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De emancipatie van de 
individuele werknemer

bedrijfsreportage

Movares gedijt bij volwassen arbeidsrelaties 

Advies- en ingenieursbureau movares experimenteert sinds vier jaar met volwassen arbeidsre-
laties en maatwerk voor individuele medewerkers. Dat verloopt verrassend soepel. ‘Het is een 
natuurlijk proces: we vragen mensen zelf hoe ze hun werk anders en beter willen organiseren.’

tekst: Ank vAn Lier, foto's: MArtin wAALboer 

dvies- en ingenieursbureau 
Movares zetelt in hartje 
Utrecht, in een kantoor-
gebouw vlakbij het Cen-
traal Station. Dit vormt de 

uitvalsbasis voor zo’n 1.300 adviseurs en 
ingenieurs, die actief zijn in projecten op 
het gebied van mobiliteit, infrastructuur, 
ruimtelijke inrichting, vervoerssyste-
men, water en energie. Ad van Beek is 
als HR-directeur verantwoordelijk voor 
de ‘software’ van het bedrijf: de mensen. 
Op welke manier hij hier vorm aan geeft, 
wordt meteen aan het begin van het 
gesprek al duidelijk. ‘Zeg maar je en jij 
hoor, dat doen de medewerkers hier ook. 
We willen bij Movares op een gelijkwaar-
dige manier met elkaar omgaan. Leiding-
gevenden zijn niet belangrijker dan de 
professionals op de werkvloer. Zij zijn 

immers de inhoudsdeskundigen die het 
verschil maken bij de klant.’ En daarmee 
is de toon gezet. 

Alice in WonDerlAnD
Movares maakt al sinds 2007 werk van 
sociale innovatie. Maar eigenlijk vindt 
Van Beek dit een vervelend woord. ‘Het 
lijkt dan net of het gaat om een project, 
met een kop en een staart’. Hij zegt het 
liever anders. ‘Movares zet expliciet in op 
volwassen arbeidsrelaties en het bieden 
van maatwerk aan medewerkers.’ 
Van Beek vervult hierin samen met 
directie voorzitter Johan van den Elzen 
een voortrekkersrol. ‘Ik kwam in febru-
ari 2007 in dienst en voelde me net 
Alice in Wonderland: er zitten hier zoveel 
slimme mensen. Zo’n 90 procent heeft 
een universitaire opleiding of een HBO-

opleiding. Die mensen weten prima wat 
goed is voor een project en voor de klant, 
en zijn loyaal en betrokken. Waarom 
vragen we die mensen dan zelf niet wat 
ze nodig hebben en geven we hen geen 
inspraak in welke sociale innovaties 
worden door gevoerd – zodat ze nog meer 
plezier krijgen in hun werk?’
Het draait daarbij volgens Van Beek om 
twee kernpunten: maatwerk en vertrou-
wen. ‘Wij beschouwen onze medewerkers 
als zelfstandige individuen, met hun eigen 
behoeften. De een werkt bijvoorbeeld het 
liefst thuis, terwijl de ander niet kan func-
tioneren zonder collega’s om zich heen. In 
deze verschillende individuele behoeften 
willen we zo goed mogelijk voorzien, 
zodat elke werknemer optimaal kan func-
tioneren en met plezier naar zijn werk 
gaat. We zijn wars van hiërarchie en men-

sen die tegen anderen zeggen wat ze moe-
ten doen; vandaar dat we de cao-afspraken 
tot een minimum willen beperken. Daar-
naast geven we onze mensen vertrouwen. 
En daar gaan we ver in. Om bij het voor-
beeld van thuiswerken te blijven; dit is 
absoluut geen punt. Niemand controleert 
wat een medewerker thuis precies doet. 
Maar we gaan er vanuit dat mensen ons 
niet bedonderen; dat is onderdeel van een 
volwassen arbeidsrelatie.’

