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De auteurs zijn consultants bij Centraal Beheer op de afdeling Benefits Consultancy Services. In hun dagelijkse 
praktijk adviseren en ondersteunen zij organisaties bij het flexibiliseren van en het communiceren over 
arbeidsvoorwaarden. 
 

Hoofdstuk 1: Samenvatting 
 
Bij de titel van dit stuk zullen velen denken aan de mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen wanneer men met 
pensioen wil gaan. Wij willen echter het “flexibel met pensioen” binnen het bredere kader van flexibele 
arbeidsvoorwaarden plaatsen. Reeds tijdens het werkzame deel van het leven kan door werknemers worden 
genoten van flexibele mogelijkheden binnen het totale pakket van arbeidsvoorwaarden, waarvan ook het 
pensioen d eel kan uitmaken. Medewerkers stellen zelf naar eigen behoefte hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket 
samen. In een dergelijke situatie vormt het “flexibel met pensioen” een passend sluitstuk voor de periode waarin 
medewerkers gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om zelf een deel van het arbeidsvoorwaardenpakket 
samen te stellen.  
 
Onder de noemer van ”Cafetariaplan” of “Arbeidsvoorwaarden á la Carte” zijn flexibele arbeidsvoorwaarden 
bekend geworden. In dit artikel wordt beschreven wat flexibele arbeidsvoorwaarden zijn, waarom organisaties 
flexibele arbeidsvoorwaarden invoeren en hoe dit in de praktijk gerealiseerd kan worden. 
 

                                                                 
1 De titel is ontleent aan een doctoraalscriptie van Bosma, J.R. en Hooglander, M.R., september 1999, p. 98 



Hoofdstuk 2: Inleiding 
 
 
Pensioen is één van de arbeidsvoorwaarden die in Nederland nagenoeg altijd is terug te vinden als onderdeel van 
een arbeidsvoorwaardenpakket. Om iets te kunnen zeggen over de flexibiliteit van pensioen ten opzicht van 
andere arbeidsvoorwaarden is het goed om eerst nader in te gaan op flexibiliteit van arbeidsvoorwaarden in het 
algemeen om dan later terug te keren bij pensioen.  
 
In navolging van de ontwikkelingen in de USA, zijn in Nederland de eerste ideeën omtrent het flexibiliseren van 
arbeidsvoorwaarden zo´n 25 jaar geleden ontstaan. Belangrijke oorzaken van flexibilisering van 
arbeidsvoorwaarden zijn terug te leiden naar verscheidene maatschappelijke ontwikkelingen, waarvan 
individualisering misschien wel de belangrijkste is. Ook ontwikkelingen op het gebied van het managen en 
besturen van organisaties en ondernemingen vormen een belangrijke oorzaak. 
 
Als wordt gesproken over flexibiliteit wordt dit vaak binnen de afzonderlijke arbeidsvoorwaarden zelf gezocht. 
Naast dit feit is het ook mogelijk het arbeidsvoorwaardenpakket als geheel te flexibiliseren en zodat het 
bovendien toegevoegde waarde heeft voor de onderneming.  
 

Flexibiliteit 
 
Zoals al gezegd bestaan er vele definities waar het gaat om flexibiliseren in combinatie met 
arbeidsvoorwaarden. Flexibiliteit kan in een breed spectrum gezien worden met aan het ene uiterste totale 
afwezigheid van flexibiliteit en daarmee keuzevrijheid voor de werknemer, en op het andere uiterste totale 
flexibiliteit in de vorm van een Total Remuneration, waarbij de werknemer geld krijgt van de werkgever om dit 
naar eigen inzicht, al dan niet via de werkgever, in een arbeidsvoorwaardenpakket vorm te geven. Het mag 
duidelijk zijn dat de naarmate de flexibiliteit (en daarmee de keuzevrijheid van de werknemer) toeneemt, de 
verantwoordelijkheid inzake de arbeidsvoorwaarden verschuift van de werkgever in de richting van de 
werknemer. 
 
Er kan er sprake zijn van flexibiliteit binnen arbeidsvoorwaarden. Hierbij is het de afzonderlijke 
arbeidsvoorwaarde die een bepaalde mate van flexibiliteit in zich heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
pensioenregeling waarbij keuzes gemaakt kunnen  worden ten aanzien van het ouderdomspensioen middels een 
hoog / laag constructie of uitruil van nabestaandenpensioen voor (extra) ouderdomspensioen. Ook de 
leaseregeling vormt een duidelijk voorbeeld. Gebruikers kunnen keuzes maken binnen de regeling voor  
bijvoorbeeld een duurdere klasse of extra accessoires.  
 
