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Een gezamelijke uitgave van:

Een robot als collega?

Inspiratie

Kunstmatige intelligentie (KI) gaat een steeds
belangrijke rol spelen in onze samenleving.

1. baan voor wedlopen
2. weg door de ruimte van een planeet of ander hemellichaam,
3. levensweg
4. geheel van iemands daden of werkzaamheid, ofwel carrière

Het mag duidelijk zijn dat we je met dit magazine vooral
aanspreken in de vierde betekenis. Hoewel een baan voor veel
mensen sterk verweven is met hun levensweg. En het meedraaien in het arbeidsproces soms ook wel wat weg heeft van
een wedloop. Want er komt heel wat bij kijken om je weg te
vinden op de arbeidsmarkt in de 21ste eeuw.
Een baan voor het leven bestaat niet meer. Veranderingen in
werkzaamheden en processen zijn een constante; scholing en
ontwikkeling een voorwaarde om het allemaal bij te kunnen
benen. Vaardigheden alleen zijn niet meer voldoende, je moet
competenties hebben of ontwikkelen, duurzaam inzetbaar
blijven, wendbaar zijn en dan ook nog eens netwerken en
denken aan je vitaliteit. Garanties zijn er niet, want orga
nisaties veranderen als gevolg van wet- en regelgeving of
ontwikkelingen in de markt. Fusies en reorganisaties, groei
en krimp, allemaal factoren die van invloed zijn op jouw
loopbaan.
Vermoeiend en ingewikkeld? Soms best wel, maar gelukkig
ook uitdagend en interessant. Want veertig jaar hetzelfde
doen vinden de meeste mensen saai. Veranderingen brengen
nieuwe kansen en uitdagingen. Ze dagen je uit om stappen
te zetten en jezelf te ontwikkelen. Dat maakt het werk en het
leven interessanter en leuker.
Met dit magazine willen we je helpen en inspireren bij het
vormgeven van jouw loopbaan. Met informatie, verhalen en
tips vanuit de wereld van de zorgverzekeraars en daarbuiten.
Wat betekent de opkomst van kunstmatige intelligentie en
robots? Hoe houd je je werk leuk? Waarom maken mensen een
verrassende stap in hun loopbaan? Waar heb je recht op als je
onverhoopt je baan verliest? Wat houdt de wachtgeldregeling
in en waar kun je ‘m voor gebruiken? En wat doen zorgverzekeraars om hun mensen inzetbaar te houden?
Blader, kies en lees wat jou aanspreekt. Wellicht inspireert het
en helpt het je om een volgende stap te zetten in je loopbaan.
Omhoog, omlaag of opzij. Geef zelf vorm aan je toekomst.
Want jij bent de ster met je eigen weg door de ruimte die de
arbeidsmarkt biedt!
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Een robot
als collega?
puur menselijk, zoals kijken, luisteren,
spreken en lezen. De toepassingen zijn
eindeloos en KI maakt dan ook een
opmars in veel verschillende sectoren.
In het algemeen kun je zeggen dat
KI vooral heel specifieke taken gaat
overnemen, maar dan wel veel beter
dan de mens. Hoe meer het werk
is afgestemd op unieke menselijke
eigenschappen als creativiteit, context
kunnen geven, reflecteren, buiten de
kaders denken of innovatie, hoe minder
gemakkelijk de computer dat kan
overnemen.’

Wat is kunstmatige
intelligentie precies?
‘Ik definieer het als volgt: kunstmatige
intelligentie is het principe dat machi
nes taken uit kunnen voeren op een
manier die wij mensen als slim zouden
beoordelen, omdat we vinden dat
ze toebehoren aan menselijke intelligentie. Een stapje verder dus dan
het geautomatiseerd reproduceren
van menselijk handelen. KI maakt het
mogelijk dat computers dingen sneller
en beter doen dan wij mensen kunnen. Bijvoorbeeld het analyseren van
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grote hoeveelheden gegevens, of het
snel doorvoeren van aanpassingen in
systemen.’
Zal kunstmatige intelligentie
leiden tot verdringing op de
arbeidsmarkt?
‘Dat gebeurt nu al! Computersystemen
kunnen taken uitvoeren die eerst aan
mensen waren voorbehouden, beter,
sneller en soms zelfs taken die mensen
niet eens kunnen. En KI-systemen
krijgen steeds meer vaardigheden
die tot dusver beschouwd werden als
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Voor veel mensen klinkt dat
bedreigend en je hoort ook
allerlei doemscenario’s waarin
veel mensen hun baan kwijt
zullen raken. Zie jij ook voor
delen aan de opkomst van die
slimme computers?
‘Zeker wel. Ik denk dat er weer nieuwe
banen ontstaan. Enerzijds aan de kant
van de ontwikkelaars en programmeurs, maar ook eromheen. Bijvoorbeeld bij regelgeving rondom nieuwe
technologieën, juridische aspecten en
scholing om ermee te kunnen werken.
Laten we bovendien niet vergeten dat
tot nu toe elke automatiseringsgolf
meer welvaart en voorspoed heeft
gebracht. De komst van de personal
computer heeft gezorgd voor tientallen
miljoenen banen buiten de technologie
sector. Werken is door technologie in
het algemeen veiliger, gezonder en
uitdagender geworden. We zijn van een
zesdaagse werkweek met 60 uur terug
gegaan naar een vijfdaagse werkweek
van 40 uur. Misschien ligt een 32-urige
werkweek als standaard wel in het ver-

Kunstmatige intelligentie (KI) gaat een steeds belangrijke rol spelen in onze samenleving. Van slimme computers tot virtuele assistenten tot slimme apps, kunstmatige
intelligentie is overal en wordt steeds slimmer. Wat betekent dat voor ons werk?
Kunnen robots ons werk straks echt overnemen? Wat kunnen ze wel, en wat niet?
Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt? In gesprek met Jarno Duursma,
trendwatcher en spreker over digitale technologie.

schiet. Vernieuwing is vaak bedreigend,
maar biedt ook nieuwe kansen. Wij
gaan veel samenwerken met KI-systemen; zij gaan ons inzichten verschaffen
waar we ons geen voorstelling van
kunnen maken en taken uitvoeren
waarvan we dachten dat alleen
mensen dat konden.’
Waar liggen de risico’s en
kansen?
‘Ik maak wel onderscheid tussen drie
categorieën banen die ik in de toekomst zie. Allereerst – om met het
slechte nieuws te beginnen – de risico
banen. De opkomst van KI-systemen
maakt het voor het eerst mogelijk om
cognitieve vaardigheden te evenaren
of over te nemen. Slimme machines
kunnen zien en horen, afbeeldingen,
spraak, teksten en gezichten herkennen. En ze kunnen grote hoeveelheden
ongestructureerde data analyseren op
een manier en met een snelheid die
de mens niet kan evenaren. PWC heeft
becijferd dat circa 30 procent van het
werk in Groot-Brittannië bedreigd wordt
door slimme computers. Het gaat dan
vaak om routinematig denkwerk, zoals
het verwerken van formulieren, het
interpreteren van onderzoeksdata etc.
Denk aan administratief medewerkers,
verkoopmedewerkers, accountants,
productiemedewerkers, hypotheek
adviseurs et cetera. Maar bijvoorbeeld
ook taxichauffeurs of vrachtwagenchauffeurs komen in de problemen als
de zelfrijdende auto er komt – en die
komt er!
Daarnaast zullen er banen blijven en
zelfs bijkomen waarin mensen en
systemen samenwerken. De com-

puter levert de basisdienstverlening
en mensen zijn er voor de bijzondere
vragen en dossiers. Zo kan een receptioniste op termijn wellicht vervangen
worden door een systeem waarin
bezoekers zichzelf identificeren met
een vingerafdruk. Maar afwijkende
vragen, zoals of er gisteren een paraplu
is blijven liggen, zal toch door een mens
beantwoord moeten worden. Daarnaast
zal er in dat soort functies een zekere
mate van menselijkheid gewenst zijn.
En zoals eerder gezegd zie ik ook compleet nieuwe functies ontstaan; van
servicemedewerkers die de machines
onderhouden tot juristen die met de
regelgeving aan de slag gaan, van
programmeurs tot instructeurs die
mensen leren werken met deze slimme
systemen. Mijn boodschap: kijk niet te
veel naar de bedreigingen, maar focus
op de kansen!’
Er zijn al eerder golven
van industrialisatie, automa
tisering en digitalisering over
de wereld getrokken. Wat
maakt deze golf anders?
‘Een groot verschil met eerdere golven
is dat de ontwikkelingen nu ongelofelijk snel gaan. En dat de impact zich in
vrijwel alle sectoren voordoet. Kon je
voorheen nog uitwijken naar sectoren
die (nog) niet geautomatiseerd waren,
nu doet hetzelfde verschijnsel zich vrij
wel overal voor. Dat maakt het vinden
van een andere, meer traditionele baan
moeilijker. Permanent leren en ont
wikkelen worden steeds belangrijker.
Werknemers zullen in algemene zin
meer gespitst moeten zijn op techno
logische veranderingen om in de toe-
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komst een baan te hebben. Ze zullen
zich permanent moeten blijven ontwikkelen om steeds te kunnen veranderen.
En het einde is niet in zicht. Niemand
kan voorspellen hoe de wereld er over
tien jaar precies uit zal zien. Ik kan wel
voorspellen dat het weer heel anders
zal zijn, met toepassingen van KI die we
nu zelfs in onze fantasie niet allemaal
kunnen bedenken.’
Wat kunnen we doen om ons
voor te bereiden op die toe
komst?
‘Wees niet bang, maar wees nieuwsgierig! Verdiep je in de mogelijkheden
en ontwikkelingen, snuffel eraan en
zorg dat je er meer van te weten komt.
Het is ook nog eens hartstikke interessant. Youtube staat vol met interessante lezingen van congressen over de
impact van nieuwe technologie. Tegelijk
denk ik dat het hard nodig is dat de
overheid meer aandacht moet hebben
voor robotisering en digitalisering en
de dreigende tweedeling die dit kan
veroorzaken: mensen die wel mee kunnen en zij die niet digi-vaardig zijn. Ook
mis ik een visie op de toekomst van de
arbeidsmarkt. Experimenten als een
kortere werkweek zouden mijns inziens
beter onderzocht kunnen worden. Ik
zeg niet dat dat hét medicijn is, maar
wel dat we meer moeten anticiperen
op de veranderingen die eraan komen.
Want hoe beter we zijn voorbereid,
hoe gemakkelijker we erop in kunnen
spelen!’
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Jouw loopbaan:
zelf aan het stuur!
Ron Schipper, Petra Kassens en Ingrid van Nieuwkuijk (foto: Jan Willem van Vliet)

