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Het Nederlandse pensioenstelsel staat bekend als een van 
de beste ter wereld. Maar een hervorming is echt dringend 
nodig. Daarom ben ik verheugd dat we samen met het 
kabinet erin zijn geslaagd een oplossing te vinden voor  
de vernieuwing van ons pensioenstelsel. 

De voorstellen in het principe-akkoord over de AOW en 
de zware beroepen met daarbij het ontwerp-SER-advies 
over de tweede pijler pensioen moeten er tezamen voor 
zorgen dat mensen op ‘gezonde’ wijze naar hun pensioen 
kunnen toewerken, dat er een minder snelle stijging van 
de AOW-leeftijd komt die recht doet aan de maatschap- 
pelijke verwachtingen en mogelijkheden en dat er een 
meer robuust stelsel van aanvullende pensioenen komt.  
Dit moet ervoor zorgen dat als mensen met pensioen gaan,  
ze in financieel opzicht tenminste een ‘verantwoorde’  
basis hebben.

Met onze voorstellen uit het ontwerp-advies sluit het 
pensioenstelsel beter aan op de veranderende arbeids-
markt, worden pensioenregelingen persoonlijker en 
transparanter en komt er eerder zicht op een koopkrachtig 
pensioen. 

We zijn zeer zorgvuldig te werk gegaan. Het was  
een complexe operatie die van groot maatschappelijk belang 
is. En ja, dat kost tijd. En ja, dat geeft discussie. En ja, dat 
maakt emotie los en dat is maar goed ook. Want het raakt 
het dagelijkse leven van mensen. En het Nederlandse pen-
sioenstelsel is een groot goed waarvan we de sterke punten 
willen behouden. Ik heb er vertrouwen in dat het hervormde 
stelsel – met de voorstellen uit ons advies en een adequate 
uitwerking daarvan – nu weer voor jaren verder kan!

Mariëtte Hamer
Voorzitter Sociaal-Economische Raad

Vernieuwing 
pensioenstelsel

SERmagazine is een maandelijkse uitgave 

met nieuws en informatie over de Sociaal-

Economische Raad en de Stichting van  

de Arbeid. Met dit blad wil de SER de 

overlegeconomie en de sociale dialoog 

bevorderen. Een jaarabonnement is gratis.  

Opgave jaarabonnementen en adres- 

wijzigingen via sermagazine@ser.nl

Redactie
Liesbeth Breeveld (hoofdredactie),  

Dafna Holtzer, Trudy van Dijk (eindredactie)

T (0)70 3499 648

E sermagazine@ser.nl

Aan dit nummer werkten mee
Ton Bennink, Berber Bijma, Trudy van Dijk, 

Felix de Fijter, Dirk Hol, Dorine van Kesteren, 

Astrid van Kleef, Christiaan Krouwels, Corien 

Lambregtse, Jeroen Poortvliet, Yvonne 

Zonderop

Redactieraad
Sophia Geelkerken, Carine van Oosteren, 

Tyche Riemens

Ontwerp
2D3D

Opmaak
SER, Communicatie Grafische Vormgeving

Riccardo van der Does

Productie
Drukkerij Opmeer

Internet
www.ser.nl

FO
TO

 A
ng

el
in

a 
Sw

in
ke

ls



SERmagazine 3

Stress door laaggeletterdheid 4
We kennen de cijfers, zo’n 2,5 miljoen mensen in 
Nederland zijn laaggeletterd, maar wat betekent het  
nu echt om niet goed te kunnen lezen en schrijven? 
Twee taalambassadeurs vertellen hoe het was en hoe 
een taalcursus hun leven veranderde.

Biomonitoring en sensoring  7
Biomonitoring en sensoring zouden weleens goede 
aanvullingen kunnen zijn op bestaande technieken 
om de werkplek veiliger te maken. Maar hoe zit het  
met ethische aspecten, zoals privacy? 

‘Het is ons gelukt’  10
Op 5 juni bereikten de werkgeversverenigingen, 
vakbonden en het kabinet onder leiding van de SER  
een principeakkoord rond het nieuwe pensioenstelsel. 
De voorstellen zijn een doorbraak na jaren van onder-
zoek en overleg. 

