
elk een score op. Uit de totaalscores van
de respondenten komen de meest kans-
rijke verbeterpunten naar voren. Die
worden in een sessie met het manage-
ment uitgediept en vertaald naar actie-
punten. 

BOUWSTENEN

De (digitale) quickscan Slimmer werken is
het afgelopen jaar ontwikkeld door de
HR-adviseurs van AWVN, mede naar aan-
leiding van ervaringen bij verschillende
organisaties die op het punt van slim-
mer werken naar mogelijkheden om te
verbeteren zochten. Sociale innovatie is
een containerbegrip dat zich moeilijk
laat concretiseren, maar de quickscan
levert concrete bouwstenen aan. Bedrij-
ven kunnen er direct mee aan de slag.

oor het ene bedrijf liggen
er kansen in de organisa-
tie van het werk, voor
het andere juist op het
gebied van arbeidsparti-

cipatie of resultaatgericht belonen. De
quickscan Slimmer werken maakt ’t in
één oogopslag helder. 
De quickscan is een lijst met stellingen
die minimaal tien managers moeten in-
vullen. Naarmate meer mensen zich
over de lijst buigen, levert dat meer ideeën
en draagvlak op binnen de organisatie.
En het is zo gepiept: het invullen kost
hooguit twintig minuten. Het gaat om
stellingen als:
y Arbeidsconflicten worden serieus

genomen en niet gemedicaliseerd via
bezoek aan de bedrijfsarts; leiding-
gevenden nemen hun verantwoorde-
lijkheid

y De medewerkers hanteren in hun
dagelijks werk heldere en haalbare
doelen

y De verwachtingen over werkwijze en
prestaties tussen leidinggevende en
medewerker zijn helder

y Oudere werknemers vormen een pro-
bleemgroep in de organisatie

De antwoorden variëren van ‘zeer mee
eens’ tot ‘zeer mee oneens’ en leveren

Het gesprek over de uitkomsten van de
quickscan leidt tot een betere voorberei-
ding op de CAO-onderhandelingen en
helpt ook bij het vormgeven van het
human-resourcesbeleid (HR-beleid), zo
blijkt uit de praktijk. ‘Slimmer werken
zit deels in arbeidsvoorwaardelijke
aspecten en deels in cultuur.
Veranderingen op arbeidsvoorwaarde-
lijk vlak en veranderingen in cultuur
grijpen over en weer op elkaar in en
kunnen dan ook niet los van elkaar wor-
den gezien’, zegt Hilda Bruijstens, senior
beleidsmedewerker HR van de RDW (de
voormalige Rijksdienst Wegverkeer).

INZICHT

Bij de RDW heeft een interne discussie
naar aanleiding van de quickscan inte-

Het is de snelste manier om te ontdekken waar binnen een bedrijf de grootste

groeikansen liggen. De quickscan Slimmer werken legt direct bloot hoe arbeids-

productiviteit en betrokkenheid kunnen stijgen.
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Quickscan legt groeikansen bloot

De snelste weg naar
slimmer werken 

V

Sociale innovatie 

Iedereen heeft het erover, toch laat so-
ciale innovatie zich moeilijk concretiseren
en de voorbeelden zijn met een lampje
te zoeken. In de publicatie ‘Sociale inno-
vatie, inspirerende verhalen en pakken-
de praktijkvoorbeelden’ brengt AWVN
daarom een zestal praktijkvoorbeelden
voor het voetlicht: bedrijven die innova-

tief zijn geweest in bijvoorbeeld
prestatiebeloning, arbeidstijdmanage-
ment, levensloopregeling en stressbe-
strijding. Het gaat om de verhalen van
Akzo Nobel, IKEA, Kiwa, ROC Friese
Poort, Schiphol Group en de Vereniging
van Papier- en kartonfabrikanten (VFP).
Verder komen deskundigen aan het



ressante informatie opgeleverd voor de
CAO-onderhandelingen. De verschillende
managementteams in de organisatie
spraken aan de hand van de stellingen
uit de scan met elkaar over manieren
om slimmer te werken. ‘Die discussie
heeft inzicht gegeven in wat het mana-
gement belangrijk vindt en waar de aan-
dachtspunten liggen voor de bedrijfsvoe-
ring en het HRM-beleid. Een belangrijk
punt dat naar voren kwam was de
inbreng van arbeidstijdmanagement en
de inzetbaarheid van medewerkers. Dat
zijn onderwerpen geworden in de CAO-
onderhandelingen.’
Voor de RDW is het goed afstemmen van
de personeelsinzet op het werkaanbod
een belangrijke kwestie. De ervaring
leert dat bij een aantal organisatie-
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VNP scoort met veiligheid

De Koninklijke Vereniging van Papier- en kartonfabrikanten (VNP) heeft een grote prestatie
geleverd op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid.
Om het aantal ongeval te verminderen, heeft de VNP alles op alles gezet om het thema boven-
aan de agenda te krijgen van alle werknemers in de 27 Nederlandse papier- en kartonfabrieken.
Dat viel niet mee, want de 6.000 werknemers waren gewend aan de risico’s en accepteerden
dat er af en toe iets mis ging. De branchevereniging wilde die instelling doorbreken. In het
arboconvenant van 2001 werd afgesproken dat het aantal ongevallen terug moest van 45 per
1.000 werknemers in 1998 naar 30 in 2006. Er kwamen folders, nieuwsbrieven, onderzoeken,
trainingen en bijeenkomsten, totdat de gewenste cultuuromslag plaats had gevonden. 
Tot verrassing van VNP-directeur Gerrit Jan Koopman werd het project verbetering veiligheid
zo serieus genomen dat het bedrijf in 2004 de doelstelling van 2006 al had gehaald. Het aantal
ongevallen was gedaald naar 15 per 1.000 werknemers. Nu streeft de branche naar 10 onge-
vallen per 1.000 werknemers. 
Verbetering van de veiligheid is overigens niet de enige winst. ‘Er worden veel persoonlijk leed
en kosten gespaard en er is ook veel meer aandacht gekomen voor hygiëne, orde en netheid’,
aldus Koopman. Volgens hem is hierdoor het imago van de sector verbeterd. ‘Maar het
belangrijkste is dat wij met dit convenant bewijzen dat wij als industrie onze verantwoorde-
lijkheid nemen. Daar is geen wetgeving voor nodig.’

