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  De nieuwe arbeidsrelatie
    Aansturen en ontwikkelen van medewerkers 

In nieuwe volwaardige 
arbeidsrelaties worden 
andere zaken uitgeruild 
dan twintig jaar gele-
den. Medewerkers wil-
len meer fl exibiliteit: 
werktijden en arbeids-

voorwaarden die het hen mogelijk maken 
werk en privé te combineren, meer autono-
mie en meer ontwikkelingsmogelijkheden 
in hun werk. Ook organisaties willen meer 
fl exibiliteit om sneller in te kunnen spelen 
op veranderingen: zij zoeken betrokken 
medewerkers die meedenken met veran-
deren, die werken aan hun eigen ontwik-
keling en vooral niet vastroesten in hun 
werk. De wensen ten aanzien van werk ver-
schillen van individu tot individu en zijn 
daardoor steeds minder goed in standaard-
cao’s vast te leggen. Er ontstaat ruimte 
voor individuele maatwerkafspraken die 
medewerkers met hun directe leidingge-
vende kunnen maken.

Waarom zijn nieuwe arbeidsrelaties van 
belang?
Door een toenemend opleidingsniveau 
van de beroepsbevolking, grotere mondig-
heid en eigen verantwoordelijkheid voor 
keuzes in leven en werk, zie je dat arbeids-
relaties al langere tijd aan het veranderen 
zijn. Medewerkers hebben meer invloed 
en zeggenschap. Daar komt nog eens bij 
dat in een diensten- en kenniseconomie 
het belang van de arbeid als productie-
factor toeneemt. De medewerker neemt 
een steeds belangrijkere positie in als het 
gaat om kennis- en netwerkopbouw, zicht 
op vragen en behoeften van klanten en de 

externe profi lering van de organisatie. En 
daarmee neemt zijn onafhankelijkheid en 
onderhandelingspositie toe, zeker op een 
krapper wordende arbeidsmarkt. Arbeids-
relaties worden hierdoor minder hiërar-
chisch en meer gelijkwaardig. Tegelijkertijd 
laten raamwerk-cao’s meer ruimte om op 
individueel en organisatieniveau afspraken 
te maken over arbeidsvoorwaarden. Toch 
vertaalt deze ruimte zich nog nauwelijks in 
maatwerkafspraken over arbeidstijden, ont-
wikkeling, beloning en prestaties tussen lei-
dinggevende en werknemer. Als niet op de 
behoefte wordt ingespeeld, kunnen arbeids-
relaties gaan knellen met demotivatie, ver-
loop, ziekteverzuim en productiviteitsver-
lies tot gevolg. Het feit dat veel medewerkers 
de huidige arbeidsrelatie als te knellend 

ervaren, blijkt ook wel uit het toenemend 
aantal ZZP’ers. In 2003 waren er nog 54.000 
starters, in 2007 waren er meer dan 100.000 
mensen die een eigen bedrijf startten en in 
de eerste zes maanden van 2008 kwamen er 
al 57.000 nieuwe entrepreneurs bij. Hoewel 
de economische hoogconjunctuur aan de 
groei zal hebben bijgedragen, is er duide-
lijk sprake van een trend. Als belangrijkste 
reden noemt 65 procent ‘meer vrijheid en 
fl exibiliteit om mijn eigen tijd in te delen’. 
Goede tweede: ‘Ik wilde meer autonomie/ei-
gen baas zijn’ (A. van den Born, 2009).

Waar komt de behoefte aan nieuwe ar-
beidsrelaties vandaan? 
De behoefte aan nieuwe arbeidsrelaties is 
niet nieuw en past in een aantal maatschap-
pelijke ontwikkelingen die organisaties 
dwingen tot een andere manier van werken 
en organiseren. 

Overzicht
Bij arbeidsrelaties gaat het om de vraag: wat verwacht jij van je baas, en wat verwacht de baas van jou? Deze 
verwachtingen over en weer zijn in de loop van de tijd aan verandering onderhevig. In dit artikel wil ik duidelijk maken 
dat er veel te winnen is bij nieuwe arbeidsrelaties: een organisatie die goed inspeelt op de veranderende behoefte van 
werknemers weet motivatie en betrokkenheid van medewerkers te vergroten, competenties beter te benutten en wint aan 
productiviteit en innovatievermogen. 

