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Zaken Doen no.2 2019 
De tweemaandelijkse nieuwsbrief van Future Perfect  

Aandachtige lezer 
Als redactie vraag je je natuurlijk af hoe goed Zaken Doen wordt gelezen. De vorige Zaken Doen leidde wat dat 
betreft tot een zeer leuke ervaring. Eén van de lezers merkte op dat in het artikel betreffende scaling up, 
waarschijnlijk door de automatische spellingcheck, een fout was geslopen. 

De tekst: 
 Een doelstelling waaraan geen routine is gekoppeld = een wens 
 Een routine waaraan geen doelstelling is gekoppeld = doelloos !! 

Had natuurlijk moeten luiden: 
 Een doelstelling waaraan geen route is gekoppeld = een wens 
 Een route waaraan geen doelstelling is gekoppeld = doelloos !! 

Kijk, dit soort opmerkingen daar doen we het voor! 

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid: vraag het snel aan! 
Van 8 april 09.00 tot en met 12 april 17.00 uur kan er subsidie 
aangevraagd worden voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Het 
gaat in dit geval om de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid. 

Maximaal wordt € 12.500,- aan subsidie toegekend. Voorwaarde voor 
toekenning is dat de aanvrager zelf 50% van de projectkosten voor zijn rekening 
neemt. Aanvragen moeten worden ingediend bij het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, afdeling Uitvoerig van Beleid. Voor geïnteresseerden 
is verdere informatie te vinden op Subsidieregeling  ESF 2014 - 2020. Ook is er 
een brochure beschikbaar. EvdS 

Financieel cv, wat kun je ermee? 
Soms krijg je als werkgever een sollicitatie binnen, waarbij de sollicitant precies uit de doeken doet welke 
financiële ondersteuning de werkgever tegemoet kan zien als deze de sollicitant in dienst neemt. Binnenkort 
wordt dit vervangen door een financieel cv. In dit cv staat of je als werkgever bepaalde financiële voordelen 
tegemoet kunt zien over de periode 2019 tot en met 2023. Uiteraard alles met de intentie om werkgevers te 
bewegen om mensen met een brug tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het financieel cv bevat informatie 
over loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostensubsidies. Ook bevat het informatie of 
de sollicitant in aanmerking komt voor een proefplaatsing. EvdS 

De gevolgen van de WAB 
Hieronder staan de voornaamste wetsvoorstellen van de Wet Arbeidsmarkt in 
Balans (WAB). De wet zal waarschijnlijk per 1 januari 2020 van kracht worden. 
De tweede kamer heeft er al mee ingestemd en het is nu wachten op de 
uitkomst in de eerste kamer. De wet kent de nodige voorstellen waarbij het 
verstandig is dat werkgevers daar nu al op anticiperen. De WAB is de opvolger 
van de WWZ. 

De voornaamste wijzigingen: 
• De duur van de ketenbepaling gaat weer van twee naar drie jaren; 
• De werkgever moet jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan 
werknemers met een nulurencontract of min-maxcontract (gemiddeld aantal 
gewerkte uren over afgelopen twaalf maanden); 
• De werknemer kan overigens afzien van een aanbod voor een vaste 
arbeidsomvang; 
  

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/loonkostenvoordeel-lkv/index.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/lage-inkomensvoordeel-liv/index.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voordelen-en-regelingen/detail/loonkostensubsidie
https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail/voordelen-en-regelingen-voor-werkgevers/proefplaatsing
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• Werknemer heeft recht op loon over de uren waarvoor een aanbod had moeten worden gedaan; 
• De werknemer moet gehoor geven aan een schriftelijke of elektronische oproep als deze minimaal vier dagen 

van tevoren is opgeroepen; 
• Bij afzegging door werkgever, binnen de termijn van vier dagen, is werkgever verplicht tot betaling van het 

loon over het aantal uren waarvoor werknemer is opgeroepen; 
• De opzegtermijn bij nulurencontract wordt voor werknemer vier dagen; 
• De werknemer heeft vanaf indiensttreding recht op een transitievergoeding, dus ook bij beëindiging tijdens de 

proeftijd. De transitievergoeding wordt naar rato berekend; 
• Voor werknemers met een flexibel contract betalen werkgevers een hogere WW-premie dan voor werknemers 

met een vast contract. 
• ! dit geldt ook voor werknemers met een vast contract op basis van een nulurencontract of min-maxcontract. 

