanse
Fukushima in 2011 besloot de Duitse bondsregering dat
de Duitse kerncentrales zo snel mogelijk moesten sluiten.
Dat ging hand in hand met de wens de overstap naar
duurzame energie te maken. In het land van kolen- en
kernenergie, was dat niets minder dan een revolutie.
Wende 1 en Wende 2 hebben een belangrijke overeenkomst: allebei zijn ze door ‘het volk’ in gang gezet met
massademonstraties en protesten. In 1989 voor vrijheid
en tegen dictatuur, in 2011 voor veiligheid en tegen
kernenergie.
Terwijl in Duitsland in 2011 honderdduizenden mensen
de straat op gingen en bondskanselier Merkel in no time
de Energiewende afkondigde, bleef het in Nederland
verbazingwekkend stil. Dat blijft voor mij een van de
grootste raadsels van de culturele verschillen. De hele
Fukushima-ramp had in Nederland haast geen weerslag,
terwijl het maar enkele kilometers oostwaarts tot een
revolutie – nou ja, een Wende – leidde.
In Nederland loopt de omwenteling – de transitie zoals
men het hier noemt – anders. Hier is men de straat niet
opgegaan. Wel is er natuurlijk gepolderd aan diverse overlegtafels. Meer dan veertig organisaties hebben zich in 2013
aan het Energieakkoord voor duurzame groei verbonden.
Het woord ‘transitie’ suggereert een geleidelijke overgang van A naar B, als ware het een gezellig uitje. Pas
langzaam begint het bij Nederlanders door te dringen, dat
deze transitie een van de meest ingrijpende veranderingen
van hun land betekent. Een Wende dus!
Annette Birschel
Annette is als Duitse journaliste
gevestigd in Amsterdam en
deelt hier haar Duitse blik op
de Nederlandse samenleving.
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is terechtgekomen bij een groot
bouwproject in Rotterdam-Zuid en
heeft daar een leermeester gekregen
van boven de vijftig jaar. Die heeft
veel plezier in de begeleiding en vertrouwt de nieuwe werknemer steeds
meer toe. Dat werkt.’
Vakinhoudelijk moeten de leerlingen van de Bouwerswerkplaats vaak
nog veel leren. ‘In de paar maanden
dat ze bij ons zijn, draait het vooral
om er te zíjn en laten zien dat je iets
in je mars hebt. En natuurlijk om te
werken aan taalgebruik, wat soms
hard nodig is. Sommigen stromen
door naar een constructie van werken en leren, anderen leren verder
bij een werkgever.’
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Jantina Carels, communicatiemedewerker Waterschap Hollandse Delta

‘Ik word graag op mijn
capaciteiten beoordeeld’
Jantina Carels-Bosma is
sinds haar geboorte blind.
Dat weerhield haar er
niet van te leren fietsen
en naar een reguliere
roc te gaan. Ze werkt
inmiddels 28 uur per
week bij het Waterschap
Hollandse Delta.

TEKST Ton Bennink FOTO Christiaan Krouwels
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Als kind dacht ze ‘wat mijn oudere
broers kunnen, kan ik ook’. Zo zit
zij in elkaar. Dus stapte ze ondanks
haar blindheid – ze kan alleen licht
en donker een beetje onderscheiden
– op een fiets en leerde met vallen
en opstaan de techniek. ‘Ik zat op
een speciale basisschool. Maar om
te wennen aan regulier onderwijs,
ging ik één keer per week naar een
“normale” klas. Daar fietste ik zelf
naar toe, met een hand van mijn
vader of moeder in mijn nek om op
koers te blijven. Nee, verwend werd
ik niet. Leren knokken stond voorop.’
Vroeg volwassen
Carels kwam 14 januari 1993 ter
wereld. Drie maanden eerder dan
gepland. In de couveuse kreeg ze door
een teveel aan zuurstof een visuele
beperking. ‘Visueel gehandicapt
vind ik zo zielig klinken’, zegt ze.
‘Zeg maar gewoon blind of visueel
beperkt.’ Na de speciale basisschool

