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Een werkgever die veÍder kijkt dan de huidige economische

situatie, ziet de vergrijzing niet als een abstÍacte term, maar

herkent het in de eigen organisatie. Heel veel werknemers
gaan de  komende t ien  jaar  met  pens ioen.  De concur ren t ie  op

de aÍbeidsmarkt neemt toe. Flexibele en oD het individu toe-
gesneden arbeidsvoorwaarden bied€n rs een must.

door Ronald Voogdt en.lessica Sli jpen
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l: le Brauw Blackstone Weslbroek. één van de grootste advoca-

tenkantoren in Nederland, heeft goede ervaringen met de invoe

ring van een geautomatiseerd systeem van flexibele arbeidsvoor

waarden. Met de ambitie om de beste arbeidsvoorwaarden te

bieden in de branche, koos de organisatie naast andere verbete-

ringen in de arbeidsvoorwaarden voor het flexibiliseren en indi-

vidualiseren van de arbeidsvoorwaarden voor zijn gehele pelso-

neel (900 mensen). Om de administratieve druk op de organisatie

in de hand te houden en een Éoede service te bieden aan de werk-



nemers is eNoor gekozen om de afhandeling van de keuzen en de
informatievoorziening te digitatiseren. De invoe ng van de syste
matiek is in 2002 afgerond.

De eerste resultaten zien eÍ goed uit. Ruim een kwart van de
werknemers heeft er daadwerkeUjk gebruik van gemaatt en is er
zeer positief over. En intussen is de ambitie gerealiseerd. Het
advocatenkantoor is voor het eerst in de top 20 van beste werk-
gevers in Nederland terechtgekomen, is in dit overzicht het
hoogst genoteerde advocatenkantoor en scooft in het bijzonder
op het punt van flexibele arbeidsvoorwaarden maximaal {onder-
zoek IntermediaiÍ. 20021.

Betere communicatie met werknemers
Een van de voordelen van een geautomatiseerd systeem van
flexibele arbeidsvoorwaarden is een betere communicatie van de
werkgever met de werknemers over de arbeidsvoorwaarden. Het
bieden van keuzen maakt medewerke$ bewust van de arbeids-
voorwaarden en voozieningen. Daamaast geeft het ook duide-
lijkheid over de regels en procedures rcndom de arbeidsvoor-
waarden. Het systeem 'dwingt' de organisatie er toe de
communicatie rond de diverse arbeidsvoorwaarden te harmonise-
ren. Zo ontstaat hierover meer helderheid bii de medewerken.

voor de organisatie veminderen. Minder handmatige handelin-
gen, minder papierwerk, vooral voor de personeelsadministratie

en salarisadministratie. Daamaast worden met de invoe ng van
het systeem de grotendeels al bestaande arbeidsvoorwaarden
geharmoniseerd waardoor overzicht onrsraat.

Om tot flexibele arbeidsvoorwaarden te komen is automatise-
ring overigens geen'must'; dit hangt afvan de grootte en de
ambitie van de organisatie. Automatisering en koppeling aan
andere administratieve systemen vergen meestal een behoorlijke
investedng en de implementatie legt een flink beslag op de orga
nisatie. Het is van belang dat de mate van automatise ng van
andere elementen waar de medewerkers mee te maken hebben,
zoals competentiemanagement, enigszins van hetzelfde niveau is.

De praktijklessen
De voorbereiding en invoering van een geautomatiseerd systeem
voor flexibele arbeidsvoorwaarden en het onderhoud daarvan is
geen eenvoudig tqject. De inrichting van het feitelijke keuze
systeem is relatiefwel eenvoudig. Bestaande software kan wU
gemakkelUk op maat worden gemaakt. De koppeling van het keu-
zesysteem met andere systemen zoals de personeels- en salarisad-
ministratie is soms ingewikkeld. Dat hangt sterk afvan de moge-

DOOR KEUZES TE MAKEN WORDEN MEDEWERKERS
ZICH BEWUST VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN
EN VOORZIENINGEN

Een geautomatiseerd systeem maakt het in de toekomst mogelijk
een koppeling te maken met dienstverleners: van aanbieders van
financiële producten tot gemaksdiensten (bijvoorbeeld bood-
schappen- en strijkservice) en mobiliteitsdiensten [zoa]s openbaar
vervoer en huunuto oflease-auto).