Daarnaast kan worden gesproken over flexibiliteit van het (totale) arbeidsvoorwaardenpakket. Deze “vorm” van 
flexibiliteit uit zich veelal in de uitruil tussen de diverse arbeidsvoorwaarden binnen vooraf vastgestelde kaders. 
Voorbeelden van dergelijke arbeidsvoorwaarden zijn: 
 

1. Verlof (tijdselementen) 
2. Bedrijfsspaarregelingen 
3. Lease-auto  
4. Pensioen 
5. Reparatie van WAO, ANW (hiaatverzekeringen) 

 
Hierbij krijgt de medewerker de keuze om een (deel van een) arbeidsvoorwaarde te ruilen voor een (deel van 
een) andere arbeidsvoorwaarde, bijvoorbeeld het verkopen van verlofdagen om dit te besteden aan spaarloon. 
Zoals al gesteld dient een en ander te geschieden binnen vooraf bepaalde grenzen. Grofweg gaat het hier om een 
tweetal grenzen, enerzijds worden die gesteld door de wetgever (fiscus, BW) en anderzijds zijn er grenzen die 
worden bepaald door de organisatie zelf. Een voorbeeld van het eerste is het wettelijke maximum van spaarloon 
(? 1736,- in 2000). Bij het tweede kan worden gedacht aan maximaal aantal te verkopen vakantiedagen, de 
minimale storting bij bedrijfsspaarregelingen en een andere belangrijke is de waarde van een verlofuur. Rondom 
deze laatste is altijd veel discussie. Deze vormt voor de organisatie namelijk een mogelijkheid om medewerkers 
op een bepaalde manier te sturen in hun keuzegedrag. De waarde van een verlofuur kan bijvoorbeeld simpelweg 
berekend worden door het bruto maandsalaris te delen door het aantal uren dat per maand moet worden gewerkt . 
Echter kan een organisatie ook de verkoop van dagen stimuleren alswel de aankoop van extra verlof 



ontmoedigen door respectievelijk een extra opslag te geven op iedere verkochte dag en een extra opslag te 
vragen voor iedere aan te kopen dag. Over de hoogt e van de opslag kan worden gediscussieerd. Gaat het om het 
voor de individuele medewerker geldende (externe) uurtarief of gaat het om de eventuele gederfde omzet voor 
die betreffende medewerker. De organisatie beslist hier over. 
 
Voor een organisatie is het van groot belang om voordat aan een proces van flexibiliseren begonnen wordt, zich 
de vraag te stellen waarom dit zou moeten gebeuren. Flexibilisering is een middel om (strategische) 
doelstellingen te realiseren en te ondersteunen, het kan geen doel op zich zijn. Er kunnen verschillende redenen 
worden gegeven, maar van belang is dat vooraf bij alle betrokkenen duidelijk is wat de doelstellingen zijn en 
hoe de verwachtte uitkomsten eruit zien en dat daar ook overeenstemming over bestaat. Verder is het van belang 
om het flexibele arbeidsvoorwaardenpakket een plaats te geven in het totale HR-beleid en eigenlijk ook in het 
totale (strategische) beleid van de onderneming. Dit zal namelijk een positieve invloed hebben op de werking 
van en het werken met flexibele arbeidsvoorwaarden en wellicht belangrijker een bijdrage aan het realiseren van 
strategie van de onderneming. Een praktijkvoorbeeld hiervan vormt de case van hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zal 
middels een procesbeschrijving een en ander vervolgens verder worden uitgewerkt. 
 
In dit artikel is de praktijkcase van Achmea2 als voorbeeld gekozen, en we zullen zien dat deze case een inzicht 
geeft in wat komt kijken bij een dergelijk traject en daarmee voor vele ondernemingen in Nederland geheel of 
gedeeltelijk van toepassing is. 
 

                                                                 
2 De Achmea Groep is één van de grootste financiële dienstverleners op coöperatieve grondslag in de Benelux. Bekende merknamen zijn 
o.a.  Avéro, Centraal Beheer, FBTO, Groene Land Verzekeringen, PVF Pensioenen, Staal Bankiers, Zilveren Kruis. 



Hoofdstuk 3: De case 
 
Inmiddels is het alweer ruim 8 jaar geleden dat Centraal Beheer intern aan de slag ging met het flexibiliseren 
van haar arbeidsvoorwaarden. Flexibilisering was toen, en is nu nog steeds, een onderdeel van het totale HR-
beleid. De gedachte was om medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven ten aanzien van de eigen 
arbeidsvoorwaarden, daar waar de werkgever ook meer verantwoordelijkheid van de medewerker vroeg ten 
aanzien van de inhoud en uitoefening van de functie. In die zelfde periode was er een reclamecampagne 
opgestart, onder het motto “even Apeldoorn bellen” om de naamsbekendheid van Centraal Beheer te vergroten. 
Dit had als neveneffect dat vele sollicitanten zich spontaan aanboden, zodat bij bepaalde bedrijfsonderdelen de 
arbeidsmarktcommunicatie op een laag pitje kon worden gezet. 
 