En is eveneens van toepassing als er sprake is van een vast contract met vast aantal uren, maar de gemaakte 
extra uren meer bedragen dan 30% van de contracturen. 

• Er komt een nieuwe ontslaggrond I: dit betreft de cumulatie van ontslaggronden C t.e.m. H. Bij toekenning 
kan kantonrechter, naast de transitievergoeding, een billijke vergoeding toekennen; 

• Werkgevers ontvangen compensatie voor transitievergoedingen bij beëindiging dienstverband i.v.m.  
• langdurig ziek, met terugwerkende kracht tot 1-7-2015; ! Zie Zaken Doen februari 
• Bij elke oproep heeft de werknemer recht op uitbetaling van minimaal drie uur loon. Afwijking hiervan is 

toegestaan gedurende eerste zes maanden; Werknemer kan afzien van aanbod vaste arbeidsomvang; 
• ! Het ziet er naar uit dat de coalitiepartijen hun best zullen doen om deze wet zo snel mogelijk door de Eerste 

Kamer te loodsen. Dit omdat men per 27 mei de meerderheid in de Eerste Kamer kwijt raakt. EvdS 

Column: Een nadenkertje! 
De redactie van Zaken Doen en Future Perfect besteden per editie aandacht aan een bepaald onderwerp of vraagstuk; speciaal bedoeld om verder 
over na te denken.  

Wanneer stoppen met het verkrijgen van informatie en tot een 
besluit komen ? 
Er zijn drie managementstijlen die alsmaar om de brij blijven ronddraaien en waarbij de discussie niet wordt 
afgesloten en er geen besluit wordt genomen.

De bureaucratische stijl 
Hierbij draait het om angst → bevreesd zijn om 
fouten te maken en daarom bang om risico’s te 
nemen. Er wordt gewacht om volledig zeker van de 
zaak te zijn. Dus hij of zij zal steeds om meer 
informatie verzoeken. Dat is niet moeilijk om te 
doen, immers welke informatie ook wordt verkregen, 
het stilt niet de behoefte aan nieuwe  
informatie. Het kan eindeloos zijn, wanneer men 
geneigd is om het eindeloos te maken. 

De eensgezinde stijl 
Deze stijl berust op de behoefte aan instemming en 
overeenstemming. En hierbij zal men steeds 
doorgaan met het realiseren van die 
overeenstemming of het verleggen van het besluit 
naar een subcommissie om het onderwerp beter te 
bestuderen. 
Dit type kent een andere angst → bevreesd zijn om 
te worden afgewezen en daardoor ongelukkig te 
worden bij de ervaring te worden bekritiseerd. 

De stijl van de ‘brandstichter’ 
De ‘brandstichters’ bedenken zich voortdurend en 
verschijnen door het aannemen van een houding 
waaruit vurigheid straalt. Zij zijn enthousiast en 
gepassioneerd, waardoor het lijkt dat de laatste hand 
wordt gelegd aan het nemen van een besluit. Echter 
door enkele uren of een paar dagen te wachten zal 
blijken dat zij met nieuwe ideeën en prioriteiten 
komen aanzetten en veranderen wat zij eerder 
hadden ‘besloten’! 
En vervolgens zijn zij even enthousiast en tevreden 
met dit nieuwe of gewijzigde idee als zij waren met 

het vorige, alhoewel de besluiten volslagen 
verschillend van elkaar kunnen zijn. 
‘Brandstichters’ hebben het zelden bij het rechte 
eind maar twijfelen nooit. 
Zij kunnen zonder blikken of blozen uitspraken 
doen zoals: “Het is voor u te laat om het niet met 
mij eens te zijn; ik heb mij inmiddels al bedacht.”  
Met hen werken is als het verdrijven van een daling 
van de temperatuur. Zij nemen geen standpunt in en 
blijven dan daarbij. Zij bewegen. 