en de speciale middelbare school bij
Visio, eerst in Haren en daarna in
Grave, nam ze een tussenjaar. Daarna
begon ze aan de mbo-opleiding
Communicatie, Marketing en
Evenementorganisatie in Utrecht.
In 2016 haalde ze haar diploma. ‘Ik
moest wel wennen op die school,
mijn medestudenten ook aan mij
overigens. Ik was twee jaar ouder dan
de andere studenten, dat is als je 17
en 19 jaar bent best een groot verschil.
Bovendien woonde ik zelfstandig op
een aangepaste studentenkamer –
tijdens mijn middelbareschooltijd
in Grave was ik doordeweeks ook al
intern. Dat maakt je meer volwassen.
Ook was ik gewend aan schoolpleinen
met vijftig leerlingen, nu waren er
opeens duizenden studenten. En de
ruimte was veel groter.’
Eigentijdser
Na wat omzwervingen werkt ze
sinds mei vorig jaar 28 uur per

meedoen

week als communicatiemedewerker
op de communicatieafdeling van
het Waterschap Hollandse Delta in
Ridderkerk. Ze schrijft teksten voor
de app, helpt mee vacatureteksten
wat eigentijdser te maken en werkt
mee aan een nieuw personeelshandboek. Ze maakt daarbij gebruik van
braille en een synthesizer die tekst
in spraak omzet.
Knokken
Ook voor een baan heeft ze moeten
knokken. ‘Ik heb van juni 2017 tot
mei 2018 gedwongen thuis gezeten.
Mijn vorige werkgever kon helaas
de aanpassingen die ik nodig heb
niet integreren in zijn software. Het
UWV wees me op deze baan en, met
begeleiding van mijn jobcoach van
Stichting Studeren en Werken Op
Maat, ben ik hier aan de slag gegaan.
Als volwaardig personeelslid. Dat vind
ik enorm belangrijk. Natuurlijk is het
oké dat een werkgever subsidie krijgt
wanneer ik in dienst ben, maar ik wil
graag dat ze me inhuren vanwege
mijn capaciteiten. Ik ben ook erg
tevreden dat ik een volwaardig salaris
krijg. Zelfstandigheid is belangrijk.
Door te werken ben je economisch

Meedoen
In de participatiesamenleving moet iedereen meedoen. Lukt dat ook voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een beperking? Hoe
vinden zij een plek op de arbeidsmarkt, wat zijn hun dromen en welke
obstakels moeten ze overwinnen? Deel 31: Jantina Carels-Bosma (26)
communicatiemedewerker op de afdeling Personeel & Organisatie van het
Waterschap Hollandse Delta.

onafhankelijk en ontwikkel je jezelf.
Hoe mijn toekomst er verder uitziet,
weet ik natuurlijk niet. Misschien
krijg ik wel kinderen en word ik
deels huisvrouw, misschien ook niet.
Ik wil mezelf in ieder geval blijven
ontwikkelen.’
Richard
Sinds juni 2017 is Carels getrouwd
met Richard Carels die ze leerde
kennen in haar studentenhuis in
Zeist waar hij op bezoek kwam. Er
verschijnt een lach op haar gezicht
als ze over hem vertelt. ‘We wonen in
Hardinxveld. Met wat aanpassingen
voor mij. Richard heeft vijftig
procent zicht en rijdt scooter. We zijn
aan het sparen voor een test bij het
CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid)

die moet uitwijzen of hij rijles mag
nemen. Zonder rijbewijs zijn we een
beetje afhankelijk van anderen, als
we willen kamperen. Iemand anders
moet de spullen brengen, verder
redden we het wel.’