Een belangrijk punt bij de invoering van CBSelect, zoals het keuzesysteem toen heette, waren de effecten van de 
keuzes van de medewerkers op de productieplanning. Omdat medewerkers de mogelijkheid kregen om te kiezen 
voor de aankoop of verkoop van vakantiedagen kon dit van invloed zijn op de beschikbare capaciteit. Managers 
dienden vooraf aan te geven hoe groot de benodigde capaciteit zou zijn waardoor er impliciet gestuurd kon 
worden op de tijdskeuzes. Belangrijk was dus dat voor een keuzeronde overleg plaatsvond tussen manager en 
medewerker over de keuzes voor het volgende jaar. De directie had (en heeft) het recht om achteraf, dus na de 
keuzeronde, in te grijpen in gemaakte keuzes. Tot op de dag van vandaag is dit nog nooit gebeurd. 
 
Mogelijk het belangrijkste onderdeel van flexibilisering van arbeidsvoorwaarden was de communicatie, zowel 
intern als extern, zowel naar managers als naar medewerkers. Alle aspecten dienden hierbij aan de orde te 
komen: van wat zijn de persoonlijke consequenties voor het inkomen, de fiscus en de opbouw van het pensioen, 
tot hoe werkt het systeem en hoe definitief zijn de keuzes. Al gauw bleek dat de kennis van arbeidsvoorwaarden 
bij de gemiddelde medewerk er op een laag niveau lag. Er werd gekozen om een Personal Benefits Statement 
(PBS) te versturen met daarin (de waarde van) alle arbeidsvoorwaarden op individueel niveau en met de nodige 
tekst en uitleg. Via diverse media als speciale brochures, bedrijfstelevisie en personeelsbladen werden tot vlak 
voor de keuzeronde de medewerkers geïnformeerd. 
 
Sinds 1 januari 2000 is er een groeps-CAO van kracht geworden voor alle medewerkers in dienst van Achmea 
Personeel B.V.. Deze was noodzakelijk geworden kijkend naar maatschappelijke ontwikkelingen als 
individualisering en demografische ontwikkelingen, echter ook gelet op de kernactiviteit van de Achmea Groep: 
dienstverlening. Door haar klanten wordt Achmea hierop beoordeeld. “Werken bij Achmea geeft ruimte aan 
ondernemerschap en biedt mensen kansen op een uitdagende carrière.”3 Moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden 
horen hierbij naast zaken als employability, persoonlijke ontwikkeling en beoordeling.   
 
De Achmea-CAO geeft aan de medewerkers de mogelijkheden om het eigen arbeidsvoorwaardenpakket, binnen 
bepaalde grenzen, in te richten. Met behulp van Achmea Select, de opvolger van CBSelect, kunnen deze keuzes 
kenbaar worden gemaakt. In oktober van het afgelopen jaar konden de medewerkers, bijna 9000 in totaal, dit 
doen. De keuzes hadden betrekking op het jaar 2000. De belangrijkste keuze in 1999 was de duur van de 
gemiddelde werkweek. Standaard gold een werkweek van 36 uur, maar 34, 35, 37 of 38 uur was ook mogelijk. 
Verder konden keuzes gemaakt worden ten aanzien van: 

1. Meer of minder vakantie-uren 
2. Meer of minder ATV-dagen (voor een kleine groep van de medewerkers) 
3. Sparen voor sabbatical leave (verlofsparen) 
4. Spaarloon en premiesparen 
5. Extra aflossing hypotheek 
6. Sparen voor en eerder of hoger pensioen 

 
Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste resultaten:  
(zie excelbestand) 
 
...(populariteit bestedingsdoelen) 
...(keuzes inzake werkweek) 
...(aan- en verkoop verlofuren) 
 

                                                                 
3 Sociaal Jaarverslag Achmea Groep 1999 



Het keuzegedrag van de medewerkers is ook onderzocht bij Centraal Beheer. De waardering voor het 
arbeidsvoorwaardenpakket is enorm gegroeid. De medewerkers die geen keuze maken, zo´n 2/3 van de 
populatie, doet dit voornamelijk op basis van positieve overwegingen. 
 

Betrokkenen 
 
Over wie vanuit de organisatie allemaal betrokken zijn bij het proces van flexibiliseren volgt in hoofdstuk 4 
meer. Hier toch wel iets over de rol van de Uitvoeringsinstantie (UVI) en het pensioenfonds.  
 
Op het moment dat medewerkers keuzes maken ten aanzien van de eigen arbeidsvoorwaarden kunnen deze, 
afhankelijke van om welke arbeidsvoorwaarden het gaat, gevolgen hebben voor (de hoogte van ) het SV -loon en 
de pensioengrondslag. Voor wat betreft het SV-loon gaat het om keuzes met betrekking tot de werkweek en 
daarmee op het bruto loon. De door de onderneming te betalen SV-premies geschied op basis van dit SV-loon. 
Gaat een medewerker nu korter werken dat zal de premieafdracht (voor WW, WAO, etc.) voor de werkgever 
ook lager zijn, echter heeft dit dan ook consequenties voor een eventuele uitkering aan de werknemer. Iets 
vergelijkbaars geldt voor de pensioengrondslag. Of keuzes al dan niet invloed hebben op de hoogte van de 
pensioengrondslag, is terug te vinden in het pensioenreglement en met name in de definitie daarin van de 
pensioengrondslag. Er kunnen ook met het betreffende pensioenfonds, of verzekeraar, afspraken worden 
gemaakt dat keuzes geen invloed hebben op de hoogte van de pensioengrondslag en daarmee op de uiteindelijke 
uitkering bij pensionering. Het mag duidelijk zijn dat het van belang is een werknemer goed bewust van te 
maken dat keuzes consequenties kunnen hebben voor eventuele uitkeringen later. 
 