Checklist voor organisaties:

Wanneer is werken aan nieuwe arbeidsrelaties van belang?
• De loonkosten zijn buitenproportioneel.
• Het personeel is onvoldoende fl exibel.
• Er is weinig open communicatie in de organisatie.
• Niet de juiste man op de juiste plek.
• Afstemming werk-privé is een probleem.
• Er is veel overwerk.
• De cao wordt als knellend ervaren.
• Het personeelshandboek is te rigide.
• De medewerkers zijn onvoldoende gemotiveerd en betrokken.
• De organisatie is weinig slagvaardig en innovatief.
• De werksfeer en de werkdruk zijn punten van zorg.
• De kwaliteit van leidinggeven moet verbeteren.
• Er is meer uitzendwerk dan gewenst.
• De wensen van medewerkers worden onvoldoende gehoord.

Uit: Checklist dialoog en maatwerk in arbeidsrelaties (Oeij et al., 2007).
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Deze maatschappelijke ontwikkelingen la-
ten zich goed samenvatten in de vorm van 
de vijf I’s: Individualisering, Informalisering, 
Informatisering, Intensivering, Internatio-
nalisering (zie SCP/CPB, (2000). De indeling 
is nog altijd handig als kapstok, al dient de 
invulling geactualiseerd te worden: 

Individualisering
Individualisering hangt samen met groei-
ende welvaart, een stijgend opleidingsni-
veau en een afnemende invloed van tradi-
tionele instituties en gezagsverhoudingen. 
Nederlanders zijn naar verhouding weinig 
lid van een vakbond, politieke partij of kerk. 
De individualisering confronteert organisa-
ties met een mondige klant en medewerker, 
die verwachten dat met individuele behoef-
ten rekening kan worden gehouden. Maar 
het biedt organisaties ook de mogelijkheid 
meer gebruik te maken van zelfsturing en 
eigen verantwoordelijkheid van medewer-
kers. 

Informalisering
De verhoudingen tussen medewerker en 

baas worden minder hiërarchisch. Om-
gangsvormen worden losser en er ontstaat 
een meer netwerkachtige, horizontale orga-
nisatievorm als opvolger van de traditionele 
hiërarchische organisatie. De vaste grenzen 
van organisaties vervagen. Organisaties 
hebben niet langer alle expertise in huis, 
maar benutten kennisnetwerken buiten de 
organisatie. Ook medewerkers richten de 
blik steeds meer naar buiten en investeren 
in het eigen netwerk van vakgenoten, klan-
ten en leveranciers. 

Intensivering
Betaalde arbeid moet steeds meer concurre-
ren met andere levensactiviteiten zoals fa-
milie en vrije tijd. Het oude kostwinnersmo-
del maakt plaats voor de tweeverdieners (of 
eigenlijk vaak nog de anderhalfverdieners). 
Zowel mannen als vrouwen willen werk 
combineren met zorg voor kinderen, of 
hulpbehoevende ouders, en een actief soci-
aal leven. Het vinden van evenwicht tussen 
werk en privé is voor veel werknemers een 
issue waar zij mee worstelen. Op werkgevers 
wordt een appel gedaan meer fl exibiliteit te 

bieden in werktijden, meer mogelijkheden 
te bieden voor telewerken en meer facilitei-
ten te bieden in de sfeer van zorgverlof en 
sabbaticals. 

Informatisering
Internet biedt consumenten uitgebreide 
product- en diensteninformatie, wat zoe-
ken naar de beste prijs-kwaliteitverhouding 
enorm vergemakkelijkt. De concurrentie 
tussen organisaties neemt op deze manier 
toe, traditionele landsgrenzen zijn niet 
meer relevant. Dankzij internet is de wereld 
de markt. Tegelijkertijd biedt ICT organisa-
ties ook de mogelijkheid om meer zicht te 
krijgen op klantvragen en zo de dienstver-
lening hierop af te stemmen. Ook voor de 
organisatie van het werk heeft ICT grote ge-
volgen. Mede door ICT kan er door veel me-
dewerkers werkplekonafhankelijk gewerkt 
worden; de grenzen tussen thuis en vrije 
tijd worden diffuser.

Internationalising
De industriële samenleving heeft plaats-
gemaakt voor een diensten- en kenniseco-
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Annette Righolt van KPN:

 ‘Fit voor functie en toekomst’
Wat wordt er bij KPN onder de nieuwe arbeidsrelatie ver-
staan en welke accenten worden gelegd?
KPN heeft een nieuwe omschrijving van de gewenste arbeids-
relatie gemaakt, ook wel psychologisch contract genoemd. De 
essentie van dit psychologische contract is dat de medewer-
ker zelf de verantwoordelijkheid neemt om fi t voor de functie 
en fi t voor zijn toekomst te blijven. KPN ondersteunt hierin 
met goed leiderschap, feedback, kansen om te ontwikkelen 
op het vakgebied, maar ook in persoonlijk gekozen richting. 