Een baan voor het leven, dat bestaat al een poosje niet meer. De wereld om ons heen
verandert snel, ook op de werkvloer. Beroepen veranderen en verdwijnen, nieuwe werkzaamheden dienen zich aan. Om dat allemaal bij te benen, ben je voortdurend bezig nieuwe
dingen te leren en te ontdekken. Lekker blijven zitten waar je zit, dat is er niet meer bij.
Duurzaam inzetbaar zijn en blijven, daar draait het om!

‘Werk is goed voor je gezondheid, je geluk, je eigenwaarde,
zelfbeeld en plezier in het leven’, stelt Ingrid van Nieuwkuijk
van Professionals FNV. ‘Je brengt een groot deel van je week
op je werk door, dus het is belangrijk dat je daar tot je recht
komt en dat je plezier hebt in je werk. Maar niet iedereen
staat vaak genoeg stil bij de vraag of hij of zij wel op de plek
zit waar hij het beste tot zijn recht komt.’
Helpen ontwikkelen
Loopbaancoaches en -adviseurs die je helpen nadenken over
je loopbaan, je talenten en mogelijkheden, zijn er in over
vloed. De kunst is om er een te vinden die bij je past en die
ook nog eens betaalbaar is. Daarom is het goed om te weten
dat de FNV verschillende vormen van ondersteuning biedt
aan mensen die zich oriënteren op een volgende stap in hun
loopbaan. Hieronder zetten we een aantal mogelijkheden op
een rijtje.
Loopbaanadvies
Op elk van de regiokantoren en vakbondscentra zijn er wekelijks laagdrempelige avonden waarop je, na het maken van
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een afspraak met een loopbaanconsulent, je vragen kunt bespreken. ‘Daar komen mensen met de meest uiteenlopende
vragen’, vertelt Ron Schipper, trajectbegeleider en trainer bij
FNV. ‘Bijvoorbeeld mensen die op zoek zijn naar iets anders,
maar nog niet weten wat ze zouden willen doen. Maar ook
mensen die wel concrete plannen of wensen hebben, maar
nog niet weten hoe ze daar kunnen komen.’ Op basis van het
gesprek kunnen de loopbaanconsulenten je helpen bij het
maken van een plan. Zo verzorgt de FNV verschillende workshops en trainingen die mensen helpen beter zicht te krijgen
op hun mogelijkheden en talenten. Denk aan onderwerpen
als het inzetten van sociale media bij het zoeken naar werk,
het schrijven van een goede sollicitatiebrief en persoonlijke
effectiviteit. De loopbaanconsulenten en adviseurs zijn alle
maal getrainde vrijwilligers die vanuit hun eigen ervaringen
werken.
Werken aan werk
Met financiering van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid voert de FNV in vijf regio’s het project
Werken aan Werk uit. Doelgroep daarvan zijn mensen die
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binnen een half jaar werkloos dreigen te worden of korter
dan een half jaar werkloos zijn. ‘We bieden hen een per
soonlijk begeleidings- en coachingstraject aan’, legt Petra
Kassens, trajectbegeleider en trainer in de regio Noord, uit.
‘Zo’n traject duurt maximaal een half jaar en is behoorlijk
intensief. We helpen mensen vooruit, zodat zij in staat zijn
weer een baan te vinden. En er is ook ruimte om te wennen en te praten over het verlies van de oude baan. Pas als
mensen dat verwerkt hebben, kunnen ze verder.’ Doelstelling
van het project is dat er per regio vijfhonderd mensen aan
een baan worden geholpen op deze manier.
Professionals FNV
FNV richt zich niet alleen op collectieve arbeidsvoorwaarden,
zoals het maken van cao-afspraken, sociale plannen en
acties, maar ook op individuele leden die behoefte hebben
zich te ontwikkelen. ‘Met loopbaanadviesgesprekken, trai
ningen helpen we mensen die verder willen in hun loopbaan
vooruit’, vertelt Ingrid van Nieuwkuijk. ‘Dat doen we bijvoorbeeld met de Loopbaan-check; een instrument om inzicht te
krijgen in jouw kwaliteiten. Jij gaat zelf aan de slag met een
loopbaanadviseur om te kijken waar je staat en welke stappen je kunt zetten. Vragen als: Zit ik nog op de goede plek?
Hoe haal ik meer uit mijn werk? Wat zijn mijn sterke punten
en wat voor werk past daar het beste bij? komen daarbij

aan de orde. Aan het einde van de Loopbaan-check rolt er
een concreet advies uit waarmee je verder aan de slag kunt.
In de cao Zorgverzekeraars is afgesproken dat werknemers
eens in drie jaar een Loopbaan-check mogen doen, op kosten
van de werkgever. Een prima kans om je voor te bereiden op
de toekomst!’
Aan de slag!
Ondanks de groeiende aandacht voor duurzame inzetbaarheid en het belang van blijven leren en ontwikkelen is er
nog een aanzienlijke groep werknemers die zich nauwelijks
bewust is van het belang hiervan. ‘Veel mensen zitten “vast”
in hun werk’, stelt Ron Schipper. ‘Ze werken op de automatische piloot en vragen zich zelden of nooit af of ze nog
wel plezier hebben in hun werk.’ ‘Wij dagen mensen uit om
na te denken over hun toekomst’, vult Petra Kassens aan.
‘Het hoeft ook niet zo te zijn dat er altijd uitkomt dat je iets
totaal anders moet gaan doen. Het is ook fijn om te weten
dat je wel op je plek zitten en dat je je binnen de organisatie
kan ontwikkelen.’
‘Het belangrijkste is dat mensen in beweging komen’, zegt
Ingrid van Nieuwkuijk. ‘Werk is belangrijk en niemand kan
veertig jaar hetzelfde doen. Nadenken over je wensen,
talenten en kansen is de beste manier om je werk leuk te
houden. Blijf je ontwikkelen!’

Meer informatie
Loopbaanadvies > www.fnv.nl/lidmaatschap/voordelen/loopbaan-werkloosheid
Werken aan Werk > www.fnv.nl/themas/ontslag/fnv-werken-aan-werk
Professionals FNV > www.fnvprofessionals.nl
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Op zoek? Laat LinkedIn
voor je werken!

in in

LinkedIn is het grootste online netwerk voor zakelijke professionals. Wist je
dat als je solliciteert je toekomstige werkgever vrijwel altijd eerst op LinkedIn
kijkt voor hij je uitnodigt voor een gesprek? Ook recruiters zoeken veel op dit
netwerk om interessante kandidaten voor functies te vinden. Als jij een stap
in je loopbaan wilt maken, zorg dan dat je profiel up to date is. Tien tips voor
een goed gebruik van LinkedIn.
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5. Netwerken is geven en nemen

inin

Natuurlijk zit je op LinkedIn in de hoop dat het je wat oplevert. Maar wees
je er wel bewust van dat ‘geven’ net zo zeer onderdeel uitmaakt van
netwerken als ‘halen’. Dus reageer ook als iemand een tip of advies vraagt.
Weet jij veel van een vraagstuk waar een ander op zit te puzzelen? Bied je
hulp aan en help hem op weg, bijvoorbeeld door contact te leggen met een
in
ander uit jouw netwerk. Wederkerigheid is een belangrijk
aspect in mense
lijke relaties. Als jij iets voor een ander doet, zal hij/zij eerder genegen zijn
iets voor jou te doen als hij dat kan.
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Illustraties: Marjan Wildeboer
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6. Houd het zakelijk

Het ene sociale medium leent zich beter voor een persoonlijke touch dan het andere.
Op Twitter laten sommige mensen meer van hun mening en persoonlijk leven zien dan op
LinkedIn. Op Facebook worden de vakantiefoto’s gedeeld. Op LinkedIn zijn de mores over
in
het algemeen nogal zakelijk. Vermeldingen
als “Trotse pappa van Iris, Fleur en Jasmijn”
hebben dan meestal ook weinig toegevoegde waarde op dit medium en vallen buiten wat
anderen verwachten te vinden. Houd het zakelijk.
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7. Doe mee, zoek verbinding

in

1. Een goede foto

Alles netjes bijgewerkt, een mooie foto en een kloppend cv? Klaar, zou je
denken. Niet dus, nu begint het echte werk pas. Want passief gaan zitten
wachten tot je gevraagd wordt voor een nieuwe baan, dat is niet de slimste
strategie. Neem de tijd om rond te kijken wat er allemaal mogelijk is. Bij
voorbeeld door eens te reageren op een bericht van iemand die je kent.
En dan niet alleen op ‘Interessant’ klikken; schrijf liever een korte persoon
lijke reactie. Zo kom je met mensen in gesprek.