In het volgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op het proces rondom het flexibiliseren van 
arbeidsvoorwaarden. Wat komt er bij kijken en hoe kan een en ander worden aangepakt. Al deze bevindingen 
zijn gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk.



Hoofdstuk 4:  Het proces van flexibiliseren 
 
Als een organisatie over wil gaan tot het flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden, dan is dit een strategische 
keuze. Immers alle medewerkers binnen de organisatie zijn hierbij betrokken. Het heeft mogelijk grote invloed 
op de beschikbare capaciteit. Het vraagt een bepaalde manier van werken van management en het heeft invloed 
op de cultuur van de organisatie. In dit deel worden de processtappen beschreven welke binnen een organisatie 
uitgevoerd worden bij het invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden. 
 
Het proces wordt op hoofdactiviteiten beschreven:  

1. wat het proces doet  
2. wat de aanleiding is  
3. wat de resultaten zijn 
4. aan welke normen het  proces dient te voldoen 
5. welke medewerkers er bij het proces betrokken zijn 

 
De activiteiten binnen het proces worden schematisch weergegeven met behulp van ovalen en pijlen. Elke ovaal 
stelt een hoofdactiviteit voor die in het kort in het ovaal wordt aangegeven. De pijlen geven de relaties aan 
tussen de diverse activiteiten. De hoofdactiviteit wordt benoemd, de verantwoordelijke uitvoerders worden 
beschreven, de doorlooptijd wordt aangegeven, de hoofdactiviteit wordt nader beschreven en de eventuele 
bijzonderheden bij het uitvoeren van de hoofdactiviteit worden weergegeven. 
 
 

Omschrijving van het proces  
 
In het proces worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

1. het bepalen van de toegevoegde waarde voor de organisatie van flexibele arbeidsvoorwaarden 
2. wat zijn de doelstellingen die gerealiseerd dienen te worden door het flexibiliseren van 

arbeidsvoorwaarden  
3. het samenstellen van het pakket flexibele arbeidsvoorwaarden 
4. de communicatie over het flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden 
5. de wijze waarop medewerkers hun keuze maken uit het flexibele arbeidsvoorwaardenpakket  het 

administratief verwerken van  de gemaakte keuzes. 
 
 



Schematische weergave van het keuzeproces flexibele arbeidsvoorwaarden  
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Het starten van het proces  
 
Binnen de organisatie ontstaat bij iemand of bij meerdere mensen het idee dat het flexibiliseren van de 
arbeidsvoorwaarden bij kan dragen aan het oplossen van problemen binnen de organisatie. Anders gezegd: het 
lijkt mogelijk om met het flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden binnen de organisatie een bijdrage te leveren 
aan de (strategische) doelstellingen van de organisatie. Na overleg binnen de organisatie wordt besloten om hier 
serieus naar te kijken. 
 

Activiteit 1: Bepalen doelstellingen 
 
Als eerste worden de doelstellingen die de organisat ie met het flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden wil 
bereiken benoemd. Niet alleen benoemd maar ook worden deze doelstellingen genormeerd en meetbaar 
gemaakt. Anders is het niet mogelijk om achteraf vast te stellen of en in welke mate de doelstellingen 
gerealiseerd zijn. Het gaat hierbij  niet alleen om de vaststelling, maar vooral om de analyse waarom de 
doelstellingen al dan niet gerealiseerd zijn. Ook wordt de benodigde managementinformatie vastgesteld. 
 
Veel voorkomende doelstellingen voor het flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden zijn: 

1. Aantrekken en behouden personeel 
2. Imago van de organisatie verbeteren 
3. Medewerkers de mogelijkheid bieden om hun individuele arbeidsvoorwaarden te kunnen kiezen 
4. Ondersteunen van cultuuraspecten binnen de organisatie 
5. De eige n verantwoordelijkheid van de medewerkers accentueren of vergroten 

 

Activiteit 2: Communiceren flexibilisering 
 
Op het moment dat er serieus nagedacht wordt over het flexibiliseren van de arbeidsvoorwaarden is het van 
belang om hierover te communiceren met zowel de ondernemingsraad als met het lijnmanagement. Zowel over 
de doelstellingen van het flexibiliseren van de arbeidsvoorwaarden als over de mogelijke gevolgen moet op een 
open manier worden gecommuniceerd. De ondernemingsraad kan een belangrijke rol spelen bij het creëren van 
draagvlak binnen de organisatie voor de veranderingen. Het lijnmanagement binnen de organisatie moet vanaf 
het begin worden betrokken bij het tot stand komen van flexibele arbeidsvoorwaarden. Zij zijn het die straks in 
de praktijk  invulling moeten geven aan de consequenties van de individuele keuze van medewerkers voor de 
organisatie. 
 