Wat is de concrete verandering?
Concreet heeft KPN in de cao een aantal afspraken gemaakt 
om medewerkers te ondersteunen bij het nemen van de ei-
gen verantwoordelijkheid voor hun inzetbaarheid op de ar-
beidsmarkt. Zo is er een inzetbaarheidbudget afgesproken 
van 1.000 euro per medewerker per jaar, dat bedoeld is voor 
persoonlijke ontwikkeling. De digitale winkel waarin de me-
dewerker functiegerichte en persoonlijke opleidingen kan 
vinden, en daarnaast onder andere trainingen, workshops, 
EVC-trajecten en loopbaancoaching, heet Mijn Kompas. 

Wat vind jij de voor- en nadelen van deze manier van wer-
ken?
We moeten met een deel van onze medewerkers een verande-
ringsproces door van het oude naar het nieuwe psychologi-

sche contract. Dus we zijn er nog lang niet. Het is in deze fase 
van groot belang om ook de medewerkers die hun nieuwe rol 
nog niet oppakken te verleiden om aan hun eigen ontwikke-
ling en vitaliteit te werken. 
Als medewerker ben ik blij met de toegenomen aandacht voor 
inzetbaarheid. Het inspireert mij om goed naar mijn arbeids-
marktpositie te kijken en mezelf waar mogelijk te versterken 
op de arbeidsmarkt. 
Als adviseur HR binnen het bedrijf kan ik mensen makke-
lijk enthousiast maken om zelf stappen te zetten, omdat ik 
interessante middelen kan noemen die ze hiervoor kunnen 
benutten.
Een mogelijk nadeel voor KPN zou kunnen zijn dat ik of mijn 
collega’s zo mobiel worden dat wij het bedrijf verlaten in een 
tijd waarin KPN ons hard nodig heeft. Maar ja, andersom kan 
dit ook gebeuren.

Wat zie jij als kritische succesfactor voor een echte ver-
andering van de nieuwe arbeidsrelatie?
De mate waarin medewerkers zelf aan de slag gaan met hun 
arbeidsmarktpositie en vitaliteit. 

Annette Righolt is senior beleidsadviseur binnen HR Arbeids-
verhoudingen van KPN.

Aan het werk!
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nomie. Onder druk van de globalisering 
neemt de concurrentie toe. We hebben de 
afgelopen jaren gezien hoe steeds meer 
bedrijven hun productie verplaatsen naar 
lagelonenlanden als China, Brazilië en 
voormalige Oostbloklanden. Westerse lan-
den leggen zich toe op dienstverlening of 
op maatwerkproductie met een hoge toe-
gevoegde waarde. Organisaties streven naar 
wendbaarheid om sneller op de verande-
rende behoeften van de klant in te kunnen 
springen. Producten hebben een kortere 
levenscyclus, technologische vernieuwin-
gen volgen elkaar sneller op waardoor ook 
van werknemers een grotere wendbaarheid 
wordt verwacht. Een baan voor het leven 
kan niet meer worden geboden, in plaats 
daarvan neemt het belang van fl exibiliteit, 
aanpassingsgerichtheid en een leven lang 
leren toe.

Dit alles vindt plaats tegen de achtergrond 
van een veranderende arbeidsmarkt. Door 
vergrijzing en ontgroening neemt de om-
vang van de beroepsbevolking af. Ook al 
vreest op dit moment een kwart van de 
werknemers zijn baan te verliezen, op de 
langere termijn krijgen wij hoe dan ook te 
kampen met een tekort aan arbeidskrach-
ten. Ook wanneer langer doorwerken inder-
daad in brede lagen van de beroepsbevol-
king gestalte krijgt en de arbeidsparticipatie 
van verschillende groepen nog stijgt, zal dit 
tekort zich manifesteren.

Samenvattend beogen organisaties:
• kennis, competenties en techniek in de 

organisatie effectiever te benutten;
• nieuwe producten en diensten versneld 

te ontwikkelen;
• de prestaties te verbeteren door hogere 

arbeidsproductiviteit;
• motivatie en betrokkenheid van mede-

werkers te verhogen;
• de organisatie aantrekkelijker te maken 

in een krappe arbeidsmarkt.