We leven in een visuele tijd, of je dat nu leuk vindt of niet. Daarom heeft vrijwel iedereen een
foto bij zijn of haar profiel staan. Jij nog niet? Zorg dan voor een goede, zakelijke portretfoto.
En nee, die leuke vakantiefoto, waarop je met een gek zonnehoedje achter een cocktail zit, is
daar niet geschikt voor. Ook een selfie levert meestal niet het gewenste resultaat op. Vraag een
vriend of vriendin om een paar foto’s van je te maken en beoordeel samen kritisch het resultaat.
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2. Vertel waar je goed in bent

Vul bij de kopregel in waar je goed in bent. Vaak zetten mensen daar hun (veelal niet
veelzeggende) functiebenaming in: manager, servicedeskmedewerker, systeembeheerder
etc. Het is veel handiger om te vertellen waar je goed in bent: ‘ik leid de klachtenafhandeling op onze afdeling in goede banen’ of ‘als systeem-expert beheer ik alle applicaties op
in mars hebt.
1
2 1medewerkers’.
de pc van onze 150
Zo is in een oogopslag duidelijk wat je in je

8. Volg bedrijven en organisaties

3. Kies wat je laat zien

Je hoeft niet je hele carrièrepad inzichtelijk te maken. Presenteer vooral de werkervaring die in jouw ogen relevant is voor de volgende stap die je wilt zetten. Ben
je op zoek naar een leidinggevende functie, laat dan zien dat je daar al eerder
ervaring mee hebt opgedaan. Dat je in 1991 begon als administratief medewerker
bij een autobedrijf is dat niet zo relevant (tenzij je specifiek opzoek bent naar een
leidinggevende baan in de autobranche).

4. Zorg voor een ‘warm’ netwerk

Het heeft geen zin om zoveel mogelijk connecties bij elkaar te sprokkelen
op LinkedIn. Want wat heb je te verwachten van mensen die jou niet of
nauwelijks kennen? Zorg ervoor dat je een verbinding hebt met mensen die
jou kennen, die weten waar je goed in bent en waarvan je kan verwachten
dat ze jou zouden aanraden als iemand uit hun netwerk op zoek is naar een
collega met jouw talenten. Dus niet iedereen die je ooit een keer gesproken
hebt bij een vergadering of verjaardag uitnodigen; zoek contact met de
mensen die echt iets over jou kunnen zeggen.
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Behalve natuurlijke personen presenteren ook veel bedrijven en organisaties zich op LinkedIn.
Daar vind je vaak niet alleen het laatste nieuws, maar worden ook vacatures gepresenteerd.
En, heel handig, meestal kun je ook zien wie van je netwerk een verbinding heeft met iemand
die daar werkt. Volg zo’n bedrijf, kijk wat er gepost wordt en wie daarop reageren. En als je de
spelregels en etiquette een beetje doorhebt, kun je natuurlijk ook zelf reageren op berichten die
de organisaties van jouw keuze plaatsen.
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9. Begin op tijd

Meestal poetsen mensen hun LinkedIn-profiel pas op als ze op zoek gaan of moeten naar een
nieuwe baan. Maar eigenlijk is dat veel te laat. Want netwerken kost tijd, soms wel maanden,
voordat het tot resultaat leidt. Het is dan ook veel slimmer om je profiel structureel te onderhouden en met enige regelmaat actief te zijn. Probeer bijvoorbeeld vier keer per week een
kwartiertje rond te kijken en de updates van je contacten te volgen. Langer mag ook natuurlijk,
het gaat erom dat je met regelmatig zichtbaar bent, met actuele informatie.

211
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10. Vergeet het echte leven niet

Leuk al dat digitale genetwerk, en ook nuttig. Maar het is geen vervanging van contact
in levende lijve. Als je op LinkedIn in gesprek raakt met een nieuw contact, of een oud
contact weer nieuw leven inblaast, zie dat dan vooral ook als een kans om een afspraak
te maken en bij te praten. Niet als verkapte sollicitatie, maar vanuit oprechte interesse in
de ander. En als die ander dat ook in jou heeft, komen daar negen van de tien keer weer
nieuwe energie en ideeën uit voort.
in
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Wachtgeldregeling:

vangnet met valkuilen

‘Laat je goed
voorlichten!’
Als je als gevolg van een reorganisatie je baan verliest, kun je een be
roep doen op de wachtgeldregeling.
Tenminste, als je op 1 januari 1995 in
dienst was bij een van de rechtsvoorgangers van de huidige ziektekostenverzekeraars (veelal Ziekenfondsen).
Een goed beeld van je financiële
mogelijkheden is belangrijk.

1. Wat houdt de regeling in?

Voor vooral oudere werknemers zal het
interessant zijn om te kijken of ze met
het wachtgeld de periode tot hun pensioen kunnen overbruggen. ‘Maar reken
je niet rijk’, waarschuwt FNV-bestuurder
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Annelies Bontjer. ‘In sommige gevallen
zal dat kunnen, maar er zal wel een
flink gat in je inkomen vallen gedurende
die periode. De wachtgeldregeling eindigt sowieso op je 62e.
Omdat de pensioenleeftijd steeds verder oploopt (nu 67 en 3 maanden), zal
je je pensioen een flink eind naar voren
moeten halen, waardoor je per maand
minder geld krijgt. Het hangt af van je
privésituatie of dat kan.’
Advies
Als je met de situatie te maken krijgt,
is een eerste logische plaats om
informatie in te winnen over je moge
lijkheden de afdeling HRM of P&O van
je werkgever. Die zullen in veel gevallen
een berekening voor je kunnen (laten)
maken, waarmee je overzicht krijgt over
wat je inkomen zal zijn in de komende
jaren.
Second opinion
‘Ook de vakbonden kunnen je helpen
om overzicht te krijgen’, zegt Annelies
Bontjer. ‘Als je de berekeningen van
je werkgever wilt laten toetsen, of
gewoon een second opinion wilt, dan
kan de bond je daarbij helpen. Het gaat
in alle gevallen om maatwerk, dus het
is slim om niet te snel te beslissen en
je goed te informeren over je situatie.
Op basis van het inkomensplaatje voor
de komende jaren kun we je adviseren
wat je mogelijkheden zijn. De kennis en
kunde zijn er bij vakbonden, dus maak
daar gebruik van!’

De wachtgeldregeling geeft een medewerker die ontslagen wordt als
gevolg van reorganisatie recht op maximaal 7,5 jaar aanvulling op het
inkomen. De regeling ziet er als volgt uit:
• Eerste 2 maanden na ontslag: aanvulling tot 105% van het laatste
inkomen.
• Derde maand na ontslag: aanvulling tot 100% van het laatste inkomen.
• 4-12 maanden na ontslag: aanvulling tot 90% van het laatste inkomen.
• 12-60 maanden: 10% aanvulling op de WW (70%), ervan uitgaand dat
de WW-uitkering vijf jaar wordt ontvangen. Dat was zo in de oude
situatie; nu is de maximale WW-duur bekort tot 38 maanden, wat ingrijpende gevolgen heeft voor het inkomen. Lees meer daarover onder
punt 2.
• 60-90 maanden: aanvulling tot 80% van het laatste inkomen.
Het wachtgeld eindigt in ieder geval op de eerste van de maand waarin
de ontvanger 62 wordt.