Als bijvoorbeeld binnen een afdeling medewerkers erg veel extra vrije tijd kopen of verkopen dan heeft dit 
direct gevolgen voor de beschikbare productiecapaciteit. Hoe ga je in de praktijk om met schaarse of mogelijke 
kritische arbeidscapaciteit. Het mogelijk om groepen medewerkers uit te sluiten voor het kopen of verkopen van 
vrije tijd. Deze groep zal echter wel een vorm van compensatie willen voor deze uitsluiting. Het lijnmanagement 
kan nu in een vroeg stadium bepalen welke alternatieven er zijn en naar mogelijke oplossingen zoeken. 
 

Activiteit 3: Samenstellen flexibele arbeidsvoorwaarden 
 
Vanuit de doelstellingen en de mogelijkheden binnen de orga nisatie wordt het pakket flexibele 
arbeidsvoorwaarden samengesteld. Een belangrijk element hierbij is de bepaling van de ruilwaarde van een 
arbeidsvoorwaarde en het bepalen welke arbeidsvoorwaarden met elkaar verruild mogen worden. Van de 
bestaande arbeidsvoorwaarden wordt een analyse gemaakt en zo kan worden vastgesteld of ze opgenomen 
worden in het pakket flexibele arbeidsvoorwaarden en onder welke condities dit gebeurt. 
 
Als het bij een organisatie bijvoorbeeld de bedoeling is om een stuwmeer aan restantverlof of overuren sterk te 
verminderen, dan kan deze organisatie het verkopen van uren bevorderen door de prijs van een te verkopen 
verlofuur of overuur aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door het geven van een extra vergoeding boven op de 
waarde van een uur. Door de prijs voor het kopen van een verlofuur onaantrekkelijk te maken, kan de 
organisatie het kopen van vrije tijd ontmoedigen. Een medewerker moet extra betalen voor de aankoop van een 



verlofuur. Een organisatie kan zo op vele manieren push- en pullelementen in het flexibele 
arbeidsvoorwaardenpakket opnemen om zo het realiseren van de doelstellingen te ondersteunen. 
 

Activiteit 4: Verkrijgen akkoord fiscus 
 
Dit is een niet te onderschatten onderdeel van het proces. Nadat de organisatie het pakket flexibele 
arbeidsvoorwaarden heeft vastgesteld, kan afstemming plaatsvinden met de fiscus. De belastinginspecteur zal de 
uitruilmogelijkheden van het pakket beoordelen en vaststellen of deze al dan niet belast dienen te worden. Met 
andere woorden of de uit ruilmogelijkheden bruto of netto met het loon verrekend dienen te worden. In de 
praktijk kan het enige tijd vergen voor dat het akkoord van de belastinginspecteur verkregen wordt. De 
afstemming is niet verplicht, echter indien geen goedkeuring van de fiscus is gevraagd of verkregen, kan dit 
vervelende consequenties hebben voor de onderneming en medewerkers. Eventuele boetes worden direct aan de 
werkgever opgelegd. 
 

Activiteit 5: Maken communicatieplan 
 
Wanneer het akkoord van de belastinginspecteur verkregen is, kan een start worden gemaakt met het opstellen 
van een communicatieplan. In het communicatieplan moet worden vastgelegd wat er wanneer, waar en door wie 
gecommuniceerd wordt. In het communicatieplan wordt tevens beschreven wanneer welke folders, brochures 
e.d. door wie gemaakt worden en wanneer deze verspreid gaan worden. Naast deze wat meer traditionele media, 
biedt het internet (intranet) tegenwoordig veel goede mogelijkheden om mensen te informeren. 
 
In het communicatieplan moet ook een planning worden opgenomen waarin vastgelegd is wanneer welke 
informatie beschikbaar moet komen voor het personeel. Onderdelen welke gecommuniceerd moeten worden 
zijn: 

1. Doelstellingen 
2. Samenstelling van het pakket flexibele arbeidsvoorwaarden 
3. Wie er mogen kiezen 
4. De rekenregels die de waarde van de uit te ruilen arbeidsvoorwaarden bepalen 
5. Procedures  
6. Wanneer de keuzeronde is 
7. Het keuzeproces 
8. Hoe er gekozen kan worden (formulieren of met behulp van een geautomatiseerde toepassing) 
9. Waar men terecht kan met vragen 

 
Belangrijk ten aanzien van de communicatie is dus niet alleen wat er verteld wordt, maar ook wanneer en aan 
wie. 
 

