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Zaken Doen              no.1 2020 
De tweemaandelijkse nieuwsbrief van Future Perfect  

SLIM: scholingssubsidie voor MKB! 
Grote organisaties besteden gemiddeld meer aandacht aan het leren en ontwikkelen van 
medewerkers dan kleine. Om het leren binnen kleine organisaties te bevorderen is er nu de SLIM-
subsidie. Jaarlijks stelt de overheid hiervoor een bedrag van € 48 miljoen beschikbaar. 

Waarvoor is het bedoeld? 
De regeling is bedoeld voor allerlei activiteiten gericht op het leren en 
ontwikkelen van medewerkers. Enkele voorbeelden zijn: 

• Onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften 
• Ontwikkelen van loopbaanadviezen voor medewerkers 
• Oprichten van een bedrijfsschool 
• Invoeren van een systematiek voor ontwikkelingsgesprekken 
• Bieden van een praktijkleerplaats 

Wanneer gaat de regeling in en voor wie is die bestemd? 
De regeling start op 2 maart 2020 om 12.00uur en is bestemd voor MKB-ondernemers met maximaal 250 
medewerkers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Let op: het aanvraagtijdvak voor deze 
doelgroep eindigt op 31 maart om 17.00 uur. Ook is het belangrijk om te weten dat er een 
subsidieplafond is. 

! Bij overschrijding vindt toewijzing via loting plaats. Het is dus zaak om er snel bij te zijn en 
tijdig actie te ondernemen. 

Hoe hoog is de subsidie? 
Voor kleine organisaties (minder dan 50 medewerkers, jaaromzet maximaal € 10 miljoen) bedraagt de 

subsidie 80% van de subsidiabele kosten. Voor grotere mkb-bedrijven (maximaal 250 medewerkers en 
jaaromzet maximaal € 50 miljoen) bedraagt de subsidie 60%. EvdS 

Fiets van de zaak, hoe werkt het? 
Als je als werkgever een fiets aan een medewerker ter beschikking stelt, dan blijf je als werkgever 
eigenaar van de fiets. Je bent dan dus ook verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten. Dus niet alleen 
de aanschaf, maar ook de kosten van onderhoud, verzekering, reparatie etc. 
Je kunt dus als werkgever “bedrijfsfietsen” ter beschikking stellen die door meerdere medewerkers 

kunnen worden gebruikt. Meestal hebben wee het dan over gebruik tijdens de reguliere werktijd. 
Uiteraard is er dan ook geen sprake van een bijtelling voor de medewerker. 
Als de fiets ook privé wordt gebruikt, dan vindt er een  forfaitaire bijtelling plaats van 7%. Bij een fiets 
met een waarde van € 1.500,- is de bijtelling voor de medewerker dus € 105,- per jaar. Over dit bedrag 
ben je dus als werkgever en medewerker de reguliere premies verschuldigd. Eventueel kun je er als 
werkgever voor kiezen om deze bijtelling geheel of gedeeltelijk onder te brengen in de vrije ruimte. 

 
Er zijn meerdere redenen om als werkgever een fiets ter beschikking te stellen aan een 
medewerker: 

• Het al of niet beschikbaar zijn van (voldoende) parkeerplaatsen 
• Gezondheidsimago 
• Milieuaspect 

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/fiets-van-de-zaak
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Eventueel nadeel voor de werkgever: 
• Kostenaspect kan bezwaarlijk zijn 

Voor de medewerker zijn de volgende voordelen aan de orde: 
• Geen dure investering ineens. Een elektrische fiets kost al gauw €2.000,- of meer. 
• Duidelijkheid over de eigen bijdrage, dus geen onverwachte kosten. 

Eventueel nadeel voor de medewerker: 
• Als er nu sprake is van een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, dan komt die te 

vervallen. EvdS 

Biedt ondernemende medewerkers perspectief en ontplooiing 
Veel ondernemingen kampen met een gebrek aan deskundig en vakbekwaam personeel. Vreemd is dat 
veel geld gestoken wordt in werving & selectie en opleiding van nieuwe medewerkers maar dat vergeten 
wordt de bestaande onderneming hierin te betrekken. Toch beginnen hier juist de oplossingen 

Groei van binnenuit/transformatie processen 

 

Hoe kun je dit bewerkstelligen? 
• Houdt het bestaande personeel vast door het aanbieden van voldoende uitdaging en 

opleidingen. Het houdt zowel de onderneming als de medewerkers scherp. 
• Bouw bovenmatige managementcontrole af. Het afschaffen van bureaucratie en zinloze regeltjes 

werkt bevrijdend en lucht op. De onderneming wordt daarmee aantrekkelijker voor zowel 
medewerkers als sollicitanten. 