Leren knokken
stond voorop in
mijn jeugd
Ze zit goed in haar vel, blijkt uit het
gesprek. ‘Ook op mijn werk gaat het
goed. Ik heb het hier bij het water
schap enorm naar mijn zin. Welk
cijfer ik mijn leven geef? Een acht.’ n

Emil Benda, hoofd Personeel & Organisatie bij Waterschap Hollandse Delta
‘De samenleving is erg visueel ingesteld’
‘Wij hebben meerdere medewerkers met een afstand
tot de arbeidsmarkt in ons midden. Dat is voor ons
normaal. We hebben als overheidsorganisatie een
verantwoordelijkheid naar de samenleving. Toen de
Participatiewet van kracht werd, heeft de Vereniging van
Directeuren van Waterschappen volmondig ja gezegd
tegen de afspraak om banen te creëren. Zo zien we
medewerkers bij de groenvoorziening, maar ook op
vergunningverlening. Sinds kort kiezen we voor young
professionals met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarbij hanteren we niet het minimumloon als
standaard; we betalen iedereen volwaardig naar functie
en niveau.
Met Jantina gaat het prima. Ik ben zelf nogal precies
als het gaat om communicatiemiddelen, zij kan het heel
goed. Je merkt wel dat de samenleving erg visueel is
ingesteld. Het is goed om dat te beseffen. We houden er
rekening mee dat non-verbale communicatie simpelweg
niet werkt bij Jantina. En ook over bijvoorbeeld het
afdelingsuitje denken we nu anders na.’
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LLO, dat doe je
regionaal!
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Veel regio’s van Nederland
werken hard aan een Leven Lang
Ontwikkelen. Bedrijven, overheden
en maatschappelijke organisaties
creëren de randvoorwaarden
waardoor iedereen zich kan blijven
ontwikkelen. Werkenden doen aan
scholing of leren informeel om
mee te kunnen blijven doen op de
arbeidsmarkt. Bovendien werkt men
op regionaal niveau aan Human
Capital Agenda’s. Desondanks ligt
er nog steeds een grote opgave. Hoe
brengen we mensen naar sectoren
waar meer werk is? En wat is er
nodig om iedereen te betrekken, ook
mensen die nu nog niet werken?
Deze vragen stonden centraal tijdens
de SER-bijeenkomst Leven lang
ontwikkelen, dat doe je regionaal op
18 februari. Beleidsmedewerkers en
programmamanagers van provincies, Economic Boards en provinciale
SER’en gingen in gesprek over
hoe zij hun rol hierbij optimaal
kunnen spelen.
Doel was deelnemers te inspireren
en succesfactoren en knelpunten
voor Leven Lang Ontwikkelen in de
regio op te halen. n

Internationale
Vrouwendag:
workshop over gender
Op 8 maart organiseerden deelnemers aan het Convenant Duurzame
Kleding en Textiel in het kader van
Internationale Vrouwendag een
workshop over gender in de kledingindustrie. Wereldwijd zijn veel
vrouwen werkzaam in de kledingindustrie. Er zijn specifieke kenmerken
en uitdagingen die verhinderen
dat vrouwen in een veilige en
gelijkwaardige omgeving kunnen
werken. Investeren in gendergelijkheid en zorgen voor een veilige en
gelijke werkplek helpt bedrijven om
concurrerender te worden en nieuwe
markten te ontwikkelen.
Tijdens deze workshop werden de
mogelijkheden verkend om de rol
van merken hierbij te onderzoeken
en concrete acties te ontwikkelen
om genderkwesties in hun toeleveringsketens aan te pakken. Case
studies van Fair Wear Foundation,
Plan International NL en UNICEF
vormden hierbij de basis. De training is ontwikkeld door Fair Wear
Foundation en het International
Opleidingscentrum van de ILO. n
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Eenvoudiger
Arbobalans 2018:
certificeringsregeling meer burn-out
klachten
OR-trainers
De Stichting SCOOR bewaakt de
kwaliteit van opleidingen voor
OR-leden door certificering van
OR-opleidingsinstituten. SCOOR
heeft onlangs de certificerings
regeling vereenvoudigd.
Zo hoeven opleiders voortaan minder documenten te overleggen. Dat
geldt voor zowel zzp’ers en kleinere
trainingsbureaus, als voor ISOgecertificeerde bureaus. Bovendien
krijgen opleiders meer mogelijkheden om aan te tonen dat ze aan de
criteria voldoen. Daarmee worden
ook de administratieve lasten
verminderd.
Trainingsbureaus die een ISOcertificaat hebben, krijgen een
gedeeltelijke vrijstelling. Het SCOORbestuur komt zo niet alleen tegemoet
aan de wensen van ISO-gecertificeerde trainingsbureaus, maar erkent
hiermee ook hun meerwaarde. Met
een ISO-certificaat laat een bureau
zien haar management en processen goed op orde te hebben en zo’n
bureau hoeft daarom hierop niet
opnieuw te worden gecontroleerd. n
Zie www.scoor.nl

