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50 jaar in dienst



nclusief werkgeven’ is werk bieden aan een werk-
zoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt.
“Hiermee voorkom je dat er veel mensen aan de
kant komen te staan, wat kan leiden tot een ver-

dere tweedeling in de maatschappij. Wij willen dat iedereen
zinvol werk verricht. Er is ook een economische reden om
deze groepen in te schakelen: werkgevers missen potentieel

als ze mensen aan de kant laten staan. Zeker nu er krapte 
is op de arbeidsmarkt”, verduidelijkt Erik Groot, manager
 strategie van beleid en advies AWVN. “Als je creatief denkt,
kijk je naar competenties van mensen en laat je het denken 
in functies los. Je hebt dan veel meer mogelijkheden om
 mensen in te zetten.”
Bijzonder is volgens hem dat de ‘reguliere’ werknemers
 nauwelijks moeite hebben met collega’s met een beperking.
Werkgevers kennen de kanalen vaak niet.”

Drempels wegnemen
“Als deze mensen goede begeleiding krijgen, kunnen ze
prima functioneren. Je ziet dan mooie dingen ontstaan op 
de werkvloer. Het ziekteverzuim gaat bijvoorbeeld omlaag.
Als collega’s zien dat degene met een beperking elke dag
onder moeilijke omstandigheden naar het werk komt, melden
ze zich minder snel ziek”, aldus Erik Groot. “HR-afdelingen
raken eraan gewend om meer begeleiding te geven aan
 mensen met een beperking, De grootste hobbel zit er in het
begin bij het wegnemen van drempels, letterlijk en figuurlijk.
Daarna gaat het prima. Wij werken met mensen met een au-
tistische beperking. Zij werken aan het digitaliseren van ons
archief. Dat doen ze gehele werkdag supergeconcentreerd.
Ze zijn daarin veel productiever dan andere werknemers. 
De collega’s weten dat ze bij hen niet snel een reactie op 

een groet krijgen of een antwoord op de vraag of ze een leuk
weekend hebben gehad. Dat accepteren ze en daardoor
 kunnen deze mensen volledig meedoen. We hebben allemaal
wel zo iemand in onze eigen omgeving: een neefje dat niet
meekomt, een nichtje met psychische problemen of een
 kennis in een rolstoel. Als dan zo iemand op de werkvloer
komt, ontstaat er een warme omgeving.”
Er is nog een reden om moeite te doen om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. In het Sociaal
akkoord 2013 is door het kabinet en sociale partners  af -
gesproken dat er in 2016 100.000 banen extra moeten zijn
gecreëerd bij werkgevers in de markt en 25.000 bij overheids-
werkgevers voor deze doelgroep.

Kennisachterstand
Veel werkgevers zijn nog niet op de hoogte van de voordelen
van ‘inclusief werken’. Daarom timmert AWVN met andere
werkgeversorganisaties hard aan de weg om die kennisachter-
stand weg te werken. In het sociaal akkoord is afgesproken
dat marktwerkgevers de komende jaren voor 100.000 extra
banen zorgen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Om dat te bereiken, hebben werkgeversorganisaties het
 project ‘Op naar de 100.000 banen’ opgezet. Een onderdeel
daarvan is de Dag van de 1000 voorbeelden.  

Mogelijkheden
Werkgevers hebben verschillende mogelijkheden om mensen
met een beperking aan werk te helpen. Ze kunnen iemand 
in dienst nemen, inlenen of via detachering binnenhalen of
 afspraken maken met leveranciers over de inzet van mensen
met een beperking. Op de website van AWVN staan verschil-
lende publicaties voor werkgevers met tips over het  bevor -
deren van inclusief werken.

Inclusief werken sluit  

‘I
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Kennisachterstand bij
 werkgevers wegwerken

Kijk naar competenties 
van mensen

Zichtbaar maken wat voor veel mensen nog onzichtbaar is. Dat is het doel
van de Dag van de 1000 voorbeelden die op dinsdag 14 maart
wordt gevierd. Werkgevers laten dan zien wat de toegevoegde waarde is van
het aannemen van werknemers met een beperking. De dag is een initiatief
van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. Een van de deelnemers
aan deze dag is de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) die
veel aandacht besteedt aan bevorderen van ‘inclusief werkgeven’. 