Activiteit 6: Inrichten keuzeproces  
 
Naast de doelstellingen en de samenstelling van het pakket flexibele arbeidsvoorwaarden zijn er nog 
aanvullende rand voorwaarden en uitgangspunten die bij het inrichten van het keuze proces een rol spelen. 
Uitgangspunten en randvoorwaarden welke kunnen worden benoemd: 

1. De groep of groepen die een keuze mogen maken 
2. De periode waarbinnen de keuzes gemaakt dienen te worden 
3. Het medium (formulier, diskette, netwerkwerk of intranet) waarmee de keuze gemaakt wordt  
4. Technische ondersteuning voor het maken van keuzes 

 
Tijdens het  ontwerpen en inrichten van het keuzeproces dienen alle activiteiten te worden benoemd die nodig 
zijn om de keuzes te kunnen maken en administreren. Hierbij komen activiteiten aan de orde zoals het 
faciliteren van het maken van keuzes, regelen van autorisaties, het geven van ondersteuning bij het maken van 
keuzes door medewerkers, etc. Voor iedere activiteit  dient te worden aangegeven wie verantwoordelijk is voor 
de uitvoering en wanneer dit moet plaatsvinden. Een tweetal zaken verdienen extra aandacht, te weten de 
aanlevering en verwerking van gegevens en afspraken met leveranciers en dienstverleners. 
 



De aanlevering van de benodigde gegevens en de verwerking van de gemaakte keuzes zijn belangrijke zaken in 
het proces. De aan te leveren gegevens dienen zo veel mogelijk geactualiseerd te zijn. Immers het is op basis 
van deze gegevens dat een medewerker zijn keuzes maakt. Niet alle gegevens zijn direct, bij de onderneming 
zelf, voor handen. Vaak moeten derden als de leasemaatschappij of de (pensioen)verzekeraar ook zaken 
aanleveren. Na de keuzeronde wordt een vergelijkbare weg terug bewandeld. Alle systemen waar uit gegevens 
gehaald zijn, dienen te worden gevoed met de nieuwe gegevens. Een tweede belangrijk aandachtspunt vormen 
eventuele leveranciers en dienstverleners. Op het moment dat bijvoorbeeld een medewerker gekozen heeft voor 
een extra storting in zijn pensioen, zal deze op de hoogte moeten worden gebracht van de verwerking hiervan en 
eventueel van de consequenties van de extra storting. Over dit soort zaken dienen vooraf goede afspraken 
gemaakt te worden. 
 

Activiteit 7: Bouwen applicatie  
 
Op het moment dat besloten is om het keuzeproces middels een automatiseringstoepassing te ondersteunen dan 
kan er een applicatie worden ontworpen en gebouwd. De applicatie dient ter ondersteuning van het keuzeproces, 
de verwerking van de gemaakte keuzes en kan medewerkers inzicht geven in de financiële gevolgen van de 
keuzes. 
 
Tijdens deze activiteit zullen een aantal werkzaamheden moeten worden uitgevoerd: 

1. Vaststellen van de rekenregels om de waarde van de flexibele arbeidsvoorwaarden te kunnen bepalen 
2. Klaarzetten van de benodigde gegevens om de waarde te kunnen berekenen 
3. Programmeren en testen van de keuzemogelijkheden (in een keuzematrix) en rekenregels 
4. Invoeren van de benodigde gegevens in de applicatie 
5. Implementeren van de applicatie 

 
Als er geen gebruik gemaakt wordt van een applicatie dan is het vaststellen van de keuzematrix, de rekenregels 
en de benodigde gegevens ook nodig. Zonder deze items is het immers niet mogelijk om arbeidsvoorwaarden uit 
te ruilen. Het is dan echter niet goed mogelijk medewerkers de gevolgen van hun individuele keuzes te laten 
zien. 
 

Activiteit 8: Communicatie keuzeronde 
 
Voordat medewerkers kunnen gaan kiezen, zal de keuzeronde worden aangekondigd. In het communicatieplan 
is hier reeds aandacht aan besteed. Nu ook kan het keuzeproces, afhankelijk van de eventuele 
automatiseringsondersteuning, veel meer in detail worden gecommuniceerd. De medewerkers wordt onder 
andere meegedeeld: 

1. Hoe men toegang gaat krijgen tot de applicatie 
2. Welke procedures gelden 
3. Wanneer men kan kiezen 
4. Hoe de keuzes gemaakt kunnen worden  
5. Waar men terecht kan met vragen 
6. Hoe de gemaakte keuzes  verwerkt gaan worden 

 

Activiteit 9: Maken keuzes  
 
Dit is de periode van de keuzeronde. Nu kunnen medewerkers kenbaar maken wat de inhoud van hun 
geïndividualiseerde arbeidsvoorwaardenpakket zal zijn. Dit is de activiteit waarvoor het hele proces ingericht is.  
 



Activiteit 10: Ondersteunen maken keuzes  
 
Binnen de organisatie is een helpdesk ingericht waar medewerkers tijdens de keuzeronde terecht kunnen met 
vragen. De praktijk leert dat  hier veelal mensen van P&O bij betrokken zijn. De vragen die kunnen worden 
verwacht zijn te verdelen in een drietal categorieën: 
 

1. Verlenen van inhoudelijk ondersteuning; dit zijn vragen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden 
inhoudelijk. 