De nieuwe medewerker, werkelijkheid of 
fi ctie?
Bovenstaande ontwikkelingen raken niet 
alleen de arbeidsorganisatie, maar hebben 
ook betrekking op de werknemer en zijn 
wensen ten aanzien van werk. Er wordt 
nogal eens gespeculeerd over de nieuwe 
werknemer; voorbeelden zijn de job hop-
per, de kenniswerker, de Einstein-generatie 
of de postmaterialistische werknemer, die 
de welvaart voorbij is en vooral geïnteres-
seerd is in niet-materiële levenswaarden. In 
het boek Werk(en) moet wel leuk zijn, onder re-
dactie van Jacques van Hoof, is onderzocht 
en beschreven in hoeverre er een verande-
ring optreedt in de wensen en voorkeuren 
ten aanzien van werk.

De belangrijkste conclusie is: de nieuwe me-
dewerker bestaat niet. Er is sprake van een 
bonte verzameling nieuwe en oude werkne-

mers. Belangrijk is vooral de constatering 
dat er een grote diversiteit is in wensen en 
medewerkers, waarbij traditionele en mo-
derne wensen naast elkaar voortbestaan. 
Naast diversiteit in wensen ten aanzien van 
werk, blijkt iets te bestaan als een gemeen-
schappelijke kern, die weinig veranderlijk 
is en typerend lijkt voor de Nederlandse 
arbeidscultuur. De waarde die de Nederlan-
der hecht aan werk ten opzichte van andere 
levensdomeinen (gezin, vrienden, vrije tijd) 
is in vergelijking tot andere landen laag. 
Sociale werkaspecten (prettige collega’s en 
werksfeer) en intrinsieke factoren scoren 
juist hoog. 

Ten slotte menen de auteurs dat er toch ook 
sprake is van duidelijke trends: 
• De belangrijkste ontwikkeling is het toe-

nemend belang van intrinsieke factoren: 
het hebben van werk dat interessant is, 
aansluit bij de eigen capaciteiten en uit-
daging biedt. Deze trend hangt samen 
met een toenemend opleidingsniveau, 
maar strekt zich ook steeds meer uit naar 
minder hoog opgeleiden en neemt met 
name onder jongeren toe. 

• Een andere grote trend is toenemende 
aandacht voor de balans tussen werk en 
privé. Deze trend is vooral de laatste jaren 
zichtbaar geworden, maar wortelt in een 
aantal ontwikkelingen die al langere tijd 
spelen.

Hoe geven organisaties vorm aan nieuwe 
arbeidsrelaties? 
Medewerkers en organisaties stellen andere 
eisen aan de arbeidsrelatie, wat vraagt om 
een aanpassing van het zogenoemde psy-
chologisch contract. Daarnaast is ook de 
manier waarop afspraken over werk en ar-
beidsvoorwaarden tot stand komen aan het 
veranderen. De diversiteit in wensen en be-
hoefte van medewerkers maakt maatwerk-

Oud en nieuw
(Evers en Wilthagen, 2007)

‘Oud’ psychologisch contract ‘Nieuw’ psychologisch contract

Baanzekerheid Werkzekerheid

Bedrijfsspecifi eke scholing Algemeen gerichte scholing/

  competenties

Afname scholing met leeftijd ‘Opscholen’ (upskilling)

Promotiemogelijkheden binnen  Netwerkmogelijkheden buiten 

het bedrijf het bedrijf

Hiërarchische aansturing werknemer Autonome werknemer op laagste 

 organisatieniveau

Loon etc. nemen toe met anciënniteit Marktconforme betaling

Cao en andere collectieve regelingen Daarnaast ook individuele regelingen 

 en afspraken

Figuur 1: Model van dialoog tot maatwerk, uit Handleiding Maatwerkmeter, TNO Kwaliteit van Leven.
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afspraken tussen leidinggevende en mede-
werker noodzakelijk.

Aanpassing van het psychologisch contract
Een psychologisch contract is wat mede-
werkers denken dat zij aan de organisatie 
verplicht zijn en dat de organisatie aan 
hen verplicht is. Dit is in eerste instantie 
een economische en juridische ruilrelatie: 
werk in ruil voor loon. Dat wat vastgelegd 
is in een arbeidscontract. Maar daarnaast 
kunnen tal van andere zaken over en weer 
uitgeruild worden. Er zijn verschillende 
soorten psychologische contracten te on-
derscheiden zoals bijvoorbeeld het loyale 
contract: medewerkers zijn trots op hun 
organisatie en loyaal aan hun baas, in ruil 
voor baanzekerheid. 