Duurzame missie metaalsector 14
De metaalsector bundelt via het IMVO-convenant Metaal 
de krachten om risico's in de keten samen op te pakken. 
Drie deelnemers vertellen.

Green Deal Warmtepompen  17 
Warmtepompen gaan een belangrijke rol spelen bij 
de energietransitie. Binnen Green Deal Warmtepompen 
worden de technici opgeleid die ze gaan installeren, 
onderhouden en repareren. 

Meedoen  20 
Bas van der Voort is laatste man bij het nationaal 
amputatie-elftal en zet zich in voor mensen met een 
ondersteuningsbehoefte. ‘Wat vooral moet verbeteren 
is de aansluiting van onderwijs op mensen met een 
ondersteuningsbehoefte.’
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Naar schatting 2,5 miljoen in  

Nederland zijn laaggeletterd  

De regering heeft het probleem  

in het vizier, maar de SER vindt  

dat er meer moet gebeuren. In  

gesprek met ervaringsdeskundigen 

Hans Kasser en Liesbeth de Wit.  

‘Zelfs mijn vrouw wist het niet.’

TEKST Felix de Fijter FOTO Jeroen Poortvliet

‘In mijn basisschooltijd werd ik ziek’, vertelt Hans 
Kasser (67) uit Heesch, Noord-Brabant. ‘Als gevolg 
daarvan bleef ik zitten en in het nieuwe jaar was ik 
de oudste van de klas. En dus ook de vervelendste. 
De juf zette me achterin – het waren grote klassen 
toen, met wel veertig leerlingen. Ik kreeg weinig 
aandacht, scoorde slecht en rolde uiteindelijk 
door naar de lts. Ik had een hekel aan huiswerk 
en betaalde een klasgenoot om het voor me op te 
knappen. Door af te kijken, ben ik ook nog geslaagd.’

Mitella
Bij z’n eerste baan kwam Kasser vaak te laat op de 
afgesproken plek. ‘Ik kon de straatnamen niet lezen.’ 
Maar toch kwam hij er vaak mee weg. ‘Ik blijf wel 
een uurtje langer, zei ik dan.’ In 1996 begon Kasser 
een eigen bedrijf in systeemwanden en -plafonds. 
‘Een vriend maakte een sjabloon voor offertes en 
facturen en ik hoefde alleen maar het aantal vier-
kante meters in te vullen. Afspraken maakte ik per 
telefoon. En altijd zocht ik uitvluchten. Wist ik dat 

‘Ik had altijd stress’ 
Hoe is het écht om laaggeletterd te zijn?

Taalambassadeurs Liesbeth de Wit en Hans Kasser
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‘Ik had altijd stress’
Hoe is het écht om laaggeletterd te zijn?

ik ergens moest schrijven, dan deed ik m’n arm in een 
mitella. ‘Sorry, een pen vasthouden is nu even lastig’, 
zei ik dan. En als ik op een bouwplaats een werkbon 
moest maken, liet ik dat een collega doen. “Dan ruim 
ik de boel vast op.” Ik kwam er altijd mee weg – zelfs 
mijn vrouw wist het niet, maar ik had ook altijd 
stress.’ 

Op een zeker moment had Kasser bijna vijftig 
mensen in dienst. Maar het tij keerde, hij werd ziek 
en de zaak ging failliet. ‘Ik kreeg een burn-out, kwam 
bij een psycholoog terecht en hij heeft me dan toch in 
beweging gekregen.’ Voor z’n omgeving verzon Kasser 
een smoesje: ‘Ik ga een cursus Engels volgen’. Maar in 
werkelijkheid kwam hij bij een cursus van de Stichting 
Lezen & Schrijven terecht. ‘Drie keer ben ik weggelo-
pen, maar uiteindelijk ben ik toch naar binnengestapt. 
Er zaten tien mensen, waarvan ik er drie kende.’