2. Verlenen van technische ondersteuning (m.b.t. applicatie); hier volgen vragen over hoe men bepaalde 
informatie kan oproepen of hoe aangelogd moet worden op de applicatie. 

3. Faciliteren van het maken van keuzes; hierbij kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van een 
PC, omdat een medewerker die bijvoorbeeld niet heeft. 

  

Activiteit 11: Verwerken keuzes  
 
Nadat de medewerkers hun keuze gemaakt hebben, kunnen de keuzes worden verwerkt. Afhankelijk van het 
medium waarmee de keuzes gemaakt zijn, zijn de volgende werkzaamheden van toepassing: 

1. Inleveren van het formulier of de diskettes 
2. Beoordelen van de gemaakte keuzes 
3. Maken van bevestigingsbrieven 
4. Verwerken van de keuzes in personeels- en salarisadministraties  
5. Informeren lijnmanagement  
6. Informeren derden 

 

Activiteit 12: Evalueren keuzeronde 
 
Nadat de keuzes verwerkt zijn en de benodigde managementinformatie is vervaardigd, is het goed de 
keuzeronde te evalueren. Nu kan worden bekeken of de doelstellingen zoals die van tevoren zijn geformuleerd, 
ook daadwerkelijk matchen met de uiteindelijke keuzeresultaten. Is dit niet het geval dan moet worden bekeken 
wat hiervan de oorzaak is en hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden. Verder dienen ook de overige 
activiteiten geëvalueerd te worden. Is de communicatie naar wens velopen en waar kan verbeterd worden en hoe 
lopen zaken bij de administratieve organisatie. De resultaten van de evaluatie worden vastgelegd in een 
evaluatierapport. Dit rapport kan worden gebruikt als document voor de start van de volgende keuzeronde. Bij 
die start komen zaken aan de orde als: 
 

1. Herdefiniëren van doelstellingen 
2. Eventueel aanpassen van het pakket flexibele arbeidsvoorwaarden 
3. Het  aanpassen van het communicatieplan 
4. Aanpassen van de administratieve organisatie 
5. Aanpassen van het keuzeproces  
6. Aanpassen van procedures 

 



Betrokken organisatieonderdelen  
 
Het invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden is een strategische keuze voor een organisatie. Dit betekent dat 
iedereen binnen de organisatie hierbij betrokken dient te worden. Met name de communicatie over het invoeren 
van flexibele arbeidsvoorwaarden dient op elke medewerker binnen de organisatie gericht te zijn. Daarnaast 
moeten de doelstellingen die de organisatie wil bereiken met het invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden, de 
inhoud van het pakket flexibele arbeidsvoorwaarden, de procedures, de mogelijke gevolgen van de te maken 
keuzes en de keuzeronden worden gecommuniceerd. 
 
Bijzondere aandacht bij het invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden verdient de betrokkenheid van en de 
samenwerking met de ondernemingsraad (OR). Door de OR te betrekken bij het invoeren ontstaat er een breder 
draagvlak binnen de organisatie. Ook zal de OR om instemming of advies gevraagd moeten worden bij het 
invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kan het verstandig zijn een OR-lid die 
arbeidsvoorwaarden als aandachtsgebied heeft, deel te laten nemen aan de projectgroep. Op deze manier wordt 
de OR ook heel direct betrokken bij het tot stand komen en de invoering van flexibele arbeidsvoorwaarden. 
 
De directie neemt binnen een organisatie, al of niet op voorstel van anderen, de formele beslissing om flexibele 
arbeidsvoorwaarden in te voeren. De afdelingen die betrokken worden bij het invoeren van flexibele 
arbeidsvoorwaarden zijn meestal: 

1. Personeel en organisatie voor het beleid en de inhoud van het pakket 
2. Personeelsadministratie voor de benodigde informatie, uitvoering en verwerking van de gemaakte 

keuzes 
3. Salarisadministratie voor de benodigde informatie en verwerking van de gemaakte keuzes 
4. Communicatieafdeling voor het communicatietraject  
5. Automatisering  voor ondersteuning; leveren van benodigde gegevens uit geautomatiseerde systemen 

en het systeembeheer van de applicatie 
6. Administratieve organisatie voor het inrichten van het proces en het samenstellen van procedur es. 

 

Projectorganisatie voor het implementeren van flexibele arbeidsvoorwaarden 
 
Omdat meerdere organisatieonderdelen bij het invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden betrokken zijn, is het 
verstandig om voor de realisatie een projectorganisatie in te richten. Op de keper beschouwd gaat het hier 
uiteindelijk om een veranderingstraject.  In een projectplan wordt vastgelegd welk onderdeel, wanneer, welke 
activiteiten voor de realisatie van het project uitvoert. Binnen de organisatie kan een projectleider worden 
benoemd die leiding en sturing geeft aan de samenwerking binnen dit multidisciplinaire project.  
 