Dag van de 1000 voorbeelden
Erik Groot: “We willen dan zoveel mogelijk werkge-
vers met dit thema bereiken. De dag is ook bedoeld
om inclusieve ondernemingen in het zonnetje te zet-
ten. Vanuit AWVN dragen we bij aan deze dag door
een document samen te stellen over inclusief werven
en selecteren en dat met alle werkgevers te delen.
We doen dit met het oog op de arbeidsmarktkrapte,
waarmee nogal wat werkgevers kampen. Dit kan hen
helpen beter in te spelen op  of meer open te staan
voor andere werkzoekenden. Ook gaan we inzoomen
op de Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven.
Deze database bevat ruim vijfhonderd organisaties die ruimte
bieden aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeids-
markt. Hen brengen we zo opnieuw onder de aandacht. Te ge-
lijk vragen we werkgevers die wel mensen met een beperking
in dienst hebben, maar nog niet in de Nationale Voorbeelden-

bank staan om zich te melden, zodat ook zij gekend
 worden als inclusieve werkgever.”

Het programma van de Dag van 1000 voorbeelden was
bij het ter perse gaan van deze Werkvloer nog niet be-
kend. Er komt in ieder geval een landelijk evenement in
Den Haag. Ook komen er door het gehele land speciale
evenementen en bijeenkomsten. Het programma is te
zien op www.opnaarde100000.nl/ dag-van-de-duizend-
voorbeelden. 

Voorbeeld
Een voorbeeld is de firma Lekkerland, een Europese
groothandel met drie logistieke centra in Nederland. 
Het bedrijf levert een breed assortiment  convenience -
producten aan winkels en benzinestations. In twee
 Nederlandse distributiecentra zijn mensen met een
 beperking werkzaam, gedetacheerd vanuit SW-bedrijven
(sociale werkvoorziening). Zij sorteren emballage (fusten,
ladingdragers).

In 2006 verachtvoudigde de stroom aan emballage die
het distributiecentrum te verwerken kreeg door een
grote, nieuwe klant. Tot dan toe werd dit werk door
 uitzendkrachten gedaan. Vanwege die nieuwe stroom
ging Lekkerland in gesprek met bedrijven die werken
met mensen uit de sociale werkvoorziening. Er is goed
 af gestemd wat de mensen kunnen. Deze werknemers
 vinden het niet erg om dag in dag uit hetzelfde werk te
doen, dat geeft hun juist structuur. Met uitzendkrachten
had Lekkerland meer verloop, dus de nieuwe constructie
gaf continuïteit.
Lekkerland wil maatschappelijk verantwoord  onder -
nemen, maar ook kostenoverwegingen spelen een rol.
 Emballage betekent kosten. Het bedrijf kan zijn  activi -
teiten goedkoper laten uitvoeren en deze mensen een
werkplek bieden binnen het bedrijfsleven.

Meer informatie:
• www.graancao.nl/subsidies/participatiewet
• https://www.awvn.nl/topics/inclusief-werkgeven/ 
• www.denormaalstezaak.nl 

  niemand buiten
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Subsidie Participatiewet
Werkgevers kunnen subsidie krĳgen om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, als deze in het  doelgroep -
register staan en dus  mee tellen voor de  banenafspraak. Denk aan
mensen met een  lichamelĳke of verstandelĳke beperking of een
deel van de mensen met een psychische kwetsbaarheid. Meer 
 informatie is te vinden op de website van het  Sociaal Fonds
Graanbe- en  verwerkende bedrĳven onder het menu subsidies.

(Bron: www.awvn.nl/inclusief-werkgeven)

Erik Groot



Wie?
Jan Welbers (66)
Waar?
Havens Voeders in Maashees
Functie
Vrachtwagenchauffeur

In deze tijd van flexwerken en geregeld van baan veranderen
zijn er nog maar weinig mensen die lang voor een en dezelfde
baas werken. Jan Welbers is een van die zeldzame werknemers:
vorig jaar was hij vijftig jaar in dienst bij Havens Voeders in
Maashees. Hij kreeg een feestavond aangeboden.