2. De valkuil: WW ingekort

Meer informatie www.fnv.nl

In 2005 is door de overheid de regelgeving rond de WW-uitkering ge
wijzigd. De duur van de WW is toen teruggebracht van maximaal 60
maanden naar maximaal 38 maanden. De wachtgeldregeling is in 2005
niet aangepast door de sociale partners, omdat dat heel veel geld zou
gaan kosten. Geld dat ten koste zou gaan van andere cao-afspraken,
zoals loon, pensioenpremies etc. Na afloop van de WW-uitkering (dus na
maximaal 38 maanden), krijg je een tijdje maar 10% aangevuld, terwijl je
geen WW meer krijgt. Een enorme financiële stap terug dus. Na de perio
de dat je maar 10% ontvangt kun je dan weer een aanvulling krijgen tot
80% van het laatste inkomen. Grafisch ziet het er zo uit, gebaseerd op de
situatie waarin je recht hebt op de maximale duur van de huidige WW
(38 maanden) en 48 maanden op basis van de WW uit 2005.
Rekenvoorbeeld: laatste inkomen € 3.000 bruto
• Maand 1-2: € 2.250 WW + € 900 Wachtgeld = € 3.150
• Maand 3: € 2.100 WW + € 900 Wachtgeld = € 3.000
• Maand 4-12: € 2.100 WW + € 600 Wachtgeld = € 2.700
• Maand 13-38: € 2.100WW + € 300 Wachtgeld = € 2.400
• Maand 38-48: Eventueel bijstand/ander inkomsten* (bijv. partner*)
+ € 300 Wachtgeld
• Maand 49-90: aanvulling tot € 2.400

WACHTGELD EN WW
3500
3000
2500
€ euro

Iedereen die vóór 1 januari 1995 in dienst is getreden bij een van de voorlopers van de
zorgverzekeraars (meestal ziekenfondsen) én dat sindsdien onafgebroken is gebleven
en onder de cao voor de zorgverzekeraars valt, komt in aanmerking voor de wacht
geldregeling die indertijd is afgesproken. Mensen die later in dienst zijn getreden,
komen daar niet meer voor in aanmerking. Zo’n twaalfhonderd medewerkers van verschillende zorgverzekeraars hebben er nog steeds recht op. Over de regeling bestaan
veel vragen en misverstanden. In dit artikel leggen we de regeling uit en zetten we de
voors en tegens op een rijtje. Zodat je – als je ooit voor de keuze komt te staan – een
afgewogen keuze kunt maken.

2000
1500
1000
500

Wachtgeld
WW

0
1-2

3

4-12
13-38
Maanden

39-60

61-90

Let op: dit voorbeeld is gebaseerd op de situatie waarin je recht hebt
op de maximale WW-duur van 38 maanden. Het gat dat ontstaat na 38
maanden kan opgevuld worden door – op verzoek van de werknemer – het
geld uit de laatste twee jaren naar voren te halen. Daarmee wordt de
duur van de wachtgeldregeling wel bekort. Je krijgt immers geld dat voor
later was gereserveerd. In de weergave is geen rekening gehouden met
de WW-versobering van 2016, waarmee de maximale duur van een WWuitkering naar 24 maanden wordt afgebouwd. De verwachting is, dat deze
versobering weer zal worden gerepareerd via de cao voor de Zorgverzekeraars.

Annelies Bantjer (foto: Jan Willem van Vliet)
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3. Hoe zit het met je

pensioenopbouw?

Zolang je een uitkering krijgt in het kader van de wachtgeldregeling kan
je deel blijven nemen aan de pensioenregeling. De premie wordt betaald
door je voormalige werkgever en door jou zelf, net als toen je nog in loondienst was.

‘Meer doen om
mensen inzetbaar
te houden’
‘De wetgeving is veranderd en de werknemers die dachten op de wachtgeld
regeling terug te kunnen vallen, zijn
de dupe’, stelt Inge de Vries, vakbondsbestuurder bij De Unie. Vooral het
gat in het inkomen dat ontstaat als
iemand 62 wordt, is haar een doorn
in het oog. ‘Ik zou liever de regeling
inkorten en naar achteren schuiven,
zodat mensen die aan het eind van
hun loopbaan hun baan verliezen er
echt iets aan hebben.’
Anno 2017 wordt de wachtgeldregeling
(die stamt uit 1995) vaak gebruikt door
oudere werknemers die hun baan kwijt
raken als gevolg van een reorganisatie
om de periode tot hun pensioen te
overbruggen. ‘Terwijl dat bijna onmogelijk is geworden’, zegt Inge de Vries.
‘Door het stijgen van de AOW-leeftijd
krijg je vanaf je 62e te maken met een
enorme terugval in inkomen.’

4.		Wat gebeurt er als je - terwijl je
een aanvulling vanuit de wacht
geldregeling krijgt - een nieuwe
baan vindt?

Net als bij de WW stopt het wachtgeld geheel of gedeeltelijk als je een
nieuwe baan vindt. Hierbij wordt gekeken naar de hoogte van het nieuwe
inkomen. Afhankelijk van de hoogte van je nieuwe inkomen wordt het
wachtgeld lager of stopt zelfs. Gaat het om een tijdelijke baan, dan wordt
het wachtgeld hervat als je daarna weer werkloos mocht raken. De aanvulling vanuit de regeling blijft gebaseerd op je voormalige salaris dat je
bij de zorgverzekeraar verdiende. De bij de toekenning van het wachtgeld
berekende einddatum van de wachtgeldregeling wordt niet opgeschoven.
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Focus op inzetbaarheid
Idealiter zouden zo min mogelijk mensen
gebruik moeten maken van de regeling.
De Vries: ‘Voor de meeste mensen is
thuis zitten helemaal niet goed. Je raakt
in een isolement en komt steeds verder
van de arbeidsmarkt te staan. Hoe langer
je thuis zit, hoe moeilijker het wordt om
weer aan de slag te komen. Werkgevers
én werknemers zouden veel meer kunnen
doen om oudere werknemers duurzame
inzetbaar te houden.
Door tijdig te investeren in bijscholingen
en mensen mee te nemen in verande
ringen op de werkvloer, zijn ze breder
inzetbaar bij hun eigen organisatie. Of
vinden ze sneller een baan bij een andere
werkgever. ‘
Goed rekenen
Mensen die als gevolg van een reorga
nisatie hun baan verliezen en voor
1 januari 1995 in dienst waren bij een
(voorloper van een) zorgverzekeraar, kunnen aanspraak maken op de wachtgeld
regeling. Omdat die ingrijpende gevolgen
kan hebben voor het inkomen, zeker na
langere tijd, adviseert Inge de Vries hen
om goed door te laten doorrekenen wat
dat precies betekent voor je financiële
huishoudboekje. ‘Als vakbond kunnen
we meedenken en mensen verwijzen
naar onafhankelijke financiële adviseurs
die precies kunnen laten zien wat de
gevolgen zijn. Zorg dat je weet waar je
voor kiest!’

Meer informatie www.unie.nl
Inge de Vries (foto: Marieke Wijntjes)

5.

De tweede valkuil: tot 62 jaar

Toen de regeling werd afgesproken stopten mensen in de bedrijfstak
gemiddeld rond hun 62e met werken om met pensioen te gaan. Inmiddels
is die leeftijd als gevolg van wetgeving rondom AOW opgelopen tot 65 jaar
en negen maanden. De komende jaren groeit de AOW-leeftijd door naar 67
jaar en drie maanden en zal dan afhankelijk zijn van de levensverwachting
in Nederland. De leeftijd waarop de wachtgeldregeling stopt is echter op
62 gebleven. Ook als je dan nog maar een paar maanden wachtgeld hebt
ontvangen, stopt die uitkering op de eerste dag van de maand waarin je
62 wordt. Dat betekent dat je dan te maken krijgt met een terugval in je
inkomen. Ook de opbouw van je pensioen stopt dan.

Casus

Diana (58) verliest op 1 juni 2018 haar haar baan als gevolg
van een reorganisatie. In december wordt ze 59. Hoe ziet haar
inkomen eruit de komende jaren als ze er niet in slaagt een
nieuwe baan te vinden?
• Juni t/m juli 2018: 75% WW + 30% wachtgeld = 105%
• Augustus 2018: 70% WW + 30% wachtgeld = 100%
• September t/m mei 2019: 70% WW + 20% wachtgeld = 90%
(Diana is nu 59)
• Juni 2019 t/m juli 2021: WW + 10% wachtgeld (Diana is nu 61)
• Augustus 2021 t/m november 2021: Alleen nog 10% aanvulling
• Vanaf december 2021: Diana wordt 62, aanvulling vervalt,
terwijl de geschatte AOW-leeftijd 67 jaar en 9 maanden is
Bovenstaand voorbeeld laat zien dat Diana in de periode tussen
haar 62e en haar pensioenleeftijd helemaal geen eigen inkomsten meer heeft.
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‘Wachtgeldregeling
past niet meer in
deze tijd’

6. Kan je met de wachtgeldregeling
de periode tot je pensioen
overbruggen?

Die vraag is lastig te beantwoorden. Veel is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Heb je bijvoorbeeld een partner die werkt of een pensioen
ontvangt? Sowieso eindigt het wachtgeld op je 62e en zal het gezins
inkomen genoeg moeten zijn om de periode tot je AOW-leeftijd te overbruggen. Dat kan als je een partner met genoeg inkomen hebt, of beschikt
over een aanzienlijk eigen vermogen. Je kunt het ouderdomspensioen
eerder laten ingaan, maar hierdoor gaat het pensioenbedrag wel flink
naar beneden Kortom: overbruggen tot het pensioen zal lang niet voor
iedereen mogelijk zijn.

