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Eenwerkgeverdie veÍderkijkt dan de huidigeeconomische
situatie,ziet de vergrijzingniet als eenabstÍacteterm,maar
Heelveelwerknemers
herkenthet in de eigenorganisatie.
g a a nd e k o m e n dtei e nj a a r m e t p e n s i o e nD.ec o n c u r r e n toi ep
neemttoe. Flexibele
en oDhet individutoede aÍbeidsmarkt
gesneden
arbeidsvoorwaarden
bied€nrseenmust.

T T
l:le Brauw BlackstoneWeslbroek.één van de grootsteadvocatenkantoren in Nederland, heeft goede ervaringen met de invoe
ring van een geautomatiseerdsysteemvan flexibele arbeidsvoor
waarden. Met de ambitie om de beste arbeidsvoorwaardente
bieden in de branche, koos de organisatie naast andere verbeteringen in de arbeidsvoorwaardenvoor het flexibiliseren en individualiseren van de arbeidsvoorwaardenvoor zijn gehele pelsoneel (900 mensen).Om de administratieve druk op de organisatie

Voogdten.lessica
door Ronald
Slijpen in de hand te houden en een Éoedeservice te bieden aan de werk28
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nemersis eNoor gekozenom de afhandelingvan de keuzenen de
informatievoorziening
te digitatiseren.
De invoe ng van de syste
matiekis in 2002afgerond.
De eersteresultatenzien eÍ goeduit. Ruimeenkwart van de
werknemers
heefter daadwerkeUjk
gebruikvan gemaatten is er
zeerpositiefover.En intussenis de ambitiegerealiseerd.
Het
advocatenkantoor
is voor het eerstin de top 20 van bestewerkgeversin Nederlandterechtgekomen,
is in dit overzichthet
hoogstgenoteerde
advocatenkantoor
en scooftin het bijzonder
op het punt van flexibelearbeidsvoorwaarden
maximaal{onderzoekIntermediaiÍ.20021.

Beterecommunicatie
metwerknemers

voor de organisatie veminderen. Minder handmatige handelingen, minder papierwerk, vooral voor de personeelsadministratie
en salarisadministratie.Daamaast worden met de invoe ng van
het systeem de grotendeels al bestaandearbeidsvoorwaarden
geharmoniseerdwaardoor overzicht onrsraat.
Om tot flexibele arbeidsvoorwaardente komen is automatisering 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 medewerkersmee te maken hebben,
zoals competentiemanagement,enigszins van hetzelfde niveau is.

Een van de voordelen van een geautomatiseerdsysteemvan
flexibele arbeidsvoorwaardenis een betere communicatie van de
werkgever met de werknemers over de arbeidsvoorwaarden.Het
bieden van keuzen maakt medewerke$ bewust van de arbeidsvoorwaarden en voozieningen. Daamaast geeft het ook duidelijkheid over de regels en proceduresrcndom de arbeidsvoorwaarden. Het systeem 'dwingt' de organisatie er toe de
communicatie rond de diverse arbeidsvoorwaardente harmoniseren. Zo ontstaat hierover meer helderheid bii de medewerken.

Depraktijklessen
De voorbereidingen invoeringvan eengeautomatiseerd
systeem
voor flexibelearbeidsvoorwaarden
en het onderhouddaarvanis
geeneenvoudigtqject. De inrichtingvan het feitelijkekeuze
systeemis relatiefweleenvoudig.Bestaande
softwarekan wU
gemakkelUk
op maatwordengemaakt.De koppelingvan het keuzesysteem
met anderesystemenzoalsde personeelsen salarisadministratieis somsingewikkeld.Dat hangtsterkafvan de moge-

DOORKEUZESTE MAKENWORDENMEDEWERKERS
ZICH BEWUSTVAN DEARBEIDSVOORWAARDEN
ENVOORZIENINGEN
Eengeautomatiseerd
systeemmaakthet in de toekomstmogelijk
eenkoppelingte makenmet dienstverleners:
van aanbieders
van
financiëleproductentot gemaksdiensten
(bijvoorbeeld
boodschappen-en strijkservice)
en mobiliteitsdiensten
[zoa]sopenbaar
vervoeren huunuto oflease-auto).
Eenvan de elementenvan het systeem[ziekader)is het personal BenefitsStatement.
Werknemers
kunnenop elk gewenst
momenteenovezicht uitdraaienvan hun totalepersoonlijke
arbeidsvoorwaardenpakket
en de bijbehorende
bruto en netto
aspecten.
ZUhoevendusniet zelf meeruit te zoekenwelke
arbeidsvoorwaarden
ze nu precieshebben.0ok bestaande
arbeidsvoorwaarden
die niet geruildkunnenworden,staan
beschreven.
Het systeemis in feite eenopmaatvoor een'emplo
yeepoftal voor selfservice',
waarmeede medewerkers
tevens
andereinformatiekunnenopvragenvia het intra- of intemeten
bUvoorbeeld
ook hun vakantiedagen
kunneninplannen.