Werknemers ervaren hoge taakeisen
en kunnen daar zelf weinig invloed
op uitoefenen. Dit vertaalt zich in
een stijging van burn-outklachten
bij werknemers. Dat staat in de
Arbobalans 2018, die TNO onlangs
heeft gepubliceerd. De fysieke belasting en de omgevingsbelasting zijn
de afgelopen tien jaar vrijwel gelijk
gebleven, blijkt uit hetzelfde rapport.
Werkgerelateerde verzuimgevallen en aandoeningen leiden tot hoge
kosten. Samen lopen deze kosten op
tot 8,7 miljard euro. Hiervan komt
meer dan de helft op het conto
van werkgerelateerde psychische
klachten.
De Arbobalans geeft een overzicht
van de kwaliteit van de arbeid en
werkgerelateerde gezondheid in
Nederland en de ontwikkelingen
hierin. TNO stelt het rapport tweejaarlijks samen. n
Zie www.monitorarbeid.tno.nl
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Wat wil je later worden? Elk kind kent die vraag, maar hij kan ook aan volwassenen worden gesteld.

TEKST Corien Lambregtse FOTO Dirk Hol

Een tweede carrière is geen zeldzaamheid meer. Wat komt er van (jeugd)dromen terecht?

Als ik later groot ben
WIE?

Marian Spier (48)

WAT? sociaal ondernemer, oprichtster TEDxAmsterdamWomen (IAMarian.nl)

‘De levens van mensen verbeteren. Dat wilde ik al van
jongs af aan. Ik heb van mijn 6de tot 21ste jaar in Suriname
gewoond. Eerst wilde ik huisarts worden, omdat wij zelf
een hele leuke huisarts hadden. Maar ik ben toch een heel
andere kant uitgegaan. Ik heb Communicatie gestudeerd
aan wat nu de Hogeschool Inholland Rotterdam is en de
masters Didactiek en Pedagogiek behaald aan de UvA. Later
heb ik nog een managementopleiding gedaan bij INSEAD in
Fontainebleau.
Mijn loopbaan begon in de communicatiebranche. Daarna
heb ik als docent en manager aan de Hogeschool van
Amsterdam gewerkt. Nooit gedacht dat ik ondernemer zou
worden, maar dat ben ik nu dus wel. Het ondernemerschap
geeft mij vrijheid. Na een periode van hard werken, kan ik
het ook eens rustig aan doen als ik wil.
Als sociaal ondernemer zet ik me in voor sociaal-

maatschappelijke thema’s: communicatie, educatie, diversiteit en inclusie. Ik werk met een team van zeven freelancers en twee stagiaires. Ik vind het boeiend om complexe
communicatieproblemen binnen organisaties op te lossen.
Het probleem waarvoor mijn hulp wordt ingeroepen, is
lang niet altijd het echte probleem. Vaak ligt er een probleem onder. Als we dat boven tafel krijgen, kunnen we
echt het verschil maken.
Mijn inzet voor TEDxAmsterdamWomen is vrijwilligerswerk, maar het hoort er helemaal bij. We hebben inmiddels
al tien edities gehad. Ik bied een podium aan vrouwen met
ideeën om de wereld te verbeteren en stimuleer hen om nog
een niveau hoger te gaan. Dat is onderdeel van mijn passie.
Wat ik over vijf jaar doe? Geen idee, misschien iets heel
anders, iets internationaals. Maar het zal zeker iets zijn
waarmee ik de levens van mensen kan verbeteren.’