‘Jarenlang is het misschien aantrekkelijk geweest voor werknemers om
tegen het einde van hun loopbaan
gebruik te maken van de wachtgeld
regeling, zegt Roland Verbist, manager
Arbeidszaken en Beheer bij Menzis. ‘En
eerlijk is eerlijk, ook voor werkgevers
was het een relatief makkelijke manier
om afscheid te nemen van boventallige werknemers. Het doel was echter
altijd om een financiële overbrugging
te bieden tijdens de zoektocht naar
een nieuwe baan ’
Door allerlei maatregelen van de
overheid is de wachtgeldregeling niet
meer toereikend om te overbruggen tot
het pensioen. Het opschuiven van de
AOW-leeftijd is daarvoor de belangrijkste reden. Tussen je 62e en 67e krijg je
daardoor te maken met een groot gat
in het inkomen. Tegenwoordig worden

7.		De onzichtbare valkuil:

bij reorganisaties heldere afspraken
gemaakt. ‘In een sociaal plan komen
afspraken over begeleiding van werk
naar werk’, zegt Roland Verbist. ‘De
wachtgeldregeling past daar niet
goed bij.‘
Begeleiding
Menzis biedt mensen die boventallig
worden tot negen maanden begeleiding
bij het vinden van een andere baan.
Verbist: ‘Daarmee bereik je veel meer
dan met wachtgeld. Het risico is dat
medewerkers de urgentie missen om
direct op zoek te gaan naar iets anders
en pas echt in actie komen als hun
afstand tot de arbeidsmarkt te groot
is. Terwijl het hebben van een baan
juist heel belangrijk is voor mensen.
Het geeft structuur aan de week, biedt
sociale contacten en draagt bij aan zelf
ontplooiing en een positief zelfbeeld. ‘
Meedoen
Vanuit dat oogpunt bezien is de
wachtgeldregeling zelfs een valkuil
of belemmering, vindt Verbist. ‘Werk
is belangrijk voor een mens, de
wachtgeldregeling leidt eerder tot afhaken en niet meer deelnemen aan de
maatschappij. Thuis zitten lijkt in eerste
instantie soms aantrekkelijk, maar blijkt
uiteindelijk vaak weinig bevredigend.
Bovendien moeten we allemaal langer
doorwerken, dus dit is geen houdbaar
model. Ik vind dat we als werkgevers
moeten nadenken hoe we de mensen
die nu al van de wachtgeldregeling
gebruik maken, alsnog kunnen ondersteunen bij het vinden van werk. Niet
vanwege het geld, maar vanuit een
zorgplicht naar die mensen toe. Verreweg de meeste mensen gedijen beter
als ze “mee kunnen doen”.’

thuis zitten, verouderde kennis

De meeste mensen die hun werk verliezen als gevolg van een reorga
nisatie zijn binnen twaalf maanden weer aan de slag. Bij oudere werknemers duurt dat vaak wat langer. Het voordeel van snel weer aan het werk
gaan, is dat je in de routine van een werkend bestaan blijft. Ook je kennis
en vaardigheden zijn op peil en je kunt je de nieuwe werkzaamheden bij
een nieuwe baas redelijk snel eigen maken. Ervaringen en onderzoeken
laten zien dat hoe langer iemand thuis zit, hoe moeilijker het wordt om
weer aan de slag te komen. Enerzijds omdat werkgevers minder makkelijk
mensen aannemen die al lang zonder werk zijn, anderzijds omdat de kennis en vaardigheden waar je over beschikt steeds ‘ouderwetser’ worden.
Gebruik maken van de wachtgeldregeling en die ‘helemaal opsouperen’
kan misschien aantrekkelijk lijken, maar het is ook een belemmering van je
kansen op het vinden van een nieuwe baan. Het lijkt misschien een aardig
potje geld, maar in verreweg de meeste gevallen is het verstandiger om
er naar te kijken als een hulpmiddel ter overbrugging naar een nieuwe
baan.

8.

Vragen: stel ze aan HRM/P&O
of je vakbond

Zoals gezegd: het is lastig om in te schatten of de wachtgeldregeling een
oplossing is voor jouw situatie. Het zal in veel gevallen afhangen van je
persoonlijke situatie. De voorbeelden die we hier geven, dienen als illustratie om de regeling uit te leggen. Als je wilt weten hoe de regeling in jouw
situatie uitpakt, kunt je het beste contact opnemen met de afdeling HRM
of personeelszaken van jouw werkgever. Zij kunnen je precies uitleggen
hoe het werkt en waar je recht op hebt. Kom je er niet uit, of heb je behoefte aan aanvullend advies? Dan kun je natuurlijk ook terecht bij jouw
vakbond. De contactgegevens vind je op pagina 16 van dit magazine.

Roland Verbist (foto: Jan Willem van Vliet)
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‘Ik heb in mijn loopbaan veel verschillende dingen gedaan.
Van marketeer bij
de Gouden Gids tot
regiomanager bij
een cateringbedrijf,
van bladmanager
bij een uitgeverij tot
accountmanager bij
een startup.’

Contactinformatie Vakbonden
CNV Vakmensen
www.cnvvakmensen.nl
tel. 030 - 75 11 007
(werkdagen tussen 08:00- 18:00 uur)

Robert Wonnink (foto: Paul van Bodengraven)

‘Ontwerp een regeling waar mensen
echt iets aan hebben!’
Ooit was de wachtgeldregeling bedoeld als een vangnet voor werknemers
die hun werk kwijt raakten. Veel oudere collega’s die hun baan verloren in de
laatste fase van hun loopbaan konden zo de periode tot hun pensioen overbruggen. Maar dat lukt anno 2018 meestal niet meer. Robert Wonnink van
CNV Vakmensen pleit ervoor de regeling anders vorm te geven.

FNV Finance
www.fnvfinance.nl
tel. 088 - 368 0 368
(werkdagen tussen 08:30 – 17:30 uur)

De Unie
www.unie.nl
tel. 0345 – 851 851

‘We moeten allemaal langer doorwerken, de AOW-leeftijd is omhoog gegaan’,
constateert Robert Wonnink. ‘Gevolg daarvan is de wachtgeldregeling die uit de
vorige eeuw stamt niet meer werkt zoals hij ooit bedoeld was. Daar moeten we
iets mee.’
Wachtgeld of sociaal plan
Een van bijkomende effecten is dat de wachtgeldregeling niet meer automatisch de beste optie is als je je baan kwijt raakt. ‘We spreken altijd een sociaal
plan af bij een reorganisatie. Het kan zo maar zijn dat dat financieel beter uitpakt voor een werknemer, dan de wachtgeldregeling. Het is dan ook zaak dat
je– als je met een reorganisatie te maken krijgt – niet te snel beslist. Laat eerst
goed doorrekenen wat de beste optie voor jouw situatie is. Nooit onder druk
iets tekenen. Houd ruggenspraak met een financieel adviseur of je vakbond.’
Nieuwe regeling
Met de regeling, die nog steeds geldt voor werknemers die voor 1 januari 1995
in dienst waren bij de rechtsvoorgangers van de zorgverzekeraars, kunnen
natuurlijk ook andere dingen gedaan worden. ‘Ik wil met de andere betrokkenen, vakbonden, werkgeversvertegenwoordigers maar ook met wachtgelders
zelf, nadenken of we de regeling anders kunnen inrichten. Bijvoorbeeld door ’m
naar achteren te schuiven. Ook het gat dat is ontstaan door het inkorten van
de WW is een probleem. Uitgangspunt is voor ons altijd de duurzame inzetbaarheid van werknemers. En voor werknemers die dan toch buiten de boot
vallen een wachtregeling waar ze ook daadwerkelijk iets aan hebben!’

informatie: www.cnvvakmensen.nl
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‘Hier ben ik op mijn plek’
Colofon

Dit informatiemagazine Werken
aan je Werk is een uitgave van de
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Cao Zorgverzekeraars: CNV Vakmensen,
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‘Terugkijkend is de rode draad voor mij altijd het contact met
mensen geweest, in combinatie met het regelen en organiseren van allerlei zaken. Veelal kantoorbanen, maar wel met een
relatief grote vrijheid. Vaak op stap om mensen te ontmoeten,
vaak buitenshuis voor afspraken en werkbezoeken. Ik ben
geen binnenzitter. Die wens naar vrijheid maakte ook dat ik
me alleen lekker voelde in overwegend autonome functies. Ik
wil graag mijn werk inrichten op mijn eigen manier en ben niet
zo goed in hiërarchische structuren. Een leidinggevende die
boven op je lip zit en vooral controleert? Ik word er obstinaat
van en dat is voor niemand fijn.
Zo rond mijn veertigste begon het te knagen: wil ik dit blijven
doen en tot mijn pensioen op kantoor zitten, achter een
beeldscherm? Nee dus. Mede geïnspireerd door een voormalige leidinggevende die in Zuid-Frankrijk een chambre d’hôtes
met mini-camping is begonnen, hebben mijn vrouw en ik
jarenlang met vergelijkbare plannen rondgelopen. We hebben
heel veel rondgekeken, ook in het buitenland. Om uiteindelijk
hier in Overijssel uit te komen. De combinatie van B&B met
een wijngaard maken dat ik mijn wens om meer buiten te
zijn ook echt waar kan maken. Het sociale aspect zit ‘m in het
contact met de gasten. Maar ook met vrienden, die regelmatig
een weekendje overkomen.

