
 Herman Huisink, sQirr  december 2005 

Vergroten van de toegevoegde waarde van flexibele 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Herman Huisink werkt als zelfstandig adviseur onder de naam sQirr Arbeidsvoorwaarden Advies . 
Herman adviseert en ondersteunt organisaties op het gebied van arbeidsvoorwaardenbeleid en 
arbeidsvoorwaarden. Ook het begeleiden van de invoering van flexibele arbeidsvoorwaarden komt 
daarbij aan de orde. 
Daarvoor heeft hij twee jaar als managing consultant gewerkt bij een adviesorganisatie die zich bezig 
houdt met het inrichten van werkprocessen (o.a. workflowmanagement en documentmanagement). 
Daarvoor was hij geruime tijd werkzaam bij een pensioenverzekeraar. Hij studeerde bedrijfskunde bij 
de Leergang Bedrijfskunde in Arnhem en integraal materials management bij Vereniging Logistiek 
Management in Den Haag.  
 

Inleiding. 
Als medewerkers kiezen om uit het pakket flexibele arbeidsvoorwaarden, bv. meer te gaan werken, 
minder te gaan werken of vakantiedagen te ruilen voor een fiets, dan heeft grote invloed op de 
bedrijfsvoering en het privé-leven. Met name de veranderde beschikbaarheid heeft grote invloed. 
Keuzes kunnen ook invloed hebben op de hoogte van het loon en daardoor financiële gevolgen 
hebben voor de onderneming. 
 
Het dilemma van de werkgever bestaat uit het vinden van een balans tussen flexibiliteit en continuïteit 
binnen zijn organisatie. Klanten en personeel vragen om een bepaalde mate van flexibiliteit. Aan de 
andere kant vraagt een rendabele bedrijfsvoering om structuur en continuïteit. 
Het dilemma van de werknemer bestaat uit het vinden van een balans tussen zijn privé-leven en zijn 
werk. Werknemers weten maar al te goed dat ook van hen aanpassingen verwacht worden als het 
werk daarom vraagt.  
Het derde dilemma is het dilemma van de klant. Aan de ene kant kijkt een klant vooral naar de 
kwaliteit-prijs verhouding van het product of de dienst. Aan de andere kant vindt de klant meestal ook 
de relatie met de leverancier belangrijk. Deze belangrijkheid van de relatie is afhankelijk van het soort 
product of dienst dat afgenomen wordt. 
 

Stelling: 
flexibele arbeidsvoorwaarden horen bij een moderne onderneming. 
 
Aan de hand van een aantal ontwikkelingen zal ik aangeven hoe ik tot mijn stelling gekomen ben. 
Maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen zoals individualisering, vergrijzing, andere 
leefpatronen, andere rolverdelingen tussen partners, hogere opleidingsniveau, tweeverdieners en de 
mondigheid van mensen hebben invloed op de arbeidsverhoudingen. 
Om aan deze ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt tegemoet te komen worden 
arbeidsvoorwaarden geflexibiliseerd. Hierdoor verwacht men medewerkers beter te kunnen behouden 
en werven. 
Medewerkers kiezen een werkgever op imago, loopbaanperspectieven en de mogelijke invloed op 
beloningsmogelijkheden. Daarnaast zijn aspecten zoals een interessante functie, 
ontplooiingsmogelijkheden, werksfeer en verantwoordelijkheid belangrijk. 
In het vervolg van mijn presentatie sta ik stil bij bedrijfseconomische en management aspecten bij 
flexibele arbeidsvoorwaarden. Daarna worden doelstelling voor werkgevers en werknemers  
besproken. Tot slot wordt geconcludeerd of de stelling m.i. juist is. 
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Bedrijfseconomische aspecten bij flexibele  arbeidsvoorwaarden. 
Voor de werkgever is de return on investment voor de invoering van flexibele arbeidsvoorwaarden 
belangrijk. 
Hierbij worden ook de jaarlijkse kosten voor de uitvoering van de regeling en de kosten voor de 
administratie van de gemaakte keuzes betrokken. 
De financiële gevolgen voor de werkgever van de keuzes van medewerkers zijn van invloed. 
Ook zijn e r direct gevolgen voor de cashflow binnen een organisatie als gevolg van keuzes 
(o.a. het voorfinancieren van pc’s en fietsen, het uitbetalen van verkochte vakantieuren). 
 
Het blijven voldoen aan de verwachtingen van klanten blijft belangrijk. De verwachtingen die klanten 
hebben over de leveranciers van producten en diensten is afhankelijk van de sector. Met name 
binnen de zorg en dienstverlening zijn vooral service op maat, continuïteit en de relatie belangrijk. 
Binnen sectoren waar producten gemaakt en geleverd worden is de verhouding tussen kwaliteit en 
prijs en service belangrijk. Vrijwel overal verwachten klanten dat leveranciers het imago dat ze 
hebben, waarmaken. 
 

Management aspecten bij flexibele arbeidsvoorwaarden. 
Het invoeren en hebben van flexibele arbeidsvoorwaarden dient bij te dragen aan de doelstellingen 
van de onderneming of organisatie. Voor medewerkers zal de toegevoegde waarde van 
arbeidsvoorwaarden vergroot worden. Vooral  het meer of minder werken van medewerkers heeft een 
directe relatie met de bedrijfsvoering. Hierbij dient men zich goed te realiseren dat de 
beschikbaarheid van te voren bekend is, waardoor het meestal goed planbaar wordt. 
Bij het hebben van flexibele arbeidsvoorwaarden hoort ook een flexibele stijl van leidinggeven. 
Managers en medewerkers zullen creatief, oplossingsgericht en resultaatgericht problemen 
benaderen. De wil om er samen uit te komen staat centraal. Een strak gestuurde organisatie zal het 
moeilijk krijgen bij het flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden. Het vraagt enige ruimte om de beoogde 
flexibiliteit te realiseren. 
Voor medewerkers is het belangrijk dat het honoreren van de gemaakte keuzes niet ter discussie 
gesteld wordt.  
 