Proeftuinen
De filosofie van Movares is de afgelopen 
jaren op velerlei manieren ingebed in de 
bedrijfsvoering. De concrete basis werd 
gelegd tijdens enkele bijeenkomsten in 
een hotel in Breukelen. ‘Daar zijn we 
om tafel gegaan met afgevaardigden van 
ondernemingsraad (OR), vakbonden en 

management. We hebben alle partijen 
gevraagd hoe de ideale arbeidsrelatie eruit 
ziet en wat de rol van de sociale partners 
hierbij moet zijn. De conclusie was dat er 
veel meer is wat ons bindt dan wat ons 
scheidt. Dus waarom niet samen optrek-
ken in plaats van tegenover elkaar staan?’
Met dat uitgangspunt werd een nieuwe 
weg ingeslagen. Vijf werkgroepen – met 
daarin vertegenwoordigers van alle drie 
de partijen – gingen aan de slag met ver-
schillende HR-thema’s. ‘Zij vertaalden die 
thema’s in zo’n 50 concrete voorstellen, 
die vervolgens uitmondden in een tiental 
zogeheten proeftuinen. Afdelingen moch-
ten in de praktijk gaan experimenteren 
met een bepaald idee. Bijvoorbeeld: zelf je 
arbeidsvoorwaarden kiezen, flexibel belo-
nen en coaching van nieuwe medewer-
kers. Medewerkers en managers stuurden 

die proeftuinen aan, zonder bemoeienis 
van de OR. Dit alles gebeurde volledig 
transparant; iedereen kon volgen wat er 
in de proeftuinen gebeurde.’
In juni van dit jaar zijn de proeftuinen 
geëvalueerd. Sommige experimenten wor-
den bedrijfsbreed geïmplementeerd (bij-
voorbeeld keuze in arbeidsvoorwaarden 
en anders beoordelen van medewerkers), 
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gerelateerde zaken en het sociaal beleid 
verder vorm te geven in een ontwikkel-
convenant. Dit convenant, uniek in zijn 
soort, is begin juni ondertekend door vak-
bonden, OR en 
directie. Hierin 
is vastgelegd dat 
de drie partijen 
samen het soci-
ale beleid vorm 
geven en met voorstellen kunnen komen 
op het gebied van sociale innovatie. Dat is 
een definitieve breuk met het verleden.
‘Directie, OR en vakbonden stappen uit 
hun traditionele rol en opereren niet 
apart van elkaar, maar trekken juist 
samen op. En dat is even wennen, vooral 
voor de vakbonden’, geeft Van Beek aan. 
‘Zij komen uit de tijd dat collectieve belan-
genbehartiging een must was. De meeste 
vakbonden hebben een deels traditionele 
achterban. De top van de bonden zette 

dan ook vraagtekens bij onze koers. Ze 
vroegen: ‘Hoeveel leden hebben jullie 
kunnen werven binnen Movares?’ Dat 
was een heikel punt, want er zijn steeds 

minder werkne-
mers lid van een 
vakbond.’
‘Om het voor 
de vakbonden 
gemakkelijker 

te maken om mee te gaan in de beweging, 
hebben we afgesproken om twee jaar lang 
het vakbondslidmaatschap van onze men-
sen te sponsoren. In ruil daarvoor moeten 
vakbonden wel met een dienstenpakket 
voor onze medewerkers komen, bijvoor-
beeld op het gebied van loopbaancoaching 
en mediation.’
De vraag is natuurlijk of Movares op deze 
manier niet haar eigen tegenstand mobili-
seert. ‘Zo zien wij dat niet’, zegt Van Beek 
nadrukkelijk. ‘We hebben vertrouwen in 

andere krijgen geen vervolg. ‘De evaluatie 
leverde soms verrassende conclusies op. 
Bij de proeftuin flexibel belonen was het 
idee dat mensen die bepaalde targets haal-
den een extra beloning zouden krijgen. 
Aan het eind van de rit bleek dat zes van 
de twaalf deelnemers de doelstellingen 
hadden bereikt, terwijl de medewerkers 
die niet meededen aan de proeftuin alle-
maal hun target hadden gehaald. Extra 
belonen bleek dus helemaal niet nodig te 
zijn om de resultaten te halen; de groep 
kwam er zelf achter dat dit voor ons geen 
nut heeft.’ 