Een van de elementen van het systeem [zie kader) is het perso-

nal Benefits Statement. Werknemers kunnen op elk gewenst
moment een ovezicht uitdraaien van hun totale persoonlijke
arbeidsvoorwaardenpakket en de bijbehorende bruto en netto
aspecten. ZU hoeven dus niet zelf meer uit te zoeken welke
arbeidsvoorwaarden ze nu precies hebben. 0ok bestaande
arbeidsvoorwaarden die niet geruild kunnen worden, staan
beschreven. Het systeem is in feite een opmaat voor een 'emplo

yee poftal voor selfservice', waarmee de medewerkers tevens
andere informatie kunnen opvragen via het intra- of intemet en
bUvoorbeeld ook hun vakantiedagen kunnen inplannen.

Minder administratie
Het automatiseren van het aanbieden, kiezen en administratief
verwerken van individuele arbeidsvoorwaarden is geen sinecure,
maar biedt de organisatie uiteindelijk flinke voordelen. Het meest
gehanteerde argument is dat daarmee de administratieve lasten

lUkheden tot data-uitwisseling van de bestaande systemen.
Ook besluitvoming over de inhoud en de voorwaarden van het

uitruilen vergt vaak meer aandacht en inspanning dan tevorcn
ingeschat. Zo moet van het begin af aan gewaarborgd zUn dat de
medewerkers er niet op achteruit gaan. In een vroeg stadium
afstemmen met de OR is van belang. De medewerkers betrekken
bij de inrichting en vormgeving van het systeem is essentieel.

Maar ook het uitzoeken en regelen van de fiscale gevolgen is
ingewikkeld. Dit is vooral waar bronnen en doelen ontkoppeld
tegen elkaar uitgewisseld kunnen worden. Bij het gebruikte
systeem (zie kader) zijn voor het eelst afspraken op maat gemaakt
met zowel de fiscus als de uitkeringsinstanties. Het gaat daarbij
om afspraken over de invloed van keuzen op de pensioengrond-
slag ofde grondslag voor sociale uitkeringen.

Ook de aanpassing van de bestaande administratieve organisa-
tie - documenten en procedures - vergl aandacht. Niet goed auto-
matiseren heeft tot gevolg dat veel mutaties verwerkt moeten
worden en er dusjuist veel extra werk ontstaat. Mits goed inge-
voerd, heeft een geautomatiseerd systeem van flexibele arbeids-
voorwaarden een positiefeffect op het werk van de personeels-
functionaissen. Minder administratie en uitzoeken. meer tiid
voor adviserins.
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Een volgende stap in het flexibiliseÍen van arbeidsvoorwaarden is
het uitbrciden van de keuzemogelijkAeden. Dus meer arbeids-
voorwaarden fl exibel maken of arbeidwoorwaarden toevoegen,
Zo kunnen werknemers van het ministede van Economische
Zaken bijvoorbeeld gebruik maken van een boodschappenservice.

Het invoeren van een geautomatiseerd systeem van flexibele
mobiliteitsbudgetten is een trend. De weÍknemer heeft daarmee
de keuze tussen de huidige regeling (zoals een lease-auto, OV-
abonnement of kilometervergoeding) of een mobiliteitsbudget
waar flexibele keuzes gemaalt kunnen worden. Vorigjaar is een
eerste dienstverlener op dit vlak begonnen. De werknemer krijgt
van zijn werkgever een mobiliteitsbudget dat wordt beheerd door
deze dienstverlener. Die biedt de werknemer een combinatie aan
van poolauto's, openbaar vervoer, taxi, huurauto ofde rcgistratie
van zaleluke kilometen met privé-auto. Op eenvoudige wiize
(intemettoegankelijk) kan de werknemer zowel zalelijk als privé
rcizen boeken, maar ook inzien hoe het staat met - de uitputting
van - zijn mobiliteitsbudget. De werkgever besteedt de hele zorg
en administratie uit.