Wat kun je het best doen ? 
Er is behoefte aan een beherend team. Deze stijl 
maakt het mogelijk om tot een afronding en tot een 
besluit te komen, zelfs wanneer het - achteraf bezien 
- een verkeerd besluit blijkt te zijn geweest. 
Gewoonweg om voortgang te houden. 
Deze stijl stuurt het proces om iets tot een einde te 
brengen. Wanneer je tenminste wilt dat iemand 
werkelijk in een ‘doener’ verandert →een taak 
georiënteerd persoon die her en der met verbazing 
rondkijkt en ergernis toont. Een persoon ook die 
voorstellen doet en erop aandringt dat er iets wordt 
gedaan! 

Is er een ander recept ? 
Het antwoord is JA. Sommige discussies zijn 
‘doodlopend’. De groep blijft ronddraaien en herhaalt 
zichzelf. Er wordt niets nieuws geleerd. In dat geval 
is het - als een leider - jouw rol om door de zure 
appel heen te bijten en je uit te spreken. Breng de 
discussie tot een einde, maar sta ervoor open om je 
besluit te wijzigen indien het duidelijk wordt dat het 
niet werkt. 
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Future Perfect staat u als ‘luisterend oor’ graag ter beschikking. En kan verder samen met u een juiste koers bepalen. Bovendien kan zij buiten 

haar eigen competenties nog beschikken over ervaren deskundigen vanuit haar netwerk. Doe er uw voordeel mee TW 

Informatieplicht energiebesparing 
Uiterlijk 1 juli 2019 zijn bedrijven en instellingen verplicht om informatie te verstrekken over de door hen 
genomen energiebesparende maatregelen. Deze verplichting geldt voor bedrijven en instellingen die jaarlijks 
meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruiken. De reden voor deze verplichting is dat er 
onvoldoende toezicht is op de realisatie van de energiebesparingseis. Zoals het er naar uitziet zullen de 
doelstellingen uit het Energieakkoord 2013 niet worden gerealiseerd. Het Kenniscentrum InfoMiL geeft per 
bedrijfstak aan welke Erkende maatregelen voor energiebesparing van toepassing zijn. 

De kracht van werkplezier! (V) 
Op 24 mei vindt in Enschede de vierde editie van de “Dag van het Werkplezier” plaats. Deze dag is in het leven 
geroepen als tegenhanger van de “Week van de Werkstress”. Feit is dat 1 op de 6 werkenden van doen krijgt met 
burn-outklachten. Je hoort niet voor niets te vaak dat werken ziekmakend is. 

 

 

Dit is echter maar een beperkt deel 
van het verhaal. De grafiek 
hiernaast toont de invloed van 
depressieve symptomen in de vier 
grote steden in 2015. Overduidelijk 
blijkt dat werkloosheid als de 
voornaamste stressor wordt 
ervaren. 

 

In onze masculiene westerse maatschappij mag het belang van het hebben van werk niet worden onderschat. 
Werk heeft aantoonbaar positieve effecten op de fysieke en mentale gezondheid van mensen en leidt ook tot 
gezonder gedrag. Daarnaast draagt het bij aan de identiteit en ontwikkeling van individuen. Niet voor niets is 
meestal éé n van de eerste vragen die aan iemand gesteld worden “wat doe jij?”. Het hebben van werk 
verschaft wat dat betreft status, en  .....  ook niet onbelangrijk inkomen. Door M. Schuring en L. Burdorf is er veel 
onderzoek verricht naar de effecten van het verkrijgen van werk voor mensen die gedurende lange tijd aan de 
zijlijn hebben gestaan. Het blijkt daarbij zelfs dat een arbeidsomvang van meer dan 32 uren nog meer 
positieve effecten laat zien dan een kleinere arbeidsomvang. De positieve effecten zijn zichtbaar in de geluk 
beleving, mentale en fysieke gezondheid, zelfwaardering en het gevoel om zelf weer de regie in handen te 
hebben. Overigens zijn er maatschappijen waar volledig anders over het belang van werk wordt gedacht en 
waar een veel groter belang gehecht wordt aan het gezin en/of de gemeenschap. 