In ‘De Toekomst van de arbeidsrelatie’ (2007) 
beschrijven Gerard Evers en Ton Wilthagen 
de verandering in de arbeidsverhoudingen 
op dit moment. De belangrijkste ontwikke-
ling die zich voordoet, is de overgang van 

baanzekerheid naar werkzekerheid. Door 
globalisering, toenemende concurrentie 
en technologische ontwikkelingen kunnen 
werkgevers geen baanzekerheid of ‘life-
time employment’ meer bieden. Het oude, 
loyale contract is dus op zijn retour. Het is 
zoeken naar een nieuw psychologisch con-
tract waarbij belangen van werkgevers en 
werknemers opnieuw in balans komen. Een 
mogelijkheid is het bieden van leer- en ont-
wikkelingsmogelijkheden, waardoor de in-
zetbaarheid van medewerkers toeneemt en 
er ook op de langere termijn werkzekerheid 
is, al is het steeds bij een andere werkgever. 

Een bekend voorbeeld is KPN. Voorheen 
was KPN vooral aanbieder van een fysiek 
telefoonnetwerk, nu ligt de nadruk op het 
organiseren van communicatie: bellen, in-
ternetten en het bieden van televisiedien-
sten. KPN moet daarvoor de concurrentie 
met kabelbedrijven en softwarebedrijven 
aan. Werknemers kunnen in ruil voor hun 
prestaties geen baanzekerheid meer ver-

wachten, maar krijgen voor de duur van de 
arbeidsrelatie wel een investering in hun 
vakmanschap en daarmee in hun inzet-
baarheid. Geen loyaliteit meer in ruil voor 
baanzekerheid, maar eigen verantwoorde-
lijkheid in ruil voor investeringen in em-
ployability.

Andere arbeidsverhoudingen: maatwerkafspra-
ken en I-deals
De overheid heeft zich in belangrijke mate 
teruggetrokken op het gebied van arbeids-
verhoudingen en laat zoveel mogelijk over 
aan de sociale partners. Steeds vaker is er 
op het niveau van organisaties een kader-
stellend raamwerk, waarbinnen ruimte is 
voor gedifferentieerde afspraken (Oeij et al., 
2008). Deze ruimte geeft medewerkers en 
organisaties de kans meer uit te ruilen in 
maatwerkafspraken.

Diametraal tegenover het loyale contract 
staat het losse contract: medewerkers ver-
wachten weinig van hun werkgever, zijn 
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Margot van de Moosdijk van Movares:

‘Naar een volwassen arbeidsrelatie’
Wat wordt er bij Movares onder de nieuwe volwassen ar-
beidsrelatie verstaan en welke accenten worden gelegd?
Movares heeft geen defi nitie wat onder een volwassen arbeids-
relatie wordt verstaan. Een ieder wordt eigenlijk opgeroepen 
erover na te denken, zich een mening te vormen en naar die 
mening te handelen; deze organische aanpak was essentieel 
in de werkwijze. Er zullen natuurlijk verschillen zijn in de 
behoeften: niet iedereen zit er op dezelfde manier in. 
Met de werkgroep hebben we wel gekeken naar gemeenschap-
pelijke delers. Daar kwam uit: vertrouwen, verantwoordelijk-
heid nemen en openheid. De meerderheid van de achterban 
kon zich vinden in deze kenmerken van een volwassen ar-
beidsrelatie. Voorbeelden van andere kenmerken die ge-
noemd zijn: zelfstandigheid, vrijheid en elkaar aanspreken. 

Wat was de aanleiding om hierover in gesprek te gaan?
Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij medewerkers 
stimuleren en in staat stellen verantwoordelijkheid te ne-
men voor (verbetering van) de gang van zaken in het bedrijf. 
Belangrijk daarbij is dat medewerkers vanuit hun eigen ver-
antwoordelijkheid aangeven wat zij willen en nodig hebben. 
Alleen dan kan vanuit een volwassen arbeidsrelatie maat-
werk worden geboden. Afspraken over individueel maatwerk 
vergen een bepaald gedrag van zowel managers als medewer-
kers, met een grote mate van transparantie en vertrouwen.
De uitdaging is om regels los te laten en uitzonderingen van-
uit het positieve te maken. 

