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ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

D
ezemaandorganiseerden
deSERenPakhuis deZwij-
ger eenonline event over de
vraagwat goedwerken in een
goedbedrijf inhoudt.Deze
vraag lijkt tijdloos,maardat

is niet zo.De arbeidsmarkt verandert sterk
enookdeopvattingenover verantwoorde-
lijkheden veranderen, indeomgangmet
mensenendeomgeving.Daarnaast drukt
de coronacrisis onsmetdeneusopde fei-
ten, nu veelmensenop zoekmoetennaar
anderwerk.

Maar er is ook eennoodzaakomhet
idee vangoedwerkgeverschap concreet
door te ontwikkelen, ommensennaar
vraagsectorenals de zorg enhet onderwijs
te trekken.Het is eendenkfout dat poten-
tiële en zittendemedewerkers simpelweg
met loonsverhogingen tevreden te stellen
zijn.Dat effect is in korte tijduitgewerkt.
Er ismeernodig ommensengemotiveerd
enduurzaamactief te houden.

NEW COMMON
Wemoetenop zoeknaar een ‘newcom-
mon’, zoalswedat in eenonlangs gepubli-
ceerdboekmet vijftig Tilburgse collega’s
hebbenbetiteld. Een ‘nieuwegezamen-
lijkheid’.Opallerlei terreinen, en zeker
ookophet terrein vanwerk.Die oproep
klinkt ookdoor inde adviezen vande com-
missie-Borstlap endeWetenschappelijke
Raad voorhetRegeringsbeleid. Adviezen
dienognaarstigwachtenopeenpolitieke
vervolgdiscussie.

Het juiste vertrekpunt is arbeidsorga-
nisaties te zien als ontwikkelbedrijven. Ze
ontwikkelenproducten endienstenmet
toegevoegdemaatschappelijkewaarde,
ontlastenhetmilieu zoveelmogelijk en
dragenbij aandeontplooiing vandemen-
sendie erwerken.

Eendergelijke visie is terug te vinden
in veelmanagementboekenen inmissies
vanbedrijven engremia als hetWorld
EconomicForum.De vraag iswat dit inde
praktijk betekent.

Eengoedwerkgever is al in een vroeg
stadium intensief betrokkenbij jong ta-
lent. Bijvoorbeeldhet informerenover
beroepen vanbasisschoolleerlingen.Maar
zeker ookhet opnemenenbegeleiden van

jong talent bij depraktijk- enberoepsop-
leidingen.Dat is eenbetere opstellingdan
te stellendat erniemand te vinden is, of
dat jongeren tegenwoordigde verkeerde
zaken leren.

Uiteraardbiedt eenmodernewerkgever
altijd stages en leerbanen, ook als er spra-
ke is vankrapte of crisis. Anders komt er
ookgeennieuweaanwas.

Het is vanzelfsprekenddat zo’nwerkge-
ver talent aanneemtopbasis vanwatmen-
senkunnenennog gaankunnen.Niet op
basis vanachtergrond, achternaam,uiter-
lijke kenmerken, geaardheidof overtuigin-
gen.Dat talentmoet vervolgens fatsoenlijk
wordengewaardeerd, ookwatbetreft de
materiële arbeidsvoorwaarden. Vaste en
flexcollega’swordenhierbij niet tegen
elkaar uitgespeeld.

INVESTEREN
Werkgever enwerknemer investeren
doorlopendengezamenlijk indebrede
en specifieke vaardighedenenkennis van
dewerknemer.Het gaat niet omdebaan
maar omdebijdrage aande loopbaan, om
ontwikkelmogelijkheden. In sporttermen
werkt dewerkgever volmondigmeeaan
een transfer naar elders, buitenhet bedrijf
of de sector, als deze aandeordekomt.

Het doel is ommensenopdearbeids-
markt tehouden.Daarbij hoort een eigen
persoonlijk ontwikkelbudget voor elke
medewerker.

Eveneens analoog aande sportwereld
zorgt dewerkgever ervoordat dewerkne-
mer tijdig kan recupereren, om toppresta-
ties te kunnenblijven leveren.Dit is in elke
sector cruciaal,maar zeker inde zorg, het
onderwijs enbij dehulpdiensten.Deme-
dewerker geniet autonomie en regelmo-
gelijkhedenwatbetreft de arbeidsinhoud,
het arbeidsrooster ende arbeidsomstan-
digheden.Daarmeewordt uitval of demo-
tivatie voorkomen.Vitaliteit staat voorop.

Vanzelfsprekendheeft demedewerker
zeggenschap inde arbeidsorganisatie, ook
als er sprake is van een tijdelijke arbeids-
relatie. Via deor ende vakbond,maar ook
rechtstreeks, los van lidmaatschappen.
Diebedrijfsdemocratie kanookgaanover
demaatschappelijke koers vanhet bedrijf
of de instelling.Daarmeeontstaat een

openen transparantebedrijfsgemeen-
schap, zoals dat nadeoorlogwerdbe-
noemd,waarin iedereen recht van spreken
heeft.Het leiderschapbinnendeorganisa-
tie is dienend vankarakter.

MANTELZORGER
Dewerkgever stelt demedewerker ook in
staat omoptimaal anderemaatschappelij-
ke rollen te combineren, zoals die vanou-
der enmantelzorger.Dit gebeurt opbasis
vanonderling vertrouwen,waarbij het ook
geenenkel probleem isdat demedewerker
opandere tijdenof plaatsen, zoals thuis
werkt, als dat de voorkeurheeft.Met ziekte
enandere levensgebeurtenissenwordt ter-
dege rekeninggehouden.

Debovenstaande criteria voor goed
werkgeverschap lijkenniet veelmeerdan
een samenvatting vanhet geldendarbeids-
recht. Toch ishet ontbreken van zulkbe-
drijfsbeleidde redendat een sector als de
zorg eenenormeuitstroomkent. Binnen
twee jaar is 43%vandenieuwemedewer-
kersweer vertrokkenenhet ziekteverzuim
nadert de 7%.Het is ookdeoorzaak van
mismatches, vanmisstanden in sectoren
als de slachterijen endeels vandekeuze
voor zzp-schap.

Menzoukunnen stellendat dit alles te
eenzijdig aanhet adres vandewerkgever
is gericht. Toch is dat niet zo. Eengoed
werkgever stelt eenwerknemer in staat om
goed te functionerenenmee tebewegen
metdeorganisatie.Datmaakt je eenaan-
trekkelijkewerkgever, diehoogwaardig,
flexibel en innovatief kanopereren.Ookde
afnemer en consument vindendaar steeds
meer iets van.

Ennatuurlijk gaat het omwederkerig-
heid, omeennieuwsociaal enpsycholo-
gisch contract.Dat zouhetnieuwenor-
maalmoetenworden.

A R B E I D S M A R K T

Maakgoedwerkgeverschaphet nieuwenormaal
$ Crisis legtde
nadrukopgoed
werkgeverschap

$ Tijd voor een
herdefinitie van
de relatie tussen
werkgever en
werknemer

$ Eengoede
werkgever
neemt een zeer
actieve rol bij de
ontwikkeling
van talent

Het doel is
mensen op de
arbeidsmarkt
te houden.
Daarbij hoort
een ontwikkel-
budget
voor elke
medewerker
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