• Medewerkers willen als gevolg van de individualisering zelfstandiger werken, maar zijn 
daarnaast zeer geïnteresseerd om gezamenlijk resultaten te bere iken. Zo lang ze hun eigen 
bijdrage maar herkennen in het resultaat. 

• Internationaal onderzoek geeft als trend aan dat: 
• Het aantal ondernemende medewerkers (intrapreneurs) stijgt. 
• Evenals het aantal kleine startende ondernemers (entrepreneurs). 

• Geef ondernemende medewerkers de ruimte zich te ontplooien. 
• Het toenemend aantal vrouwen in leidende posities geeft een nieuwe dimensie en impuls. Wat 

tot een betere balans en meer evenwichtigheid kan leiden. Hetzelfde geldt voor diversiteit in 
andere vormen. 

• Klanten willen op een effectieve en zakelijk correcte manier geholpen worden. Dit kan alleen als 
de betrokken medewerkers over de juiste bevoegdheden (verantwoordelijkheden) en middelen 
beschikken. 

• Dit vraagt om intern ondernemerschap. 
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• Doordat de businesscycli korter worden neemt de behoefte aan een flexibele bijscholing toe 
(levenslang leren). 

• Werknemers die elders door een sanering overbodig zijn geworden kunnen hier ook in 
meedoen. 

Bovenstaande punten geven aan dat ondernemende medewerkers op zoek zijn naar een kansrijke 
toekomst. Waarbij ze zich kunnen ontplooien. 
Om ze te boeien en binden is het zaak om te zorgen voor voldoende ontplooiingsmogelijkheden in hun 
werksituaties. Het ligt daarom voor de hand om de medewerkers meer ruimte te geven om zelfstandig te 
kunnen werken. 

Het aantal onderzoeken dat bevestigt dat aandacht schenken aan medewerkers en hun wensen positief 
werkt voor eenieder is inmiddels ontelbaar. Er zijn zelfs al bedrijven die het hebben aangedurfd om de 
wekelijkse werktijd terug te brengen van 5 naar 4 dagen per week, met volledig behoud van salaris. Dit 
om de werk-privébalans te bevorderen. En wat blijkt: de output gedure nde 4 dagen is hoger dan voorheen 
in 5 dagen werd gerealiseerd. 

Voorwaarde is naar onze bevindingen wel dat de leiding blokkerende structuren en culturen aanpakt. Pas 
dan kan een meer coachende stijl van leidinggeven in combinatie met vormen van intern 
ondernemerschap tot de gewenste resultaten leiden. 

Het samen tijdig aanpassen van de organisatie geeft iedereen energie. Een gemeenschappelijke visie en 
doel verbindt de mensen en het verhoogt omgaand de werksfeer en het onderling vertrouwen om samen 
aan de slag te gaan. PdK 

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.  

Nominale versus fundamentele beloningen binnen een wereld in 
verandering 
Extrinsieke ofwel nominale beloningen zijn in geld uit te drukken en deze kunnen zelfs ook iets 
opleveren ook al heb je niet noodzakelijkerwijs een taak uitgevoerd of een prestatie geleverd. Het 
verkrijgen van een subsidie is daarvan een voorbeeld. Je kunt het geld besteden, alhoewel je feitelijk 
niet echt iets hebt gedaan om het te verdienen. 

Zo’n beloning raakt niet echt de grondslag, immers de ermee verkregen waarde hangt af van 

externe invloeden en bovendien doorgaans ook geen absolute waarde kent vanwege 
koersschommelingen. 

Twee types van extrinsieke beloning 
• Geldelijke beloningen: salaris dat wordt uitbetaald, maar niet in verhouding staat met 

hetgeen ervoor gedaan moet worden [bijv. beloning voor de zoon of 
dochter van de baas]. 

• Niet financiële beloningen:  symbolische waardering/erkenning [bijv. een titel, een 
speciale werkplek, een eigen parkeerplaats e.d.]. 