Wat is de concrete verandering?
De concrete verandering met betrekking tot de volwassen ar-
beidsrelatie is dat er bewust over gesproken gaat worden. Dit 
proberen we op een zo natuurlijk mogelijke manier te laten 
plaatsvinden in bijvoorbeeld werkoverleg of een functione-
ringsgesprek. ‘Praten over’ draagt bij aan het vormen van een 
mening over volwassen arbeidrelaties en vooral de eigen rol 
daarin. 

Wat ervaar jij als voor- en nadelen van deze manier van 
werken?
Ik vind het voordeel dat je niemand iets oplegt, want dat 
werkt toch niet. Doordat we het gesprek erover aangaan, is 
iedereen vrij in wat hij of zij ermee doet. Nadeel is misschien 
dat mensen zich aan het gesprek onttrekken. 

Wat zie jij als kritische succesfactor voor een echte ver-
andering van de nieuwe arbeidsrelatie?
Het onderwerp levend houden op een zo natuurlijk moge-
lijke manier en niets opleggen; want dat is tenslotte niet vol-
wassen!

Margot van de Moosdijk was projectleider van de werkgroep 
Volwassen Arbeidsrelaties bij Movares

Aan het werk!
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weinig loyaal, maar investeren wel veel in 
zichzelf (Nauta, 2007, p. 18). Dit losse con-
tract biedt de gewenste fl exibiliteit, maar is 
ook voor werkgevers een weinig aantrekke-
lijk alternatief. Organisaties hebben baat bij 
arbeidsrelaties die niet langdurig, maar wel 
intensief zijn. Het uitruilen van allerlei an-
dere aspecten op het gebied van werk en ar-
beidsomstandigheden biedt mogelijkheden 
om deze gewenste binding te genereren.
Maatwerkafspraken komen tot stand in 
dialoog tussen leidinggevende en mede-
werker. Voordeel is dat de afspraken heel 
persoonlijk zijn en toegesneden worden op 
de individuele behoefte van de werknemer. 
Voorbeelden zijn werktijden, werkomstan-
digheden, plaats- en tijdonafhankelijk wer-
ken en persoonlijke ontwikkelingsplannen. 
Nauta noemt deze individuele werkafspra-
ken I-deals, een afkorting van Idiosyncratic 
deals. Volgens Nauta blijkt uit onderzoek 
dat werknemer met I-deals harder werken 
en zich meer verbonden voelen met de or-
ganisatie dan medewerkers zonder I-deals. 
In het interview met Aukje Nauta elders in 
dit themanummer is meer te lezen over de 
totstandkoming van I-deals. 

Nieuwe arbeidsrelaties als Katalysator 
van sociale innovatie
Uit het voorafgaande blijkt dat de verande-
rende wensen van medewerkers ten aanzien 
van werk niet alleen een last zijn voor orga-
nisaties, maar ook een lust. Door het zoeken 
naar maatwerkafspraken ontstaat een tijde-
lijke, maar veel intensievere arbeidsrelatie 

die meer betrokkenheid en binding met 
de organisatie oplevert. Betrokkenheid en 
autonomie vormen bovendien een belang-
rijke voorwaarde voor het vormgeven van 
sociale innovatie in organisaties. Sociale in-
novatie vraagt van medewerkers dat zij niet 
alleen hun werk goed doen, maar ook actief 
zoeken naar mogelijkheden voor effi cien-
cywinst en vernieuwing. En dan is het van 
belang te kunnen bouwen op medewerkers 
die gemotiveerd zijn te presteren, extra bij 
te dragen, méér te doen dan strikt genomen 
van hen gevraagd wordt. En sociale innova-
tie is vooral een bottom-up proces, waarin 
autonomie en zelfsturing een belangrijke 
plaats innemen. Het zijn immers vooral de 
mensen op de werkvloer die het beste kun-
nen bepalen wat er nodig is om in te spelen 
op veranderende klantvragen. In die zin 
loopt de ontwikkeling van nieuwe arbeids-
relaties en het vormgeven van sociale inno-
vatie in veel organisaties parallel. 

Aansturing en ontwikkeling van medewerkers
Het bieden van meer autonomie en zelf-
sturing en het vergroten van het ontwik-
kelingspotentieel van onderop, vraagt pri-
mair om een andere manier van aansturing 
van medewerkers en heeft grote implicaties 
voor het management. Het vraagt om: 
• meer ruimte voor ideeën voor verbetering 

die ontstaan op de werkvloer (aandacht 
voor bottom-up processen en interactief 
management);

• organiseren van participatie en betrok-
kenheid; 

• minder hiërarchische gezagsverhoudin-
gen; 

• leiderschap op basis van vertrouwen; 
• ruimte voor autonomie en zelfsturing.