VAkbonDsliDmAAtschAP
Ook formeel heeft de nieuwe koers zijn 
beslag gekregen: eind mei bereikten 
Movares en de vakbonden een principe-
akkoord over een nieuwe cao. Tijdens 
de ‘Breukelen-sessies’ was afgesproken 
om in de cao vooral te focussen op loon-

AWVN is op diverse manieren betrokken bij het traject van sociale innovatie binnen Mova-
res. ‘Wij komen vooral op sleutelmomenten om de hoek kijken’, zegt Renske Rietbergen, die 
namens AWVN Movares adviseert. ‘Zo heb ik, als lid van de werkgeversdelegatie, Movares 
geadviseerd om de cao-onderhandelingen op een moderne, vernieuwende manier op te pak-
ken; daarnaast hebben we advies gegeven bij het starten van de verschillende proeftuinen 
en bij het opstellen van het ontwikkelconvenant – zowel qua proces als qua inhoud. En op dit 

 AWvn betrokken op sleutelmomenten

onze mensen, we gaan ervanuit dat zij het 
bedrijf geen hak willen zetten. Vergeet 
niet: we hebben 1.300 betrokken profes-
sionals in huis. En de overgrote meerder-
heid wil ook daadwerkelijk het beste voor 
het bedrijf. We richten ons niet op die 
paar mensen die de kantjes er misschien 
van af lopen.’ 
De OR heeft volgens Van Beek op zijn 
eigen manier invulling gegeven aan het 
begrip volwassen arbeidsrelaties. De OR 
vraagt medewerkers te helpen bij het 
voorbereiden van adviezen aan de directie. 
‘Een unieke manier van medezeggen-
schap.’

emAnciPAtie 
De inzet op maatwerk en volwassen 
arbeidsrelaties klinkt als één groot suc-
cesverhaal. Zijn er geen nadelen? Heeft 
Movares de afgelopen jaren dan nooit 
tegenvallers moeten incasseren?

Van Beek: ‘Weinig. Eigenlijk verloopt het 
proces heel soepel. En dat is ook logisch, 
het is immers een natuurlijke beweging. 
We vragen mensen zelf hoe hun werk 
anders en beter is te organiseren. Soms 
zou ik wel willen dat het proces wat snel-
ler zou verlopen, maar je kunt dit niet 
forceren. Sociale innovatie gedijt het 
beste wanneer er sprake is van een olie-
vlekwerking.’
Door de economische crisis – die ook niet 
aan Movares is voorbijgegaan – moet 
het bedrijf de laatste tijd meer focussen 
op commercie dan op sociale innovatie. 
Hierdoor zijn ook nog geen nieuwe 
proeftuinen opgezet. ‘Deze reactie is niet 
meer dan logisch, maar we moeten wel 
zien te voorkomen dat medewerkers 
terug schieten in hun oude, hiërarchische 
modus. Maar wat dit betreft houden we 
de vinger aan de pols. Indien nodig spre-
ken we elkaar hier op aan.’

De belangrijkste winst is volgens Van 
Beek dat het onderlinge vertrouwen is 
gegroeid: in september 2010 is Movares 
door onderzoeksbureau Effectory uitge-
roepen tot beste werkgever in  
de categorie bedrijven met meer dan 
1000 werknemers. 
Medewerkers gaven een 8,7 voor het ver-
trouwen in de organisatie en een 9,1 voor 
het vertrouwen in de leiding. 
Van Beek: ‘Dat heeft absoluut te maken 
met het traject van sociale innovatie. Een 
en ander geeft ook wel aan dat hier de 
toekomst ligt voor de verhouding tussen 
werkgevers en werknemers. Movares is 
trendsettend. Dit is de enige manier om 
professionele, volwassen medewerkers 
aan je te binden – die accepteren anno 
2011 niet meer dat je hen als een kind 
behandelt. We zijn in de volgende fase 
beland, die van de emancipatie van de 
individuele werknemer.’ p

HR-directeur Ad van Beek: 
‘Om het voor de vakbonden 
gemakkelijker te maken, 
sponsoren we twee jaar lang 
het vakbondslidmaatschap 
van onze mensen’

‘ We zijn wars van hiërarchie en 
mensen die tegen anderen zeggen 
wat ze moeten doen’

moment zijn we bezig om de cao-teksten toegankelijker te maken.’ 
Rietbergen is enthousiast over het traject bij Movares, omdat blijkt dat investeren in nieuwe 
arbeidsverhoudingen werkt. Mede daarom heeft AWVN – in samenwerking met bonden – het 
sociaal manifest Naar nieuwe arbeidsverhoudingen opgesteld. ‘En er zijn meer bedrijven waar 
de positieve effecten van nieuwe arbeidsverhoudingen duidelijk merkbaar zijn. Ik verwacht dat 
ook veel andere werkgevers hierin gaan investeren.’ 