De waarde ervan wordt bepaald door externe factoren omdat je afhankelijk bent van wat je ermee kunt 
kopen, respectievelijk hoe anderen het waarderen. Voorts voelt het krijgen van een bonus weliswaar als 
een beloning, maar dat gevoel neemt af en vervaagt na enkele weken of maanden. Dan vraag je jezelf af 
wat het volgende is. Het zorgt dus niet voor een aanhoudende motivatie! 

Wat met name motiveert is een - liefst van jaar tot jaar - toegekende verhoging van je netto-inkomen. Je 
moet het gevoel hebben dat je niet ‘stilstaat’, maar dat je ‘doorgroeit’. Daarom motiveert winstdeling 
meer dan vaste bonussen. 

Intrinsieke beloningen 
Fundamentele beloningen zijn anders. Het betreft hier beloningen die niet in geld worden uitgedrukt. 
Voorbeelden hiervan zijn o.a.: certificaten, diners en andere cadeaus. 
Om te voelen dat je wordt beloond, moet je een taak kunnen uitvoeren die je leuk vindt en waarvan je 
houdt. De beloning is zogezegd ‘taakafhankelijk’. Het hangt niet af van enige vorm van externe erkenning, 

maar houdt aan zolang je ermee bezig bent en er is beslist geen noodzaak de beloning te verhogen om 
het gevoel te hebben en houden dat je wordt gewaardeerd en gecompenseerd. 
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Vier types van intrinsieke beloning: 

• Opdracht wanneer je houdt van de taak/opdracht die moet worden 
uitgevoerd. 

• Bevoegdheid wanneer de taak/opdracht je bevoegdheden en/of macht 
geeft. 

• Missie wanneer je in jouw leven een ‘roeping’ hebt en eraan bent 

gehecht. 
• Verwantschap/connectie wanneer je bij de uitvoering van de taak/opdracht 

betrokkenheid voelt met mensen die je aardig vindt en 
waardeert en met hen wil samenwerken. 

Leermoment 
Intrinsieke motivatie is de mate van ontvankelijkheid, die vanuit de persoon zelf komt. Wanneer een 
persoon intrinsiek gemotiveerd is, voert hij een handeling uit omdat hij het graag wil, niet omdat hij van 
buitenaf wordt gemotiveerd dit te doen zoals bij extrinsieke motivatie het geval is. 

Het is perfect om het gevoel te hebben dat er sprake is van zowel een extrinsieke alsook van een 
intrinsieke beloning, echter het is niet realistisch om het te verwachten! 

Mocht men de keus hebben, dan valt er veel voor te zeggen om een drempel aan te houden voor 
extrinsieke beloningen en de intrinsieke beloning(en) te maximaliseren. Bij de laatstgenoemde(n) blijft 
de motivatie namelijk langer bestaan. 

Hoe verandert de wereld onder invloed van robot en algoritmes? 
Ten tijde van schaarste is er meer vraag naar nominale beloning dan naar fundamentele beloning. Een 
intrinsieke beloning is feitelijk een luxeartikel. De mens heeft geld nodig om te leven en erkenning om 
meer geld te verkrijgen! 

Ten tijde van overvloed spelen materiële behoeften zoals geld een veel kleinere rol. Dus dan kan men 
overschakelen naar intrinsieke beloningen. Wanneer een samenleving zich beweegt van schaarste naar 
overvloed zullen extrinsieke beloningen minder motiverend zijn dan de fundamentele beloningen. Er zal 
dan duidelijk sprake zijn van een transitie van extrinsiek naar intrinsiek. 

Met intrinsieke beloningen geldt ‘Meer is Beter’, Meer geld, neer kapitaal, Meer erkenning. Hoe meer 
we hebben, des te beter we onszelf voelen. Oftewel de opstapeling van rijkdom. Bij extrinsieke 
beloningen geldt het tegenovergestelde: ‘Beter is Meer’. Hoe beter we onze opdracht of taak uitvoeren, 
onze missie realiseren, meer samenwerken met fijne, plezierige mensen, des te meer voelen we de 
beloning. Het is een transitie van kwantiteit naar kwaliteit. 