We hebben een lopend bedrijf overgenomen, wat als voordeel
heeft dat je niet helemaal vanaf nul iets hoeft op te bouwen.
Ik heb het vanaf het begin gecombineerd met een deeltijdbaan in loondienst, wat je de zekerheid geeft van een basis
inkomen. Nu ben ik op het punt gekomen dat ik me helemaal
aan mijn eigen bedrijf kan gaan wijden, en dat voelt goed.
Nadelen? Misschien dat het veel drukker is dan ik gedacht
had. Zeker als je het combineert met een parttime-dienstverband is het hard werken om alle ballen in de lucht te houden.
Hier op de wijngaard/B&B is altijd wat te doen en ook een
gezinsleven vraagt om onderhoud en aandacht. Maar het
geluk is dat ik het allemaal met plezier doe en dat maakt het
veel minder zwaar. Als je met tegenzin naar je werk gaat,
vreet dat energie. Dit levert me vooral heel veel energie op. Ik
ben hier op mijn plek!’
Luigi Mascini (53)
Eigenaar van de Wijnstaete
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Samen goed
voorbereid op de
toekomst
Om veranderingen bij te kunnen benen zal je als werknemer je best moeten doen om bij te blijven. Kennis veroudert snel en scholing of training zijn
handige manieren om jezelf te blijven ontwikkelen. Het is natuurlijk fijn als
je werkgever daarvoor de mogelijkheden biedt. CZ is zo’n werkgever die het
belangrijk vindt dat mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen. ‘Goed voor
onze werknemers, goed voor onze organisatie.’
Karin Schrik en Ingrid Snijders (foto: Boyd B. Smith)

‘De veranderingen gaan snel’, beaamt Ingrid Snijders,
hr-manager bij CZ. ‘Het klassieke werk raakt steeds meer
geautomatiseerd, het nieuwe werk vraagt andere competenties van onze medewerkers. Denk dan bijvoorbeeld aan zaken
als analytisch vermogen, wendbaarheid, ondernemerschap,
innovatiekracht enzovoorts. Naast nadruk op beroepsvaardigheden en kennis zetten we meer in op eigenschappen
die nodig zijn om de vraagstukken die op ons af komen te
beantwoorden.’
Sturing
‘De zorg beter maken én betaalbaar houden’, zo omschrijft
Karin Schrik, senior adviseur Duurzame Inzetbaarheid, de
opdracht van CZ. ‘De tijd dat een zorgverzekeraar alleen
bezig was met declaraties en vergoedingen ligt ver achter
ons. Natuurlijk doen we dat nog steeds, maar de bekostiging
is een sturingsmiddel geworden waarmee je de kwaliteit van
de zorg positief kunt beïnvloeden. Zo waren wij bijvoorbeeld
de eersten die ervoor hebben gekozen om de behandeling
van borstkanker niet meer te vergoeden bij ziekenhuizen
die onvoldoende kwaliteit leverden. Een voorbeeld van
ondernemerschap en daadkracht waarmee we richting
willen geven aan de ontwikkeling van betere zorg. En dat
verwachten we ook van onze werknemers.’ Inmiddels leveren
alle ziekenhuizen in Nederland overigens goede borstkankerzorg.
Ontwikkelen
Het verwerven van die nieuwe competenties binnen de
organisatie is niet iets wat van de ene op de andere dag gebeurt. Natuurlijk kun je nieuwe mensen van buiten aantrekken, maar CZ kiest er heel bewust voor om ook intern een
cultuuromslag in gang te zetten. De huidige circa drieduizend
medewerkers krijgen volop de kans zich te ontwikkelen. ‘We
verkennen permanent de toekomst’, vertelt Ingrid Snijders.
‘Hoe ziet die eruit? Wat vraagt dat van ons en van onze
medewerkers? Wat voor mensen hebben we daarvoor
nodig? Hebben we die in huis? Kunnen we met scholing de
gewenste competenties binnen de organisatie aanboren?
Met iedere medewerker maken we een individueel ontwikkelplan. Duurzame inzetbaarheid komt daarin ook aan de orde:
hoe ziet jouw werk er over een paar jaar uit? Wat wil jij dan
doen? Wat heb je nodig om daar te komen?’
Bewustzijn
Dat een baan voor het leven geen vanzelfsprekendheid meer
is anno 2018 is geen geheim. Toch is het soms moeilijk om
mensen daarvoor in beweging te krijgen. Om mensen bewust
te maken van de snel veranderende wereld en hun eigen
rol en mogelijkheden daarin organiseert CZ verschillende
workshops en trainingen, waar werknemers op vrijwillige
basis aan deel kunnen nemen. ‘Vanuit de overtuiging dat het
belangrijk is om enerzijds bewustwording te creëren en an-
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derzijds mensen te laten doorleven wat hun eigen drijfveren
en kwaliteiten zijn. Waar krijg je energie van en waar ben
jij goed in? Met de mindset dat dit de ingrediënten zijn om
duurzaam met plezier bij te dragen, zowel voor CZ als voor
jezelf. Zo help je mensen in beweging te komen’, stelt Ingrid.
‘In een aparte workshop wordt vervolgens ingezoomd op het
helpen van medewerkers om de eerste stappen te zetten
in de door hen gewenste richting en hier eigenaarschap in
te nemen’, vult Karin Schrik aan. ‘Bijvoorbeeld in de vorm
van een opleiding of training of een interne stage. Maar de
uitkomst kan ook zijn dat iemand weg wil bij CZ omdat hij of
zij een andere kant op wil. Dan gaan de leidinggevende en
werknemer met elkaar in gesprek over hoe dat proces kan
verlopen. Soms zal een opleiding ter voorbereiding op een
nieuwe toekomst daar ook bij horen. Investeren in mensen
kan ertoe leiden dat mensen opstappen, dat is waar. Maar
het zou pas echt tot problemen leiden als we niet in ze
investeren en ze blijven zitten. Iedereen, werknemer en werkgever, heeft er baat bij dat de juiste mensen gemotiveerd op
de juiste plek zitten.’
Interne mobiliteit
Binnen CZ zijn er volop mogelijkheden om van baan te veranderen, tijdelijk of permanent. ‘We hebben Banenmatch waar
mensen die iets anders willen binnen de organisatie zich
kunnen inschrijven’, vertelt Karin Schrik. ‘Momenteel hebben
we zo’n 180 kandidaten. Veel interne vacatures en tijde
lijke opdrachten worden bij Banenmatch aangemeld en we
zijn steeds op zoek naar een goede match. Zo krijgen onze
mensen de kans binnen de organisatie zich te ontwikkelen.
Dat hoeft overigens niet altijd een stap omhoog te zijn. Ook
als iemand een zijstap wil maken of een stapje terug wil
doen, zijn daar mogelijkheden voor.’
Samen inspannen
CZ verzorgt een aantal interne scholingstrajecten in samenwerking met onderwijsaanbieders. Zo is vorig jaar een
groep van zeventig mensen op basis van een EC-VET-traject
(erkenning van verworven competenties) begonnen aan een
maatwerktraject dat hen in 2018 een diploma op MBO-niveau
oplevert. De lessen en stages vinden binnen CZ plaats. Ook
zijn er trajecten die medewerkers opleiden tot HBO-niveau op
het gebied van ICT of bedrijfskunde. ‘Goed werkgeverschap is
in onze visie ook dat we mensen faciliteren in hun ontwikkeling’, aldus Ingrid Snijders. ‘We spannen ons tot het uiterste
in om ook in de toekomst het werk met de werknemers die
we in huis hebben te doen. Goed werknemerschap past daar
ook bij: de bereidheid om te veranderen en te blijven leren
en ontwikkelen. Een wederzijdse inspanningsverplichting om
ervoor te zorgen dat we samen steeds weer in staat zijn in
te spelen op ontwikkelingen die op ons afkomen. Samen de
klus klaren, dat is onze inzet.’
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Hoe zorg je dat je
werk leuk blijft?
Veertig jaar dezelfde baan en dan met pensioen, dat komt bijna niet meer voor.
Werk verandert in sneltreinvaart. En vaak krijgen werknemers door een andere
levensfase andere wensen ten aanzien van hun werk. Werkplezier is een van
de belangrijkste ingrediënten om duurzaam inzetbaar te blijven. Maar hoe zorg
je ervoor dat je je v eranderende werk leuk blijft vinden? In gesprek met Huub
Pennock, adviseur, trainer en coach bij Ergo-balans over het belang van plannen
maken voor je toekomst.
Bedrijven en organisaties veranderen in hoog tempo. De
komst van internet en allerlei technologieën maken dat
administratief werk steeds meer geautomatiseerd wordt.
Dat betekent dat in organisaties met veel van dat soort
werk, zoals banken en verzekeraars, de werkgelegenheid
onder drukt staat. En als er behoefte is aan nieuwe
medewerkers, dan zal die vooral over andere competenties
moeten beschikken.
‘De ene werknemer wil en kan mee veranderen, de ander
niet’, stelt Huub Pennock. ‘Veel mensen hebben behoefte
aan een vertrouwde werkomgeving en -routine. Echter, de
wereld om hen heen verandert en zij blijven hetzelfde doen.
Waarmee ze zichzelf op achterstand zetten. Want niemand
ontkomt eraan dat het werk verandert en dat organisaties
behoefte hebben aan de nieuwe competenties die daar bij
passen.’
Bewustzijn
Sommige mensen werken jarenlang op dezelfde plek, aan
hetzelfde werk. Ze doen met toewijding hun werk en doen
dat goed. Maar ze zijn zich onvoldoende bewust van het feit
dat de maatschappij om hen heen verandert. Hun focus ligt
in het hier en nu, terwijl de toekomst er aantoonbaar anders
uitziet. Huub Pennock herkent dat beeld: ‘In de trainingen die
ik verzorg, is mijn eerste vraag of de mensen denken dat hun
functie over tien à vijftien jaar nog bestaat. En zo ja, of ze
zichzelf dit werk dan zien doen tot hun pensioen. Dat is vaak
een eyeopener. Dan blijkt dat de meeste mensen niet zo ver
vooruit kijken, of dat niet aandurven. Maar dat is wel waar
het bij duurzame inzetbaarheid om gaat. Het begint met je
bewust zijn van de toekomst. En vanuit daar te kijken of er
een noodzaak is om mee te veranderen. Binnen de organisatie of misschien wel daar buiten.’
Stappen zetten
Bewustzijn is een eerste stap, de wil om te veranderen en in
beweging te komen is de tweede. ‘De meeste mensen vinden
hun weg wel in de complexe arbeidsmarkt van de eenentwintigste eeuw’, stelt Huub. ‘Veel werknemers veranderen om de
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je zelf kunt toepassen. Bijvoorbeeld door aandacht te geven
aan de dingen die je leuk vindt in je werk, en je niet alleen
maar vast te bijten in wat energie vreet. ‘Wees niet bezig
met zaken die buiten je invloedssfeer liggen’, vult Huub Pennock aan. ‘Aanvaard wat je niet beïnvloeden kunt en maak
het zo kleiner. Je kunt je wel de hele dag opwinden over
vastgesteld beleid, maar daar kan je weinig aan veranderen.
Richt je op datgene waar je wél invloed op hebt. Besteed
meer aandacht aan dat deel van je werk waar je energie
van krijgt en voeg nieuwe toe. En niet te vergeten: maak
ruimte in én naast je werk om je batterij op te laden. Neem