woord over hun visie op innovatie –
inclusief hindernissen, kansen en varia-
ties. Onder hen minister Laurens Jan
Brinkhorst (Economische Zaken), KPN-
directeur Rudi Nieuwenhoven (human
resources), coach/trainer/verslaggever
Tom van ’t Hek en lingeriekoningin
Marlies Dekkers.

De publicatie wordt gepresenteerd op
het jaarcongres van AWVN over ‘Sociale
innovatie als groeikans’.
Bestellen? Nadere informatie vindt u
onder het kopje ‘Publicaties’ op de web-
site van AWVN, www.awvn.nl. Of neem
contact op met de AWVN-werkgeverslijn,
(023) 510 11 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
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Liesbeth Wilmer, coördinator Manage-
ment Development bij het KIT: ‘De lei-
dinggevenden, voornamelijk van de lijn-
afdelingen, zijn van mening dat een
extra beloning in geld bij professionals
niet tot grotere motivatie leidt. Geld is
leuk, maar deze mensen zijn meer
gericht op de inhoud van hun vak. Een

onderdelen het werkaanbod in het eer-
ste halfjaar groter is dan in het tweede
halfjaar. Door inzet van medewerkers op
jaarbasis kan beter worden ingespeeld
op schommelingen in vraag en aanbod.
Piek- en dalbelasting zijn beter op te
vangen, overwerk neemt af, net als de
belasting van de medewerkers. 
‘Voorheen werd het management ge-
vraagd om onderwerpen voor de CAO-
onderhandelingen in te brengen, maar
dan kwam er aanzienlijk minder res-
pons dan we nu hebben gekregen door
middel van de vragenlijst. De betrokken-
heid en het draagvlak voor het proces
rond de CAO-onderhandelingen zijn dui-
delijk vergroot’, concludeert Bruijstens. 
Ook het Koninklijk Instituut voor de
Tropen (KIT) heeft met de quickscan
geëxperimenteerd. De scan is gebruikt
in een module slimmer werken binnen
het Management Development-program-
ma. Eén van de punten die uit de quick-
scan naar voren kwamen, was dat de 
leidinggevenden verdeeld zijn over de
invoering van prestatiebeloning.

beloning in de vorm van een buiten-
lands congres of extra scholing zou 
daarom veel meer aanspreken.’
Het KIT pakt de discussie over de ver-
schillende vormen van beloningen bin-
nenkort op. Het is een voorbeeld van
zo’n uitkomst waarmee het manage-
ment direct aan de slag kan.

Kiwa, actief op de markt van certificering, inspectie, training en advies, zit midden
in een proces van cultuurverandering. Van een semi-overheidsinstelling naar een
marktgericht bedrijf. Om die verandering te ondersteunen, is onlangs prestatie-
beloning ingevoerd.
Het was wel wennen voor het personeel van Kiwa. Vooral voor de ouderen. Maar
het bedrijf heeft te maken met scherpe concurrentie, terwijl het de ambitie heeft
om qua kennis, reputatie en marktleiderschap tot de top in Europa te behoren.
Dat vroeg volgens HR-directeur Henk Antvelink om meer zakelijkheid, daad-
kracht en slagvaardigheid in de organisatie. Het HR-beleid moest daaraan bijdra-
gen.
Daarom is binnen Kiwa een beoordelingscyclus ontwikkeld met de naam
Planning Review & Beoordeling (PR&B). De beoordeling van het personeel is
gekoppeld aan een vaste en variabele beloning. Dat variabele deel kan oplopen
tot bijna 10 procent van het jaarsalaris. 
Medewerkers worden in minimaal twee gesprekken per jaar beoordeeld en afge-
rekend op hun algemeen functioneren en vier persoonlijke doelstellingen. Over
de criteria zijn duidelijke afspraken gemaakt. De beloning hangt af van de resul-
taten van het bedrijf, de bedrijfseenheid, de klanttevredenheid en de mate waar-
in het personeel inmiddels deelneemt aan de beoordelingscyclus. Dat laatste zit
volgens Antvelink inmiddels goed: het grootste deel van de mensen wordt jaar-
lijks adequaat beoordeeld. 
De invoering van prestatiegerichte beloning heeft twee belangrijke effecten
gehad: de instelling van werknemers is veranderd én daarnaast zijn de arbeids-
kosten beter beheersbaar. Tot tevredenheid van Antvelink: ‘Aangezien beloning
samenhangt met de resultaten van de onderneming, kunnen we de arbeids-
kosten aanpassen aan goede en slechte jaren.’

Meer weten 
over de quickscan
Slimmer werken? 
Neem contact op
met de AWVN-
werkgeverslijn,
telefoon (023)
510 11 05, e-mail
werkgeverslijn@
awvn.nl

‘De betrokkenheid en het draag-

vlak voor het proces rond de CAO-

onderhandelingen zijn vergroot’

H E N K  A N T V E L I N K Kiwa waagt het met prestatiebeloning