In ontwikkelde landen bevinden we ons ongeveer op de helft van deze transformatie als samenleving. We 
leven in een nooit eerder voorgekomen overvloed. Het is dan ook geen verrassing dat de millennials 
[Generatie Y geboren tussen grofweg 1980 en 2000] zich minder zorgen maken over het geld dat ze 
krijgen en meer over het hebben van een baan die in intrinsieke beloning voorziet. Toegegeven, ook voor 
millennials blijft extrinsieke beloning van groot belang. De jaarlijkse enquêt e van Intermediair onder 
hoogopgeleiden bewijst dit nog steeds. Hoewel de kentering wel duidelijk zichtbaar is, zijn er nog 
voldoende werknemers die zich meer richten op extrinsieke beloning(en). Bijvoorbeeld in landen onder 
het communistisch regime, waar materialisme werd ontmoedigd. 

Het zal een zware terugslag betekenen voor het management en het leiderschap, wanneer ‘kunstmatige 
intelligentie’ [alles wat we de computer kunnen laten doen] de baas wordt en in feite ‘de lakens uitdeelt’. 

Mensen zullen dan voor de intrinsieke beloning(en) kiezen. 

Stelling 
Een algoritme is een wiskundige formule. In programmeertaal is het een instructie, een stukje code, om 
een probleem om te lossen. Met algoritmes wordt bepaald wat je ziet op sociale media én kunnen robots 
worden aangestuurd. Met algoritmes kan de maker van tevoren bepalen wat er gebeurt in een bepaalde 
situatie. 

Robots en algoritmes zullen salaris verdienende mensen vervangen, echter zij zullen niet in staat zijn 
degenen te vervangen die zijn gemotiveerd! 
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 

  

https://www.intermediair.nl/collega-s-en-bazen/bedrijfscultuur/dit-zijn-de-favoriete-werkgevers-van-hoogopgeleid-nederland
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Voornaamste wijzigingen met betrekking tot personeel in 2020 

 

Ingangsdatum Naam Gevolgen 

1-1-2020 Wet Arbeidsmarkt 
in Balans (WAB)  

WW-premie 2,94% voor medewerkers in vaste dienst, 7,94% in 
overige gevallen. Sectorpremie WW is vervallen 

1-1-2020 Wet Arbeidsmarkt 
in Balans (WAB) 

Extra ontslaggrond genaamd “cumulatiegrond”, oftewel 

combinatie van twee andere ontslaggronden. Kantonrechter kan 
maximaal 1,5x reguliere transitievergoeding toekennen. 

1-1-2020 Wet Arbeidsmarkt 
in Balans (WAB) 

Maximaal 3 tijdelijke contracten in periode van 3 jaar voordat er 
sprake is van een vast dienstverband 

1-1-2020 Wet Arbeidsmarkt 
in Balans (WAB) 

Werknemer ontvangt transitievergoeding vanaf eerste werkdag. 
Hoogte van de vergoeding: 1/3 maandsalaris per gewerkt 
dienstjaar 

1-1-2020 Wet Arbeidsmarkt 
in Balans (WAB) 

Payrollmedewerkers qua arbeidsvoorwaarden gelijkgesteld met 
medewerkers i.p.v. met uitzendkrachten, zoals voorheen 

1-1-2020 Wet Arbeidsmarkt 
in Balans (WAB) 

Oproepkrachten minimaal 4 dagen van tevoren oproepen. Bij 
dienstverband langer dan 12 maanden contract aanbieden of 
stoppen 

1-1-2020   Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen kan bij cao 
afgeweken worden van standaard transitievergoeding 

1-1-2020   Verruiming van de mogelijkheid om opleidingskosten in 
mindering te brengen op transitievergoeding 

1-1-2020   Transitievergoeding maximaal €83.000,-. Bij bruto-inkomen 
hoger dan €83.000,- maximaal bruto-jaarsalaris 

1-1-2020 WML WML voor 21-jarige en ouder €1.653,60.  

1-1-2020 Fiets van de Zaak  Fiscale bijtelling 7%, zie deze Zaken Doen 

1-3-2020 SLIM-regeling Zie artikel in deze Zaken Doen 

1-4-2020   Compensatie transitievergoeding voor beëindiging vanwege 
langdurige arbeidsongeschiktheid.  

1-7-2020 WIEG  

Aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken, bovenop 
standaard week geboorteverlof. Vergoeding 70% via UWV. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/plannen-kabinet-voor-meer-balans-tussen-vast-werk-en-flexwerk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/plannen-kabinet-voor-meer-balans-tussen-vast-werk-en-flexwerk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/fiets-van-de-zaak
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof/plannen-met-geboorteverlof-voor-partners