Wanneer ben je in dienst gekomen?
“Ik ben op 16 september 1968 begonnen, ik was toen 15 jaar. 
Ik heb eerst in de garage gewerkt en later ook wel reparatie-
werk in de fabriek uitgevoerd. Zodra ik mijn rijbewijs had, 
kwam ik op de vrachtwagen en dat doe ik nog steeds.”

Waar rijd je naar toe?
“Vroeger ging ik veel naar Duitsland, België en Nederland, nu rij
ik vooral in Nederland. Momenteel moet ik grondstoffen voor
bemesting van champignons vervoeren.”

Is er veel veranderd in de loop der tijd?
“Ja, er is veel meer stress en er moet meer gejaagd worden. Ik
heb altijd hele goede collega’s gehad en die heb ik nog steeds.
Maar de rust is weg, er is altijd haast. Op de weg was het  rus -
tiger, mensen hadden meer ontzag voor elkaar. Maar nu is het
niet meer zo vriendelijk, ze drukken je zo van de weg als je niet
uitkijkt. Het werk zelf is hetzelfde, je doet gewoon je werk. Ik
was altijd onderweg, in mijn eentje, dan maak je niet zoveel
mee. Het zijn lange dagen. Ik sta elke dag om half vijf op en
ben altijd op een andere tijd thuis. Rond de feestdagen moet 
je extra hard werken om de boeren goed te bedienen. Dieren
 blijven eten, ook al hebben wij vrij. Dat zijn zware dagen, vooral
toen ik net getrouwd was. De kinderen zeiden weleens: “Ons
pap is er nooit”. Gelukkig kan ik nu van de kleinkinderen meer
genieten.”

Wanneer stopt u met werken?
“Ik denk op 16 september, dan ben ik precies 51 jaar in dienst.”

Trots op
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Bijzonder
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jubileum

Jan trouwde 42 jaar geleden met zijn Francien in een vrachtwagen van Havens



erkstress is een vorm van overspannenheid en
komt door een te hoge werkdruk”, zegt Marike
Schooneveldt, beleidsadviseur veilig en ge-

zond werken bij de FNV. “Symptomen zijn bijvoorbeeld slape-
loosheid, vermoeidheid, hartklachten, piekeren en hoofdpijn. 
Het kunnen zowel lichamelijke als geestelijke klachten zijn. Als 
je een keer een te hoge werkdruk hebt, is dat geen probleem. 
Het wordt anders als dit vaker voorkomt. Als de werkdruk altijd
te hoog is, heb je geen tijd om te ontspannen. Denk bijvoorbeeld
aan het niet voldoen aan de eisen van je baan, omdat je een tijd
de planning niet haalt. Er ontstaat een slechte sfeer en na een
tijdje wordt de kans groot dat je slechter gaat presteren of dat je
een bedrijfsongeval krijgt of veroorzaakt. Een signaal van een te
hoge werkdruk kan ook zijn dat je thuis een korter lontje hebt
gekregen of dat je eerst met rust gelaten moet worden als je uit
je werk komt. Als je dat merkt of je omgeving zegt het, ga dan

naar het open spreekuur van de bedrijfsarts. Daar kan je ook
naar toe als je je niet ziek hebt gemeld. Praat erover met col-
lega’s, want als die er ook last van hebben, is er meer aan de
hand. Ga bovendien met je leidinggevende praten, zodat er
 dingen kunnen veranderen.”

Oorzaken
De werkdruk wordt bij bedrijven inderdaad steeds hoger. Dat
blijkt de Arbobalans 2018 die TNO in januari heeft gepubliceerd.
Hierdoor stijgen burn-outklachten. Ook blijkt dat meer mensen
zich ziek melden met psychische klachten door werkstress. Dat
gebeurt vooral bij mensen die weinig te zeggen hebben over 

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeker voor werkstress. Wie opgebrand thuis

komt te zitten, is niet met een week of twee weer terug op het werk. Het  genezings -

proces duurt lang. Wie de grote pech heeft arbeidsongeschikt te worden, krijgt ook nog

eens te maken met lagere inkomsten.  Trek daarom bij je leidinggevende aan de bel als 

je merkt dat de druk in je werk te hoog oploopt.