Bord uitvegen
Ook Liesbeth de Wit (55) kwam op de lagere school 
niet goed mee. ‘Ik kreeg last van epilepsie, en was vaak 

afwezig. En lukte het niet in de klas, dan lieten ze me 
de plantjes water geven, het bord uitvegen, enzovoorts. 
Zo hobbelde ik van de ene naar de andere klas. Ik kwam 
later op de huishoudschool terecht en daar heb ik op 
een laag niveau een diploma gehaald.’ Daarna zorgde 
De Wit lange tijd voor haar ouders. ‘Nadat mijn vader 
overleden was, heb ik een tijdje in een restaurant 
gewerkt, totdat ik ging trouwen.’ 

De Wit liep geregeld tegen haar laaggeletterdheid 
aan – bijvoorbeeld omdat ze haar kinderen niet kon 
voorlezen, maar de grote problemen kwamen later. ‘Toen 
mijn man overleed in 2012 werd ik keihard met de neus 
op de feiten gedrukt.’ De rekeningen stapelden zich 
op, er kwamen deurwaarders langs. ‘Ik had enorm veel 
stress. Op een dag heb ik m’n dochter om hulp gevraagd: 
kun je mama helpen?’ Dat kon ze, maar op een gegeven 
moment ging ze voor stage naar Mallorca. ‘Ik stond er 
weer alleen voor.’

‘Het is me zowaar gelukt haar op te zoeken, daar in 
Spanje. Maar op het vliegveld ben ik alle bussen afgelo-
pen, totdat ik de goede gevonden had. Vliegen, treinrei-
zen, computeren; het is me allemaal met veel moeite wel 
gelukt, maar ik heb me altijd een Remi gevoeld (Remi is 
de hoofdpersoon van jeugdavonturenroman Alleen op 
de wereld, red.). En op een gegeven moment kon ik dat 
niet langer volhouden. ‘Op 9 januari 2013’ – De Wit gaat 
staan en doet het voor – ‘ben ik letterlijk een drempel 
overgegaan. Ik heb een cursus gevolgd in de bibliotheek 
in Heesch en sindsdien is alles anders.’

Bijsluiters 
Tegenwoordig zijn Kasser en De Wit taalambassadeurs 
bij de Stichting Lezen & Schrijven. En toen ze elkaar 
bij toeval tegenkwamen bij de Nijmeegse Vierdaagse 
sloeg er ook nog eens een vonk over. ‘We zijn hartstikke 
gelukkig samen’, zegt De Wit. De twee reizen het hele 
land door om voorlichting te geven. ‘Op scholen en in 
bibliotheken’, zegt Kasser, ‘maar ook bij organisaties 
als de SER en binnenkort in de Tweede Kamer.’ Want de 
overheid moet ook in actie komen, vinden ze. 

‘Er zijn eindeloos veel praktische problemen waar je 
als laaggeletterde tegenaan loopt’, zegt De Wit. ‘Bijslui-
ters van medicijnen? Niet te lezen. Veel te kleine letters 
en veel moeilijke woorden. En wat dacht je van rekenin-
gen? Post van de Belastingdienst?’ ‘Of veiligheidsinstruc-
ties op je werk?’, vult Kasser aan. ‘Een laaggeletterde →
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collega waste z’n handen eens per 
ongeluk in een bak met zoutzuur, 
omdat hij het waarschuwingsbordje 
niet kon lezen.’ 

Scholen
Volgens Kasser wordt er veel te 
gemakkelijk van uitgegaan dat 
iedereen in Nederland kan lezen 
en schrijven en bovendien ook 
nog eens met een computer uit de 
voeten kan. ‘Bijna alle post komt 
tegenwoordig digitaal binnen. Maar 
er zijn heel veel mensen die hele-
maal niet met een computer of een 
smartphone overweg kunnen.’ 