Door schaalvoordelen die de dienstverlener realiseert, heeft de
werknemer meer keuzes dan in de huidige situatie, terwijl de
mobiliteitskosten voor de werkgever echter niet toenemen. Op dit
moment maken onder andere de gemeente Alkmaar en NUON tot
grote tevredenheid gebruik van deze nieuwe dienstverlening voor
hun werknemers. Naast de positieve uitstraling maakt dit de

F lex ibe l  pakke t

Bij De Brauw Blackstone Westbroek wordt gebruik
gemaakt van FLEXPAKkeT. Dit biedt de werknemers de
mogeli jkheid een aantal arbeidsvoorwaarden (bronnen) te
ruilen voor andere arbeidsvoorwaarden (doelen). 0nder-
staand figuur bevat het keuzescherm voor een wil lekeurig
gefingeerde werknemer. Bij het maken van een keuze
wordt automatisch en direct doorberekend wat het
gevolg daarvan is voor zowel het bruto als het netto sala-
ris. Bij elke arbeidsvoorwaarde kan de werknemer infor-
matie opvragen door op de ' i ' te klikken. 0p elk moment
kan de werknemer een Personal Benefits Statement prin-
ten. Dit bevat een overzicht van het voor die werknemer
totale penoonli jke arbeidsvoorwaardenpakket.

organisatie ook beter bereikbaar en nemen de parkeerproblemen

af. Dit omdat werknemers minder gebruik malen van hun eigen

auto oflease-auto.

Nieuw d ienstverlen ingsconcept
Het ligt voor de hand dat de ontwilkeling van het flexibiliseren
van meer arbeidsvoorwaarden en het toevoegen van nieuwe
arbeidsvoorwaarden in de nabije toekomst gestalte kijgt. Het
gaat daarbij onder andere om flexibele parkeerplaatsen en
gemaksdiensten als arbeidsvoorwaarde. ook kan een koppeling
worden gemaakt met het fenomeen van flexibele werkpleklen.
Door het kwantificeÍen vau de kosten die een werkgever maakt
voor een werkplek wordt het mogelijk om ook de we*plek
onderdeel te maken van de flexibele arbeidsvoorwaarden. Een
werknemer kan er dan voor kiezen zijn vaste werkplek op te
geven en te kiezen voor een flexibele werkplek en/of faciliteiten
voor telewerken. Een interessante optie voor krap behuisde werk-
geven of werkgevers die relocatie overwegen.

Met het toenemen van het aantal flexibele arbeidsvoorwaarden
en de introductie van diensten als arbeidsvoorwaarden, neemt de
behoefte toe aan een systeem dat meer facilitee( dan het kiezen
van de arbeidsvoorwaarden en het administntiefverwerken van
die keuzes. Systemen moeten in de toekomst ook het afnemen en
administreren van de door de werknemer gekozen diensten facili-
teren. Daarmee komt een nieuw dienstverleningsconcept in beeld
met heel andere partijen.

Naast de dienstverlenen van de diverse diensten gaat het dan
om bijvoorbeeld projectontlviklelaars die het hele pakket van
diensten integraal aanbieden aan de werkgever als ondeÍdeel van
het pakket diensten in het kader van parkmanagement. Het gaat

daarbi.j om diensten als beveiliging, terreinonderhoud en geza-

menlijke inkoop van kantooratikelen.

Hoe ver gaan?
De afgelopenjarcn hebben veel organisaties ervaring opgedaan
met flexibilisedngtrajecten, Daar valt veel van te leren. Het invoe-
ren van een systeem van flexibele arbeidsvoorwaarden is voor een
organisatie een zwaarwegende beslissing. Wat is de ambitie? Wil
een organisatie voorop lopen? Welke middelen - menskncht en
geld - zijn beschikbaar om een dergelijk systeem in te voeren?
Tegenover de investedngen en inspanningen staan grote voorde-
len. Uit onderzoek bij het genoemde advocatenbureau blukt dat
rnedewerkers loyaler aan de organisatie zUn geworden. Ook mede-
werkers die geen gebruik maken van het uitlvisselen van arbeids-
voorwaarden zeggen toch meer tevrÊden te zijn.

De knpte op de arbeidsmarkt - tijdeliik minder - zal in de toe-
komst door de vergrijzing alleen maar toenemen. Het bieden van
individuele keuzen en het professioneel communicercn met de
werknemers zijn onderdeel van goed werkgeverschap, En een
goede werkgever weet goede werknemers aan te trekken en te
behouden. Dat is de ambitie van iedere werkÉever.

J. Slijpen is hoofd HRM bij hetAsser Instituut. R. Voogdt is senior consul-
tant bij Dynavision lvlenagement Consultancy te Wassenaar.
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