Pak werkstress op tijd aan

“W
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Herstel van burn-out
kan lang duren



Arbocatalogus: 
werken in de kou

angdurig in de kou werken kan schadelijk zijn voor je
gezondheid. Je weerstand kan verminderen, waardoor
je vatbaar bent voor ziektes. Ook geregelde tempera-

tuurwisselingen en tocht kunnen slecht voor je gezondheid zijn.

Door tocht en wind kan je kou vatten. Vooral als je van een
warme ruimte naar buiten gaat en je nog wat transpireert.
Goede kleding is daarom erg belangrijk.
Bij langdurige blootstelling aan kou probeert je lichaam de
warmte vast te houden, onder meer door de toevoer van bloed
naar je handen en voeten te verminderen. Daarna ga je rillen 
en als het erg lang duurt kan je onderkoeld raken. 
Je werkgever zorgt in overleg met jou voor beschermende
 kleding. Denk hierbij aan lange thermo-onderkleding, dikke
 bovenbroek, dikke winddichte winterjas of doorwerkjas,
 bodywarmer, werktrui, een muts of pet, handschoenen en
 geschikte schoenen.

Verder kan je met je leidinggevende afspraken maken over
 langere pauzes of taakroulatie zodat jij en je collega’s niet te
lang achter elkaar in de kou werken. 

Ouderen of mensen met een chronische ziekte kunnen  gevoe -
liger zijn voor het werken in kou dan andere werknemers, dus
wees hier extra alert op.

Op www.arbocatalogusgraan.nl onder arbeidsrisico klimaat
vind je een animatiefilmpje met tips over werken in kou of hitte.
Op dezelfde pagina staat meer achtergrondinformatie over 
wat werken in de kou met je lichaam doet

oh zit
dat zo

Lhoe ze hun werk kunnen doen. Oorzaken van werk-
stress zijn volgens de Arbobalans: te weinig autono-
mie op het werk (44 procent), hoge taakeisen (38 pro-
cent), slachtoffer van ongewenst gedrag buiten het
werk (23 procent) of op het werk (16 procent) en
 gepest op het werk (8 procent). 

Langdurig herstel
“In de praktijk blijkt dat als mensen eenmaal met een
burn-out thuis zitten het lang duurt voor ze hersteld
zijn. Op hun werk moet dan ook structureel wat  ver -
anderen, want anders keren de klachten terug als ze
weer aan het werk zijn. Zo kan er bijvoorbeeld naar de
bezetting worden gekeken of naar de inzet van flexi-
bele arbeidskrachten. Dat kan werkdruk verlichten.
Werkgevers hebben ook verplichtingen: zij moeten het
werk zo organiseren dat je niet ziek wordt van je werk.
Je vakbond kan je helpen bij het aankaarten van te
hoge werkdruk in je bedrijf. Samen sta je sterk, dus het
is goed om dat met een aantal collega’s aan te pakken.
En hoe meer mensen lid zijn van een vakbond, hoe
meer die bond kan bereiken”, aldus Marike Schoone-
veldt. 
Ze maakt mensen attent op de sneltest die de FNV
met SKB heeft ontwikkeld: www.sneltestwerkdruk.nl 

Meer informatie vind je op www.fnv.nl/werkdruk,
www.cnv.nl en www.arboned.nl. Zoek op werkstress. 

Zelftest
Wie wil weten of hij last heeft van werkstress kan een
test invullen op de websites van FNV en CNV. Ook op
de website van Arboned staat zo’n test. Werkgevers
vinden daar informatie over het   voor komen van werk-
stress en verzuim. In de  Arbo cata logus Graan zijn
 oplossingen te  vinden voor werk stress onder het
 arbeidsrisico Werkdruk. Op alle  websites staan tips
over het  voorkomen of  ver helpen van een te hoge
werkdruk. 