voldoende nachtrust, zorg voor ontspanning en geef extra
aandacht aan dingen waar je energie krijgt.’
Maak plannen!
Een baan voor het leven bestaat niet meer. De stappen in
je loopbaan zet je voor het grootste deel zelf. Wat er gaat
gebeuren, heb je niet altijd in de hand, maar wel of je er op
voorbereid bent. Of zoals Huub Pennock het stelt: ‘Laat je
het je overkomen, of ga je je voorbereiden? Als jezelf aan het
stuur zit, heb je veel meer invloed!’

zoveel jaar van baan. Simpelweg omdat ze zichzelf ontwikkelen, of omdat hun baan zodanig verandert dat het niet
meer bij hen past. Dan is er een groep mensen die wel weet
dat ze in beweging moeten komen, maar dat voor zich uit
blijft schuiven. Voor hen is het meestal een schrikreactie als
ze met een reorganisatie te maken krijgen. En dan is er de
groep die niet wil, die hoopt dat het hun tijd wel zal duren.’
Fysieke inzetbaarheid
Als mensen wel in beweging willen komen, is het ook goed
om een gezondere levensstijl na te streven. We werken
namelijk langer door en de kans dat je door fysiek ongemak
arbeidsongeschikt wordt verklaard is minimaal. De onder
steuning van een werkgever kan uiteenlopen van een vergoeding voor een sportabonnement tot hulp bij stoppen met
roken. Er zijn veel interventies beschikbaar die medewerkers
ondersteunen. ‘Maar voorop staat dat de werknemer hier
zelf het voortouw in neemt’, aldus Huub Pennock. ‘Ook hier
kan je als werknemer jezelf de vraag stellen. Haal ik met mijn
huidige levensstijl gezond mijn pensioen of nog liever ook de
jaren daarna?‘
Mentale inzetbaarheid
Huub: ‘Als mensen vooruit willen, dan ga ik met ze in gesprek
over vragen als: Wat doe je over vijf jaar?, Wat is je volgende
functie of baan?, Welke competenties heb je daarvoor nodig?
en Op welk terrein wil je je ontwikkelen? In de praktijk zien
we dat competenties als probleemoplossend vermogen,
samenwerken, creativiteit en initiatief nemen belangrijker
zijn geworden ten opzichte van meer vakinhoudelijke kennis.
De vraag is dus hoe je als werknemer die zaken verder kunt
ontwikkelen en laten zien. Want dan blijf je interessant voor
je werkgever en word je interessanter voor andere werkgevers.’
Werkplezier
Ook werkplezier is een belangrijk onderdeel van inzetbaarheid. Zonder plezier kan werk een lange weg worden. Om
plezier in je werk te houden zijn er ook een aantal zaken die
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Bewust in beweging
De wereld verandert steeds sneller. De komst van internet heeft veel werkprocessen
ingrijpend veranderd. Automatisering, digitalisering en robotisering maken dat op
sommige plaatsen minder mensen nodig zijn, en op andere plaatsen juist weer nieuwe
mensen. Hoe anticiperen zorgverzekeraars daarop? VGZ geeft een kijkje in de keuken.
In gesprek met Heleen Doorn,
beleidsadviseur Mobiliteit, Sanne
Heuveling, HR Service adviseur en
beleidsadviseur Mobiliteit, en Benno
Siegert, directeur Human Resources &
Facility Management.
Minder werk, ander werk;
wat betekent dat voor jullie
medewerkers?
Sanne Heuveling: ‘Mensen zijn voor
elke organisatie, zeker ook de onze,
het grootste kapitaal. De juiste medewerker op de juiste plek op het juiste
moment, dat is voor ons essentieel.
De wereld verandert, en VGZ dus ook.
Als werkgever hebben we te maken
met een veranderende behoefte aan
bepaalde vaardigheden en expertises.
Daarom maken we veel werk van duurzame inzetbaarheid. Dat staat bij ons
voor: medewerkers die gedurende hun
gehele arbeidsleven, in zowel huidig
als toekomstig werk, op een vitale,
competente en productieve manier met
plezier werkzaam zijn. Dit kan zowel
binnen als buiten de organisatie zijn.’
Hoe versterk je als werkgever
de duurzame inzetbaarheid van
mensen?’
Benno Siegert: ‘Het begint bij bewust
zijn, medewerkers bewust maken van
wat er binnen en buiten de organisatie
gebeurt. Wil je als werknemer een rol
hebben in die veranderende omge
ving, dan is het nodig om aan je eigen
competenties en vaardigheden te
blijven werken. De veranderingen gaan
snel, misschien nog wel veel sneller dan
we zelf allemaal denken. We weten nu
nog niet wat er volgend jaar technisch
allemaal mogelijk is. Sommige innovaties hebben ingrijpende gevolgen
voor de manier waarop wij ons werk
organiseren. Denk bijvoorbeeld aan
het klantcontact. Artificial intelligence,
block chains, chatbots, allemaal ontwikkelingen die het werk anders maken.

22

En die andere dingen vragen van de
medewerkers. Wij willen onze mede
werkers daarop voorbereiden door hen
bewust te maken en in gesprek te gaan
over de toekomst.’
Heleen Doorn: ‘In verschillende pilots
hebben we onderzocht wat werkt om
collega’s in beweging te krijgen. Zo
hebben we samen met Implicit een
masterclass ontwikkeld over de veranderingen die op ons af komen en wat
die betekenen voor de organisatie. Met
als doel dat de medewerkers inzicht
krijgen en zich bewust worden van hun
eigen inzetbaarheid. Maar ook nut en
noodzaak voelen om mee te bewegen
met de veranderingen binnen en buiten
VGZ. Dit stelt onze medewerkers in
staat zelf invulling te geven aan een
concreet inzetbaarheidsplan voor de
toekomst en zelf de regie te nemen
om hun werkzekerheid te behouden
en vergroten. Belangstelling daarvoor
is groot. We willen graag dat “veran
deren” verankerd raakt in onze organisatiecultuur. Het heeft geen zin om alleen maar te roepen tegen mensen dat
ze moeten veranderen. De kunst is juist
om een leer- en ontwikkelcultuur in de
organisatie te brengen, waarin veran
dering als constante een gegeven is en
waarin het gedrag van medewerkers
is dat zij vanzelfsprekend willen blijven
leren en wendbaar willen zijn.’

communicatie, wendbaarheid, verbinden en bouwen van netwerken steeds
belangrijker worden. Routinematige
werkzaamheden zullen in toenemende
mate geautomatiseerd worden. Maar
creatief handelen, intuïtief denken,
buiten de gebaande paden kijken, dat
is gelukkig nog steeds aan de mens
voorbehouden. En zulke mensen hebben we in die nabije toekomst dus ook
nodig.’