De casus van Culi d’Or (zie kader) kan deze 
verandering in aansturing goed illustre-
ren. 

HRM en HRD
Op HRM-professionals wordt een appel ge-
daan om de organisatie te ondersteunen 
in de ontwikkeling naar een minder hië-
rarchische, meer zelfsturende en fl exibele 
organisatievorm. Een cultuurverandering 
die zowel van leidinggevenden als van me-
dewerkers een gedragsverandering vraagt. 
Managers lopen vaak tegen grenzen aan als 
het gaat om vertrouwen en openheid voor 
oplossingen die medewerkers aandragen. 
Medewerkers trappen snel in de valkuil bij 
problemen terug te vallen op hun leiding-
gevenden. Opleiding en training kunnen 
de cultuurverandering ondersteunen.
Het realiseren van nieuwe arbeidsrelaties 
in organisaties vraagt een strategische vi-
sie, ruimte om de dialoog tussen leiding-
gevende en medewerker op gang te bren-
gen en vaardigheden die de kwaliteit van 
de dialoog vergroten. Allereerst is er de 
strategische vraag: waarom zijn maatwerk-
afspraken voor de organisatie van belang? 
Bij welke strategische organisatiedoelen 
sluiten nieuwe arbeidsrelaties aan? De 
volgende stap is daadwerkelijk ruimte te 
scheppen voor maatwerkafspraken. Het 
sluiten van I-deals tussen leidinggevende 
en medewerker vraagt om het afbouwen 
van knellende structuren, regelgeving en 
procedures. Bieden cao en personeelsgids 
voldoende ruimte en kan deze ruimte zo 
nodig vergroot worden? Het betrekken 
van belanghebbenden (management, vak-
bonden, OR, HRM-professionals, leiding-
gevenden en medewerkers) is in deze fase 
van groot belang. Ten slotte kan een geza-
menlijk stappenplan worden opgesteld om 
maatwerkafspraken binnen de organisatie 
mogelijk te maken. Centrale aandachts-
punten daarbij zijn het vergroten van de 
kwaliteit van de dialoog en het werken aan 
een employabilitycultuur. Na verloop van 
tijd is het belangrijk de gevolgde aanpak te 
evalueren. Zijn de leidinggevenden inder-
daad in staat een open dialoog te voeren en 
leidt dit ook tot meer maatwerkafspraken?

Het maken van de eerdergenoemde I-deals 
vraagt dat leidinggevende en werknemer 
zich in elkaar verplaatsen. Er is vertouwen 
nodig om open te kunnen spreken over 
wat de medewerker drijft, waar motivatie 

Casus: Culi d’Or
Bij Culi d’Or (onderdeel van de Brinkers Groep, een van 

de grootste gebakproducenten van Europa) is gekozen 

voor een platte organisatiestructuur. In de nieuwe orga-

nisatie wordt niet langer uitgegaan van gebakproducten 

die in de markt moeten worden weggezet. De productie 

komt daarentegen vraaggericht tot stand: bij elke klant-

vraag worden nieuwe oplossingen gezocht. Daarbij staan 

expertise en creativiteit van de medewerkers centraal. 

Uitgangspunt van de nieuwe organisatie is een platte 

organisatiestructuur. De lopende zaken worden weke-

lijks met vertegenwoordigers van alle betrokken disciplines besproken, de ver-

antwoordelijkheid voor de verdere uitwerking ligt bij de individuele werknemers 

zelf. Door de platte organisatie kan snel en slagvaardig geproduceerd worden. Een 

voorbeeld is de vraag van een luchtvaartbedrijf dat geen verantwoordelijkheid 

wil dragen voor het vervoer van de fabriek naar Schiphol. Door de medewerkers 

is snel een contract gesloten met een externe vervoerder, waardoor de opdracht 

kon worden binnengehaald. Een dergelijke oplossing werkt alleen als medewerkers 

de ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen, en er niet een lange bureaucra-

tische weg via het management nodig is om toestemming te krijgen. (Voor meer 

cases zie ook: www.ncsi.nl/kennisbank/cases).
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en interesses liggen, welke ontwikkelings-
mogelijkheden hij ziet en hoe hij die wil 
bereiken. Leidinggevenden en medewerkers 
moeten hiervoor toegerust zijn, wat implica-
ties heeft voor opleiding en training. HRM-
professionals kunnen ook een coachende 
rol op zich nemen, of als derde partij bij de 
gesprekken aanwezig zijn. 