Marike Schooneveldt 

7
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Nog een paar jaar en dan ga je met pensioen. Je zou graag
minder dagen per week willen gaan werken, maar je hebt
geen idee of je je dat kunt veroorloven. Sinds kort kan je
een adviseur inhuren die dat voor je uitrekent. De Stich-
ting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende  bedrijven
heeft hiervoor sinds afgelopen zomer een  subsidiepotje
waarmee je de expert kunt betalen.

Vraag advies over je
financiële toekomst

ensionering 
De subsidie is bedoeld voor mensen
die nog vijf jaar of korter moeten

werken voor ze met pensioen gaan. Je komt
dan voor keuzes te staan. Ga ik korter werken
en zo ja, hoeveel korter? Ga ik eerder met
pensioen of juist later? De keuzes zijn moei-
lijk, omdat ze financiële consequenties heb-
ben. Als je nu korter gaat werken, dan heb je
later, na je pensioen, minder te besteden.
Maar hoeveel minder en wat betekent dat
dan voor je dagelijkse leven? Het zijn vragen
waar de meeste mensen niet snel een ant-
woord op vinden, omdat het zo’n ingewikkeld
onderwerp is.
Een adviseur kan je meer inzicht geven in de
afwegingen en keuzes waar je voor staat,
zodat jij meer inzicht krijgt in alle mogelijkhe-
den die er zijn. Een onderdeel van dit advies
is het uitrekenen wat de verschillende keuzes

aan financiële gevolgen hebben. Hij kent alle
regelgeving en weet wat je straks netto over-
houdt.

Afspraken in de cao
De subsidie bestaat pas kort, sinds afgelopen
zomer. In de cao zijn afspraken gemaakt over
de manier waarop oudere werknemers ge-
zond met pensioen om kunnen gaan. De af-
spraken vallen onder het thema duurzame
inzetbaarheid. Het idee achter de subsidie

voor een financieel expert is dat als je inzicht
hebt in je financiële mogelijkheden je een be-
tere beslissing kunt nemen. Je plezier in je
werk wordt dan niet bedorven door zorgen
over je financiële toekomst. Bovendien kan je
je hiermee goed voorbereiden op een gesprek
met je werkgever over je toekomstmogelijk-
heden. 

Pensioenadvies van een externe
adviseur
De subsidie bestaat uit een bedrag van 750
euro. Je moet advies vragen bij een externe
professionele adviseur en je moet een factuur
of ander bewijs kunnen tonen. Je kunt de sub-
sidie aanvragen via www.graancao.nl. Onder
de button Subsidies vind je meer informatie. 

P
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www.graancao.nl/
subsidies/

financiele-pensioenscan

Colofon
WERKVLOER
Werkvloer is een uitgave van de Stichting Sociaal 
Fonds Graanbe- en verwerkende Bedrijven. 
De Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwer ken -
de Bedrijven is eind 2011  opgericht door FNV, CNV
Vakmensen, De Unie en Nevedi. 
De Werkvloer wordt sinds 2003 uitgegeven en ver-
schijnt vier keer per jaar. U kunt de Werkvloer digi-
taal ontvangen, stuur een e-mail naar de redactie
van Werkvloer via: info@graancao.nl. De volgende
editie zal dan  digitaal verstuurd worden.

Redactie
De redactie bestaat uit Gijs Hompe, Wietze Kampen,
Ton van Eijden, Ed van Benthem,   Stefan van der
 Linden, Ton Paalman en Jeanette Speksnijder.
 Suggesties en ideeën voor de Werkvloer kunt u per
e-mail sturen naar: info@graancao.nl of via tele-
foonnummer: 085 773 19 73. Ook voor vragen kunt u
contact  opnemen met de redactie van de Werkvloer. 

Gijs Hompe, FNV, 
0495 43 31 88, gijs.hompe@fnv.nl

Wietze Kampen, CNV Vakmensen, 
030 751 15 70, w.kampen@cnvvakmensen.nl

Ton van Eijden, De Unie, 
034 585 18 51, ton.vaneijden@unie.nl 

Ton Paalman, Nevedi, 
085 773 19 77, paalman@nevedi.nl

Jeanette Speksnijder, Agribusiness Service BV
085 773 19 73, speksnijder@agribusiness-service.nl
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