Hoe ziet jullie organisatie er
in de toekomst uit?
Benno Siegert: ‘Ik denk dat zorgverzekeraars zich zullen ontwikkelen
naar kennis- en netwerkorganisaties
waarin wendbaarheid een belangrijke
kernkwaliteit zal zijn. De technische en
medische innovaties gaan razendsnel.
Het is moeilijk om je voor te stellen
wat er over vijf jaar mogelijk is, maar
ik ben ervan overtuigd dat we allemaal
versteld zullen staan. Van medewer
kers vraagt dat andere competenties
en vaardigheden, waarbij soft skills als

Het bewerkstelligen van een
cultuurverandering vraagt veel
communicatie. Wanneer zijn
voor jullie de inspanningen
geslaagd?
Sanne Heuveling: ‘Het is nu zaak om
duurzame inzetbaarheid te agenderen
en levend te houden. We zien dat het
onderwerp begint te leven. Persoonlijke
ontwikkeling en inzetbaarheid is een
vast onderdeel van onze ontwikkel- en
beoordelingscyclus geworden. Ik zou
het heel mooi vinden om te merken dat
inzicht en bewustwording niet alleen
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Hoe kun je als werkgever je
medewerkers voorbereiden op
die veranderingen?
Heleen Doorn: ‘We hopen dat we kunnen bereiken dat alle medewerkers zich
bewust zijn van hun kansen en moge
lijkheden. We willen dat ze vanuit eigen
regie alert zijn op veranderingen en
zich continu voorbereiden om mee te
kunnen bewegen. Dat vraagt van ons
dat we als organisatie verder denken
en kijken dan onze eigen muren. We
willen natuurlijk talenten aantrekken en
behouden. Maar ook verantwoord omgaan met medewerkers waarbij er geen
match meer is met de organisatie. Als
wij ze vanuit hun eigen passie en competenties kunnen helpen naar een plek
die beter past, is dat ook goed. Ik ben
tevreden als we weten te voorkomen
dat medewerkers tussen wal en schip
vallen.’

wordt aangejaagd door de leidinggevende
of de organisatie. Hoe mooi zou het zijn
dat het vanuit de collega’s richting elkaar
komt? Dat vraagt om lef en transparantie,
maar ook om een veilige cultuur. Waarin je
je eigen keuzes kunt maken en waar de weg
omhoog niet de enige logische route is. In
de ideale organisatie moet het ook mogelijk
zijn om een zijstap te maken, of om bewust
te kiezen voor een stap terug. Zolang dat
maar gebeurt op basis van eigen wensen en
drijfveren.
Heleen Doorn: ‘We willen mensen in bewe
ging brengen, om hun eigen pad uit te stippelen, vanuit hun kracht en talenten. Binnen
of buiten onze organisatie. Dat proces is
nu op gang gebracht, maar het vraagt om
voortdurende aandacht en prikkeling om
het een stap verder te kunnen brengen. Een
cultuuromslag en een gedragsverandering
bereik je niet in een jaar, het is een kwestie
van lange adem. Aan de andere kant zien
we dat de tijd dringt, de buitenwereld wacht
niet tot wij er klaar voor zijn. Dus zetten we
een tandje bij waar dat mogelijk is. Maar
het is een proces dat zich in de hoofden
en harten van mensen voltrekt. Dat kun je
stimuleren, maar niet door ze onder te hoge
druk te zetten.’
Vaak wordt aangenomen dat
oudere werknemers meer moeite
hebben met veranderen dan jon
geren? Herkennen jullie dat beeld?
Sanne Heuveling: ‘Onze werknemerspopulatie is een aardige afspiegeling van de
maatschappij, ook qua leeftijd. Ik zou niet
willen zeggen dat ouderen moeizamer
veranderen. Natuurlijk is het zo dat jongeren
over andere vaardigheden beschikken die
soms beter aansluiten op deze tijd. Maar
vaardigheden kun je aanleren. Het valt of
staat met de bereidheid van mensen om
te leren en te veranderen. In dat opzicht
kan een oudere werknemer net zo lenig van
geest zijn als een jongere.’
Heleen Doorn: ‘Duurzame inzetbaarheid
is voor ons iets wat we stimuleren bij alle
medewerkers, jong en oud. En ook voor
oud-medewerkers die gebruik maken van
de wachtgeldregeling. We zien het mede
als onze verantwoordelijkheid om ook deze
een plek te bezorgen waar ze met plezier
zinvol werk kunnen doen. Werken is in hoge
mate identiteitsvormend voor mensen. Het
biedt niet alleen doel maar ook een sociale
context. Het is dus van belang dat iedereen
zijn of haar werk kan doen op een plek waar
zijn talenten tot zijn recht komen en waar
hij zelf voldoening ervaart. Jong én oud.’

Zeven dimensies van human energy
Wiebo Walstra is oprichter van Implicit, een bedrijf dat gespecialiseerd is
in de begeleiding van organisaties en hun mensen bij grote veranderingen.
‘Om mensen in beweging te krijgen, is het van belang dat je naar de totale
mens kijkt’, aldus Walstra. ‘Energie van mensen kun je alleen optimaal aanboren als zij in balans zijn, op alle belangrijke leefgebieden.’ In de begeleiding
die Implicit biedt aan werknemers staan zeven dimensies centraal:
Vakmanschap
Ben je toekomstbestendig in je vak? Samen met vakgenoten en andere
professionals sparren over mogelijkheden en nieuwe kansen. Welke
competenties zijn er anno nu nodig?
Mentaal
Veranderingen horen bij het leven, ook als je daar zelf niet voor kiest. Hoe
is het met jouw veerkracht? Kun en wil je mee in de veranderingen? Wat
is de persoonlijke impact? Bepaal je verandercapaciteit en probleemoplossend vermogen.
Fysiek
Hoe functioneren jouw brein en lichaam in rust, tijdens mentale uit
dagingen en herstel na inspanning? Breng in kaart wat risico’s en stress
bronnen zijn, gevolgd door een plan van aanpak.
Emotioneel
Hoe sta je nu in het leven? Wat zijn je opties: zinken, drijven of zwemmen? Leef je in het verleden, het nu of in de toekomst? Blijven de ‘onmogelijkheden’ je gevoel bepalen of ga je voor positieve emoties? Het begint
met ‘willen’.
Spirit
Wat is het doel van je bestaan en de wil om jezelf te ontwikkelen?
Waar wordt jij warm, enthousiast en bevlogen van? Krijg inzicht in jouw
persoonlijk levensvuur.
Financieel
Hoe is het gesteld met jouw financiële situatie? Heb je voldoende zicht op
de (on)mogelijkheden? Zorg dat je inzicht krijgt in verschillende scenario’s.
Wat geeft zekerheid en rust, en waar liggen nieuwe mogelijkheden?
Sociaal
Wat is je sociale netwerk binnen en buiten de organisatie? Hoe gebruik
je je netwerk? 3 V’s: vertrouwen, verbinden en vernieuwen. Vertrouwen is
de smeerolie van relaties. Jezelf met anderen verbinden geeft energie.
Geloof in jezelf: durf te vernieuwen.
Meer weten? Kijk op www.implicit.nu
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‘Ik heb eigenlijk altijd geweten dat ik nooit mijn
hele leven op kantoor wil zitten. In mijn laatste
baan werkte ik als communicatieadviseur en
na zes jaar begon het te kriebelen. Ik had plek
in mijn leven om andere dingen te verkennen.
Al jaren eerder had ik gemerkt bij een uitvaart
van een familielid dat het werk van de uitvaart
leider me raakte.’

Foto: Paul van Bodengraven

‘Volg je eigen pad’
‘Om samen met nabestaanden iets moois van het afscheid
te maken! Ik besloot dat gevoel dan ook verder te verkennen.
Stap voor stap.
Ik ben met verschillende mensen in die branche gaan praten,
gewoon om meer aan de weet te komen over het vak. Ik
mocht bij verschillende partijen komen praten en ben me
daarna gaan oriënteren op opleidingsmogelijkheden. Al snel
vond ik een match en ben ik aan de opleiding begonnen.
Het voelde goed om daar mijn energie in te steken.
Ondertussen was ik nog aan het werk als communicatie
adviseur. Ik had net een stage van vier weken bij een uitvaart
onderneming achter de rug, toen er een reorganisatie bij
mijn werkgever werd aangekondigd. Als snel had ik door wat
dat voor mij zou betekenen. Conform het afspiegelingsbe
ginsel zou ik een van de collega’s zijn die moest vertrekken.
Het was echt wel even slikken, maar achteraf gezien voelt het
alsof het zo heeft moeten zijn. Ik kreeg in dezelfde week dat
ik te horen kreeg dat ik ontslagen zou worden, een telefoontje
van mijn stagebedrijf. Of ik er voor voelde om daar te komen
werken. Ze boden me een baan op oproepbasis, met een
garantie van vijftien uur per maand. Een groot verschil met
een vaste baan van 32 uur per week… En hoewel het voelde
als een sprong in het diepe, kon het eigenlijk niet op een
beter moment komen. Met de WW als vangnet kon ik aan iets
nieuws beginnen!
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Ik werk bij een kleine uitvaartondernemer, we zijn met z’n
tweeën. Van die WW heb ik maar weinig gebruik hoeven
maken, er is veel werk voor ons. En ik kan veel van mijn
communicatie-ervaring gebruiken in het werk dat ik nu doe.
Je moet van alles regelen, zaken op elkaar afstemmen, hebt
veel contact met mensen. Maar er zit een diepere, meer zingevende dimensie aan voor mij. Je kunt echt iets betekenen
voor mensen, op een heel belangrijk moment in hun leven.
Zwaar? Nee, ik doe het met plezier. Natuurlijk heb je veel met
emoties te maken en soms zijn er schrijnende verhalen. Maar
ik ben er om mensen te helpen, niet om met ze mee te huilen.
Door professioneel te zijn en zorgen uit handen te nemen,
kan ik hen helpen op hun pad. Met zorg en aandacht op maat,
geen standaard draaiboeken. Ik ben bijzonder blij dat ik deze
weg ben ingeslagen. Ik heb zelf de keuze gemaakt om er iets
mee te doen. Voor mij voorlopig geen standaard kantoorbaan
meer!’
Nancy Poiesz (45)
Uitvaartverzorger bij Drent Uitvaartverzorging

www.drentuitvaartverzorging.nl
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