Ook zullen er afspraken gemaakt moeten worden over het realiseren van de keuzes. Binnen welke 
kaders is het mogelijk om keuzes te maken binnen het pakket flexibele arbeidsvoorwaarden. Hoe 
gaan werkgever en werknemer om met schaarse competenties, piekbelastingen, fiscale en juridische 
belemmeringen? 
Binnen welke kaders worde ge maakte tijdskeuzes gerealiseerd? 
 
Het management kan door kaders, regelgeving en communicatie invloed uit oefenen op het 
keuzegedrag van medewerkers. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde keuzes financieel meer of 
minder aantrekkelijk te maken. Tijdens een periode van langdurig verlof is het voor de medewerker 
van belang of regelingen (pensioen, auto van de zaak, personeelscondities, winstdeling ed) 
gecontinueerd worden. 
 
Doelstellingen van werkgevers voor invoering flexibele 
arbeidsvoorwaarden. 
Organisaties hebben verschillende redenen waarom ze flexibele arbeidsvoorwaarden hebben 
ingevoerd. Het aantrekken en behouden van goed personeel is één van de belangrijkste doelstelling 
voor werkgevers voor het invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden. Het nakomen van de in de cao 
gemaakte afspraken over het invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden is een andere doelstelling. 
Het ondersteunen van cultuuraspecten binnen en het imago van de onderneming of organisatie, 
wordt ook regelmatig genoemd. Het accentueren van de eigen verantwoordelijkheid van het 
personeel en het tegemoetkomen aan de individuele wensen van medewerkers zijn andere 
genoemde doelstelling. Tot slot wordt het benutten van fiscale mogelijkheden aangegeven. 
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Doelstellingen van werknemers voor invoering flexibele 
arbeidsvoorwaarden. 
In de inleiding is al stil gestaan bij het vinden van een balans tussen privé en werk voor werknemers. 
Per levensfase en/of samenlevingsverband verschilt de behoefte aan geld, vrije tijd en flexibiliteit. Met 
name de zorg voor kinderen is hierbij bepalend. 
De levensopvatting is ook van invloed op de behoefte aan flexibele arbeidsvoorwaarden. Ook willen 
medewerkers fiscale mogelijkheden optimaal benutten. 
 
Het hebben van een keuze is belangrijker dan kiezen zelf. 
 

Ervaringen met flexibele arbeidsvoorwaarden. 
In de praktijk blijkt dat het lastig om vast te stellen of doelstelling gehaald worden. 
Er zijn nog weinig cijfers bekend over de invloed van flexibele arbeidsvoorwaarden op het werven en 
behouden van personeel. Wel is bekend dat b edrijven hun imago verbeteren door ruim aandacht te 
schenken aan het hebben van flexibele arbeidsvoorwaarden. Binnen Achmea heeft 90% van de 
werknemers die bij de start  in dienst waren minstens één keer een keuze gemaakt. Bij de meeste 
organisaties neemt het 1e jaar ongeveer 20% deel. Daarna is de deelname ongeveer 35% per jaar. In 
zijn algemeenheid verkopen medewerkers in hogere functies meer tijd dan dat ze kopen. In de lagere 
functies wordt meer tijd gekocht dan verkocht. Ervaringen binnen organisaties leren dat het voeren 
van een goed timemanagement beslist noodzakelijk is. Binnen de meeste organisaties wordt in 
overleg met medewerkers afgesproken hoe de gemaakte keuzes gehonoreerd gaan worden.  
Cijfers over financiële consequenties zijn ook niet bekend. Mijn ervaring is dat het verschil in waarde 
tussen gekochte en verkochte uren niet groot is. Meestal wordt er binnen de onderneming een budget 
beschikbaar gesteld voor het voorfinancieren van pc’s en fietsen. Als medewerkers veel 
arbeidsvoorwaarden verruilen met salaris dan zal dit de onderneming eerder geld op leveren dan geld 
kosten. De werkgeverslasten worden ook beïnvloed door keuzes. 
Een opvallend resultaat is echter wel dat medewerkers tevreden zijn over het hebben van keuzes. Na 
invoering van flexibele arbeidsvoorwaarden treedt er meestal een lichte daling op in het 
verzuimpercentage. 
Als de verhoudingen binnen de organisatie goed zijn dan kunnen flexibele arbeidsvoorwaarden net 
iets extra’s bieden en geven. 

 
Conclusies. 

1. Flexibele arbeidsvoorwaarden zijn een gevolg van veranderende maatschappelijke normen 
en verhoudingen. 

2. Flexibele arbeidsvoorwaarden zijn een gevolg van veranderende arbeidsverhoudingen 
3. Flexibele arbeidsvoorwaarden maken voor medewerkers een balans tussen werk en privé 

mogelijk. 
4. Flexi bele arbeidsvoorwaarden vormen een systeem waarmee gewenst gedrag van 

medewerkers ondersteund wordt. 
5. Flexibele arbeidsvoorwaarden dragen bij aan de doelstellingen van de onderneming. 
6. Flexibele arbeidsvoorwaarden dragen bij aan de tevredenheid van het personeel, waardoor er 

minder verloop en verzuim zal ontstaan. 
 
 
Flexibele arbeidsvoorwaarden horen bij een moderne onderneming of 
organisatie. 
 