Minderadministratie
Het automatiserenvan het aanbieden,kiezen en administratief
verwerken van individuele arbeidsvoorwaardenis geen sinecure,
maar biedt de organisatie uiteindelijk flinke voordelen. Het meest
gehanteerdeargument is dat daarmee de administratieve lasten

lUkhedentot data-uitwisseling
van de bestaande
systemen.
Ookbesluitvomingover de inhouden de voorwaardenvan het
uitruilenvergtvaak meeraandachten inspanningdan tevorcn
ingeschat.Zo moetvan het beginaf aangewaarborgd
zUndat de
medewerkers
er niet op achteruitgaan.In eenvroegstadium
afstemmenmet de ORis van belang.De medewerkers
betrekken
bij de inrichting en vormgevingvan het systeemis essentieel.
Maar ook het uitzoekenen regelenvan de fiscalegevolgenis
ingewikkeld.Dit is vooralwaar bronnenen doelenontkoppeld
tegenelkaaruitgewisseldkunnenworden.Bij het gebruikte
systeem(ziekader)zijn voor het eelstafsprakenop maatgemaakt
met zowelde fiscusals de uitkeringsinstanties.
Het gaatdaarbij
om afsprakenover de invloedvan keuzenop de pensioengrondslagofde grondslagvoor socialeuitkeringen.
Ookde aanpassing
van de bestaande
administratieve
organisa- vergl aandacht.Niet goedautotie - documentenen procedures
matiserenheefttot gevolgdat veel mutatiesverwerktmoeten
wordenen er dusjuist veel extrawerk ontstaat.Mits goedingevoerd,heefteengeautomatiseerd
systeemvan flexibelearbeidsvoorwaardeneenpositiefeffectop het werkvan de personeelsfunctionaissen.Minderadministratieen uitzoeken.meertiid
voor adviserins.
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Eenvolgendestapin het flexibiliseÍenvan arbeidsvoorwaarden
is
organisatie ook beter bereikbaar en nemen de parkeerproblemen
het uitbrcidenvan de keuzemogelijkAeden.
Dusmeerarbeidsaf. Dit omdat werknemers minder gebruik malen van hun eigen
voorwaardenfl exibelmakenof arbeidwoorwaarden
toevoegen,
auto oflease-auto.
Zo kunnenwerknemers
van het ministedevan Economische
Zakenbijvoorbeeldgebruikmakenvan eenboodschappenservice. Nieuwdienstverlen
ingsconcept
Het invoerenvan eengeautomatiseerd
systeemvan flexibele
Het ligt voor de hand dat de ontwilkeling van het flexibiliseren
mobiliteitsbudgettenis een trend. De weÍknemer heeft daarmee
van meerarbeidsvoorwaarden
en het toevoegenvan nieuwe
de keuzetussende huidigeregeling(zoalseenlease-auto,
OVarbeidsvoorwaarden
in de nabijetoekomstgestaltekijgt. Het
abonnementof kilometervergoeding)
gaatdaarbijonderandereom flexibeleparkeerplaatsen
of eenmobiliteitsbudget
en
waar flexibelekeuzesgemaalt kunnenworden.Vorigjaar is een
gemaksdiensten
als arbeidsvoorwaarde.
ook kan eenkoppeling
eerstedienstverlener
op dit vlak begonnen.De werknemerkrijgt
wordengemaaktmet het fenomeenvan flexibelewerkpleklen.
van zijn werkgevereenmobiliteitsbudget
dat wordt beheerddoor
Door het kwantificeÍenvau de kostendie eenwerkgevermaakt
dezedienstverlener.
Die biedt de werknemereencombinatieaan
voor eenwerkplekwordt het mogelijkom ook de we*plek
van poolauto's,openbaarvervoer,taxi, huurautoofde rcgistratie onderdeelte makenvan de flexibelearbeidsvoorwaarden.
Een
van zalelukekilometenmet privé-auto.Op eenvoudige
wiize
werknemerkan er danvoor kiezenzijn vastewerkplekop te
(intemettoegankelijk)