Tot slot
Nieuwe arbeidsrelaties zorgen voor open-
heid en fl exibiliteit in organisaties en in-
spireren om vanuit een ander perspectief 
te kijken naar bekende HRM-thema’s als 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandighe-
den, motivatie en employability. De pirami-
de als aansturingsmodel en dichtgetimmer-
de cao’s zijn niet meer van deze tijd, maar 
passen vooral in de op beheersing gerichte 
structuren van de industriële samenleving. 
De diensten- en kenniseconomie vraagt om 
ruimte voor vernieuwing, ontwikkeling van 
competenties en aanpassingsvermogen. 
Nieuwe arbeidsrelaties zijn de basis om 
dit te bereiken. Het ondersteunen van deze 
nieuwe arbeidsrelaties wordt een centrale 
verantwoordelijkheid voor HRD- professio-
nals. In dit licht moeten we constateren dat 

de term Human Resource Management de 
lading niet meer dekt. Het woord resource 
verwijst naar een grondstof die je kunt ex-
ploiteren en benutten (‘stock or supply to be 
drawn on’). Het benadrukt de passiviteit van 
medewerkers en staat in schril contrast met 
de zo gewenste zelfsturende medewerker 
met een actieve, eigen verantwoordelijkheid 
als het gaat om werk en loopbaan. Uitgaan-
de van nieuwe arbeidsrelaties zou je beter 
kunnen spreken van Human Partnerschip 
Management. Aan u de uitdaging om deze 
verandering te realiseren.
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Jochem Dijckmeester van NS:

‘Ga de dialoog met medewerkers aan’
Wat wordt er bij NS onder de nieuwe (of volwassen) ar-
beidsrelatie verstaan en welke accenten worden gelegd?
NS vindt het belangrijk dat medewerkers met plezier, gemo-
tiveerd en in goede gezondheid naar hun werk gaan. Nu en in 
de toekomst. Door middel van een dialoog wil NS medewer-
kers stimuleren hier zelf verantwoordelijkheid in te pakken. 
In de cao heeft NS afspraken gemaakt over Sociale Innovatie 
die helpen om je als medewerker continu voor te bereiden op 
veranderingen in het werk. Kortom: om invloed te nemen op 
de eigen toekomst. Op deze wijze willen wij samen toewerken 
naar een gelijkwaardige arbeidsrelatie waarin eenieder zelf 
verantwoordelijkheid pakt op het gebied van inzetbaarheid.

Wat is de concrete verandering?
In de vorige cao-periode zijn er veel pilots geweest op het 
gebied van Sociale Innovatie. Zo zijn er onder andere talent-
klassen gestart op verschillende standplaatsen, is er geëxpe-
rimenteerd met creativiteitsstages en is samen met Randstad 
HR Solutions het traject ‘over je toekomst gesproken’ doorlo-
pen. In ‘over je toekomst’ gesproken zijn zowel de medewer-
ker en manager begeleid in het voeren van het gesprek over 
inzetbaarheid. In de huidige cao-periode gaan we samen met 
bonden en medezeggenschap onderzoeken hoe we deze (en 

andere) initiatieven kunnen borgen en verbreden. 

Wat ervaar jij als voor- en nadelen van deze manier van 
werken?
In het begin is veel energie gestoken in het enthousiasmeren 
en het ondersteunen van zo veel mogelijk initiatieven uit het 
hele bedrijf. Hier is ingezet op een bottom-up benadering. De 
kracht zit hem in het versterken van al aanwezige kennis en 
kunde en initiatieven die breed gedragen worden. Door het 
bieden van vrijheid en vertrouwen krijgen innovatieve ideeën 
de ruimte. Een belangrijke uitdaging hierin is wel de borging 
en het aanbrengen van structuur. 

Wat zie jij als kritische succesfactor voor een echte ver-
andering van de nieuwe arbeidsrelatie?
Wederzijds vertrouwen en integriteit zijn onmisbaar voor 
een duurzame verandering. Ook is het gezien de huidige tijd 
zeer belangrijk om de blik op de toekomst te houden. Het ge-
vaar kan bestaan dat bedreigingen ervoor zorgen dat er wordt 
teruggegrepen naar oude patronen en zekerheden.

Jochem Dijckmeester is adviseur Sociale Innovatie & Inzet-
baarheid bij NS

Aan het werk!
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