Stressoren, het is maar hoe je er tegenaan kijkt 
Er zijn mensen die bang zijn voor spinnen en er zijn mensen die vanuit hobby spinnen houden. Hetzelfde geldt 
voor stressoren. Waar je de ene persoon geen groter plezier kunt doen dan met een ritje in de achtbaan, daar 
wordt een ander al onpasselijk alleen al bij de gedachte. De twee kubussen hieronder geven dit prachtig weer. 

 

Links zie je de kubus met boven een grijs vlak en 
onder een wit vlak. Rechts zie je dezelfde kubus, 
maar nu met een balkje door het midden. En  ....  
wat blijkt, de kleurverschillen tussen de beide 
delen zijn verdwenen! Denk je dat dit een 
trucage is? Leg dan gewoon een vinger over het 
middengedeelte van de linkerkubus en overtuig 
jezelf. 

  

  

https://informatieplichtenergiebesparing.nl/over-de-wet-milieubeheer-en-de-energiebesparingsverplichting/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/
https://www.dagvanhetwerkplezier.nl/
https://www6.erasmusmc.nl/public-health/publications-collaborations/reports/evaluation-of-different-re-employment-programmes.pdf/?reason=404
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Symptomen van werkstress 
Werkstress kan zich op vele manieren uiten. Het vroegtijdig herkennen en ondernemen van actie is daarbij van 
groot belang. Enkele voorbeelden van stressreacties: 

 Emotionele reacties 
o Schrikken 
o Impulsief reageren 
o Cynisme 
o Boosheid 

 Cognitieve reacties 
o Sneller verstrooid 
o Vergeetachtig 
o Prioriteiten verwarren 

 Gedragsmatige reacties 
o Onvriendelijk 
o Herhaaldelijk ongevalletjes 
o Onzorgvuldig 
o Minder teamgeest 
o Meer roken/drinken 

 Fysieke reacties 
o Zweten 
o Lichamelijke onrust 
o Gewichtsafname/-toename 
o Klamme handen 

Hoe werkstress te bestrijden? 
Werkstress wordt vaak gezien als een disbalans tussen belasting en belastbaarheid. De traditionele benadering is 
dus de belasting naar beneden brengen en/of de belastbaarheid vergroten. Dit om de weegschaal weer in 
evenwicht te brengen. Zo eenvoudig blijkt het in de praktijk vaak niet te zijn. Van achter de geraniums zitten is 
nog nooit iemand beter geworden. Iemand aanraden om (tijdelijk) minder te werken is dus niet de echte 
oplossing. Niet voor niets is aangetoond dat het niet hebben van werk de belangrijkste stressor is. 

Er zijn drie factoren bepalend of werk al of niet stress verhogend werkt. Op deze factoren kan dus ook gestuurd 
worden. 

 Juiste hulpbronnen 
 Competentie: ben je in staat en vaardig genoeg om de toebedeelde taak uit te voeren 
 Autonomie: heb je voldoende vrijheid om de taak uit te voeren 
 Verbinding: met collega’s, organisatie, maar zeer zeker ook thuisfront 

 Zingeving: bevlogenheid/toewijding richting de eigen taak (verpleegkundige, leerkracht, boswachter) 
 Ambitie: doelstelling van de organisatie. Deze moet goed geformuleerd zijn om betrokkenheid van 

medewerkers te verkrijgen 

Werkstress blijkt dus vaak een gevolg van te weinig steun, te weinig autonomie of een gebrek aan 
competenties. EvdS (gebaseerd op inzichten prof. dr. Willem van Rhenen)  
 
Nadenkertje: “Druk, druk, druk. Nou, als je het echt druk hebt dan zeg je dit geen drie keer” 

Bron: Theo Maassen 

https://www.youtube.com/watch?v=fOkwtJDpszY
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Voorwaarden voor een gezonde ondernemingsgroei 
Bijna elke ondernemer droomt ervan: jaar op jaar zijn omzet zien groeien!!. 
Teneinde dit te bereiken moet echter aan een aantal succesfactoren worden voldaan om met een gezonde 
groei (omzet en marges) het boekjaar af te sluiten met percentages om van te dromen. 