kan de werknemerzowelzalelijk als privé
gevenen te kiezenvoor eenflexibelewerkpleken/of faciliteiten
rcizenboeken,maarook inzienhoehet staatmet - de uitputting
voor telewerken.
Eeninteressante
optievoor krap behuisdewerkvan - zijn mobiliteitsbudget.
geven of werkgevers
De werkgeverbesteedtde helezorg
die relocatieoverwegen.
en administratieuit.
Met het toenemenvan het aantalflexibelearbeidsvoorwaarden
Door schaalvoordelen
die de dienstverlener
realiseert,
heeftde
en de introductievan dienstenals arbeidsvoorwaarden,
neemtde
werknemermeerkeuzesdan in de huidigesituatie,terwijl de
behoeftetoe aan eensysteemdat meerfacilitee( dan het kiezen
mobiliteitskosten
voor de werkgeverechterniet toenemen.Opdit
van de arbeidsvoorwaarden
en het administntiefverwerkenvan
gemeente
momentmakenonderanderede
Alkmaaren NUONtot
die keuzes.Systemenmoetenin de toekomstook het afnemenen
grotetevredenheid
gebruikvan dezenieuwedienstverlening
voor
administreren
van de door de werknemergekozendienstenfacilihun werknemers.
Naastde positieveuitstralingmaaktdit de
teren.Daarmeekomt eennieuw dienstverleningsconcept
in beeld
met heelanderepartijen.
Naastde dienstverlenen
van de diversedienstengaathet dan
F l e x i b epl a k k e t
om bijvoorbeeldprojectontlviklelaars
die het helepakketvan
dienstenintegraalaanbiedenaan de werkgeverals ondeÍdeelvan
Bij DeBrauwBlackstone
Westbroekwordt gebruik
het pakketdienstenin het kadervan parkmanagement.
Het gaat
gemaaktvan FLEXPAKkeT.
Dit biedt de werknemers
de
daarbi.jom dienstenals beveiliging,terreinonderhoud
en geza(bronnen)
mogelijkheid
eenaantalarbeidsvoorwaarden
te
menlijkeinkoopvan kantooratikelen.
(doelen).
ruilenvooranderearbeidsvoorwaarden
0nderstaandfiguurbevathet keuzescherm
vooreenwillekeurig
Hoevergaan?
gefingeerdewerknemer.Bij het makenvan een keuze
De afgelopenjarcnhebbenveelorganisaties
ervaringopgedaan
wordt automatischen direct doorberekend
wat het
met flexibilisedngtrajecten,
Daarvalt veelvan te leren.Het invoegevolgdaarvanis voor zowelhet bruto als het netto salaren van eensysteemvan flexibelearbeidsvoorwaarden
is voor een
ris.Bij elkearbeidsvoorwaarde
kande werknemerinfororganisatieeenzwaarwegende
beslissing.
is
Wat de ambitie?Wil
matieopvragen
doorop de 'i'te klikken.0p elk moment
eenorganisatie
vooroplopen?Welkemiddelen- mensknchten
kande werknemereen Personal
geld- zijn beschikbaar
BenefitsStatementprinom eendergelijksysteemin te voeren?
ten.Dit bevateenoverzicht
vanhetvoordiewerknemer
Tegenover
de investedngen
en inspanningen
staangrotevoordetotalepenoonlijke
arbeidsvoorwaardenpakket.
len.Uit onderzoek
bij het genoemde
advocatenbureau
blukt dat
rnedewerkers
loyaleraande organisatie
zUngeworden.Ookmedewerkersdie geengebruik makenvan het uitlvisselenvan arbeidsvoorwaardenzeggentoch meertevrÊdente zijn.
- tijdeliik minder- zal in de toeDe knpte op de arbeidsmarkt
komstdoor de vergrijzingalleenmaartoenemen.Het biedenvan
individuelekeuzenen het professioneel
communicercn
met de
werknemerszijn onderdeelvan goedwerkgeverschap,
En een
goedewerkgeverweet goedewerknemersaan te trekken en te
behouden.Dat is de ambitievan iederewerkÉever.
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