 
 



Hoofdstuk 5: Ontwikkelingen 
 
Het flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden is vandaag de dag een “hot item”. Eigenlijk alle organisaties zijn er 
in meerder e of mindere mate mee bezig, getuige ook het aantal publicaties en het aantal congressen die 
flexibilisering van arbeidsvoorwaarden als onderwerp dragen.  
 
Zoals al is betoogd, zijn voor “Cafetariasystemen” of “Arbeidsvoorwaarden à la Carte” flexibele 
arbeidsvoorwaarden nodig, flexibel in de zin van per individuele arbeidsvoorwaarde. Een belangrijke 
arbeidsvoorwaarde in dit kader pensioen. Waren in het verleden arbeidsvoorwaarden als lease-auto en 
bedrijfsspaarregelingen speerpunten, tegenwoordig is een tendens waarneembaar in de richting van pensioen. 
Niet in de laatste plaats onder druk van maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en vergrijzing is 
het voor een organisatie noodzakelijk om de pensioenregeling kritisch te bekijken, waar mogelijk te 
flexibiliseren en vervolgens in een pakket van flexibele arbeidsvoorwaarden op te nemen.  
 
Het is mede de overheid die hierbij een rol speelt. Door wijzigingen in de Pensioen - en Spaarfondsenwet (PSW) 
zal vanaf volgend jaar een medewerker (deelnemer in de pensioenregeling) de mogelijkheid moeten hebben om 
zijn nabestaandenpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Daarnaast zijn de verzekeringen voor het 
WAO- en ANW-hiaat steeds vaker terugkerende items in een keuzemodel. Ook prepensioenregelingen 
(vroegere VUT) lenen zich uitstekend voor opname in dergelijke systemen. 
 
In een tijd waar enerzijds medewerkers steeds meer als individu gezien en behandeld willen worden en waar 
anderzijds de overheid zich verder terugtrekt uit de sociale zekerheid, maakt het voor een werkgever 
noodzakelijk om hier iets mee te doen en een systeem waarbij een medewerker zelf individueel keuzes kan 
maken, biedt hierbij een goede uitkomst.  
 
Inzicht in de gemaakte keuzes speelt hierbij een grote rol. Dit maakt dat goede communicatie een essentiële 
voorwaarde vormt voor het succes van een dergelijk traject. Niet alleen het directe inzicht in de consequenties 
van de gemaakte keuzes middels een Bruto / Netto overzicht, maar ook zaken eromheen zijn belangrijk om over 
te spreken. Bij sollicitaties zullen nieuwe mensen steeds vaker vragen stellen over de arbeidsvoorwaarden die 
een werkgever te bieden heeft. Van tevoren zoeken sollicitanten het internet af naar extra informatie over dit 
soort zaken. Als werkgever moet je hierop inspelen. Personal Benefits Statements en flexibele 
arbeidsvoorwaarden zijn wellicht nu nog aardigheidjes, maar in de toekomst noodzakelijk om te hebben. 
 



Hoofdstuk 6: Conclusies 
 

1. Het proces van flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden is niet iets waar je als onderneming “zomaar” 
aan moet of kan beginnen. Van groot belang is vooraf vast te stellen waarom je een dergelijk 
ingrijpende exercitie zou willen uitvoeren. Communiceer over deze doelstellingen met betrokkenen. De 
OR, het management en anderen hebben ook een mening en vroeger of later zullen alle betrokken er in 
meerdere of mindere mate mee in aanraking komen.  

 
2. Wees je goed bewust van het feit dat er geen weg terug meer is, zeker niet op korte termijn.  

 
3. Begin met een goede inhoudelijke voorbereiding en zorg dat op de meest voorkomende vragen een 

antwoord is geformuleerd. 
 

4. Communicatie is een cruciale factor in het geheel, die niet mag worden onderschat. 
 

5. Wees trots op de beslissing van het invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden. Als je als werkgever er 
niet in gelooft waarom zouden de deelnemers (medewerkers) dit dan wel doen. 

 
6. Maak het onderdeel van het totale HRM-beleid en waar mogelijk van het totale strategische beleid van 

een onderneming.  
 

7. Een flexibele pensioenregeling staat niet op zich, maar heeft meer toegevoegde waarde als onderdeel 
van een totaalpakket van flexibele arbeidsvoorwaarden. 

 
 
Wij hopen inzicht te hebben gegeven in wat komt kijken bij flexibiliseren. Het is niet de bedoeling dat dit 
werkgevers afschrikt, maar dat men zich bewust is wat allemaal komt kijken bij een dergelijk traject. Het zijn 
maatschappelijke ontwikkelingen die dergelijke processen initiëren en sturen. Het is de taak van de ondernemer 
deze signalen op te pikken en hier de juiste acties op te ondernemen. Daar waar nodig kan altijd hulp van derden 
ingeroepen worden. 
 
 