Maar hoe zorg je er nu voor dat er een gezonde groei van de onderneming plaats kan vinden? 

Fase1: Heroriëntatie (Turnaround Strategy)  
Het begint met de vraag hoe staat mijn onderneming er eigenlijk 
voor en in welke fase bevinden wij ons? 

Het allerbelangrijkste is het besef dat groei geen 
doel op zich is. Groei moet worden gevoed door 
de passie van het gehele management team en 
het gezamenlijke hogere doel waar de 
ondernemer voor staat.  

Begin dus ook altijd met de ‘why’." Oftewel de visie !!! Is deze 
wel duidelijk aanwezig. 

Als verantwoordelijke ondernemer binnen een onderneming 
moeten weloverwogen beslissingen genomen worden. Hierbij 
helpt de jaarrekening want die geeft namelijk het overzicht van 

de financiële situatie van de onderneming en laat 
zien hoe “gezond” zijn onderneming is en of er 
eventueel risico’s schuilen in het huidige zakendoen. 

• Waar wil de ondernemer graag over vijf jaar 
staan? 
• Zorg dat dit doel ambitieus is en niet laten remmen door 
mogelijke mitsen en maren. 
• Zodra er helder beeld is, is het belangrijk om dat binnen 
de onderneming uit te durven spreken. 
• Daarnaast is het hebben van de juiste mindset van 
belang. (Gap analyse) 

 
Ondernemers moeten handelen vanuit hun visie en 
inspiratie, en via die weg zorgen voor resultaten. Het 
gaat daarbij niet om het beste idee, maar om de beste 

uitvoering. 

Fase 2: Vaststellen waarde propositie & onderscheidend vermogen (Business Model 
Canvas) 

Om een goede waarde propositie te kunnen ontwikkelen moet 
nauwgezet in kaart gebracht worden wat de klanten willen 
(wat willen ze, wat willen ze beslist niet en wat zal ze 
verbazen). Vervolgens wordt in kaart gebracht hoe hierop in 
te spelen en daardoor onderscheidend te worden!! 

De waarde propositie is de FIT tussen: wat wil een klant en 
wat wordt geboden. 

 

 

  

Risico 

Kans 
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Fase 3: Vaststellen klant waarde innovatie (Blue Ocean Shift) 
Vernieuwing én kostenreductie  

Met een Blue Ocean Shift strategie wordt een eigen marktruimte 
gecreëerd in plaats van er met anderen om te vechten.  
Doordat de marktruimte nieuw is staan ook de ‘spelregels’ nog niet 
vast met alle kansen van dien. 
De klant waarde-innovatie bestaat uit twee componenten die 
tegelijkertijd geïmplementeerd moeten worden:  

 Vernieuwing (differentiatie) van de dienst zodanig dat er 
waarde gecreëerd wordt zowel voor de klant als voor de 
onderneming zelf. 

Kostenreductie door het afstoten of verminderen van kosten 
gerelateerd aan activiteiten en aspecten die in de markt minder 
nodig zijn.
   

Fase 4: Opschalen (Scaling-up) 
Dit onderdeel is uitgebreid aan de orde gekomen in het e-magazine van februari. 

Fase 5: Conclusie 
Het is enorm belangrijk om authenticiteit bij medewerkers te stimuleren. 
Medewerkers die zichzelf zijn en zichzelf goed kennen, zijn het best in staat om hun talenten aan te spreken 
hetgeen leidt tot bevlogenheid waarin medewerkers het beste uit zichzelf en hun werk halen. 
Zij beschouwen de doelstellingen van de onderneming als hun eigen doel en zorgen voor bijzondere 
klantervaringen. 

Door te vertrouwen op de talenten van anderen, kan de ondernemer zichzelf 
onmisbaar maken en naar ongekende hoogte groeien." 
 
 
 
 
 
 

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door Frans Kevenaar 
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