Maar, zeggen Kasser en De Wit, 
de belangrijkste slag sla je op de 
scholen. ‘Zestien procent van de 
kinderen die de basisschool na groep 
acht verlaten, zitten qua taalbeheer-
sing op niveau zes.’ De oplossing? 
‘Kleinere klassen’, zegt Kasser. ‘Ik 
ben er tussendoor geglipt. Vandaag 
de dag zou dat niet meer mogen 
gebeuren.’ n

Soraya van Pinxteren (26) is social-
return-consultant bij arbeidsbemid-
delaar Olympia dat sinds vorig jaar 
een eigen taalbeleid voert om laag-
geletterdheid terug te brengen.
 Het taalbeleid bij Olympia vloeit 
voort uit een nieuwe filosofie. De 
organisatie wil ‘betekenisvol werk 
voor iedereen ontsluiten’, zegt  
Van Pinxteren. ‘En er is een grote 
groep flexkrachten die daar extra 
ondersteuning bij nodig heeft 
– bijvoorbeeld als gevolg van die 
laaggeletterdheid.’ 

Olympia sloot zich vorig jaar 
dan ook aan bij het Amsterdams 
Taalakkoord. Van Pinxteren legt uit 

hoe Olympia de drie pijlers uit het 
akkoord heeft opgepakt. Eén: het 
trainen van het eigen personeel om 
laaggeletterdheid te herkennen en 
erkennen. ‘Dan gaat het over onze 
poolmanagers die direct contact 
onderhouden met de uitzend- 
krachten en met communicatie- 
medewerkers en het management.’ 

De tweede pijler is het aanpassen 
van communicatie-uitingen, om ze 
beter leesbaar te maken. ‘De meeste 
vacatureteksten zijn vaak nog te 
moeilijk, waardoor je driekwart van 
je doelgroep kunt missen. De derde 
pijler gaat over het aanbieden van 
taaltrainingen op de werkvloer. Met 

behulp van subsidie gaan vijftig 
flexkrachten van Olympia Amsterdam 
starten met een taalcursus.’ 

Van Pinxteren geeft aan dat 
bij niet-autochtone Nederlanders 
vooralsnog de meeste animo is 
voor de taalcursus. ‘Bij autochtone 
Nederlanders is meer schaamte 
wat het lastiger maakt om hen te 
bereiken. We doen daar wel ons 
best voor; via WhatsApp-groepen 
bijvoorbeeld, maar ook tijdens één-
op-ééngesprekken. Ook signalen die 
op laaggeletterdheid wijzen, zoals 
schuldenproblematiek, grijpen we 
aan om het onderwerp bespreekbaar 
te maken.’ 

Wat kun je als werkgever tegen laaggeletterdheid doen? 

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: 

‘Méér urgentie, middelen en 
samenwerking zijn nodig om 
deze grote maatschappelijke 

uitdaging écht aan te pakken’

Zo’n 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met 
taal, rekenen of computeren. En dat veroorzaakt veel pro-
blemen, zoals schulden en gezondheidsklachten. Mariëtte 
Hamer: ‘Laaggeletterdheid is in Nederland nog altijd een 
groot probleem, niet alleen voor de laaggeletterden zelf 
maar ook voor werkgevers en overheid. Ook het verhaal van 
Kasser en De Wit laat dat zien. Meer urgentie, middelen en 
samenwerking zijn nodig om deze grote maatschappelijke 
uitdaging écht aan te pakken.’ 

Mariëtte Hamer is sinds 1 september 2018 voorzitter van  
de Raad van Toezicht van Stichting Lezen & Schrijven.
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Biomonitoring en sensoring voor een veilige werkplek

Waar ligt de grens?

De SER werkt momenteel 

aan een advies over de 

inzet van biomonitoring 

en sensoring voor een 

gezondere en veiligere 

werkplek. Technieken 

die óók gevolgen kunnen 

hebben voor de privacy 

van werknemers. Ethicus 

André Krom licht toe. 
 

TEKST Trudy van Dijk  
FOTO  Shutterstock, Christiaan Krouwel

Werkgevers zijn verplicht om hun 
werknemers een veilige en gezonde 
werkplek te bieden. Dat betekent 
ook dat ze hun werknemers zo min 
mogelijk mogen blootstellen aan 
schadelijke chemische stoffen. Op 
werkplekken waar mensen met 
dergelijke stoffen werken worden 
daarom blootstellingsmetingen 
gedaan. Er zijn hiervoor momenteel 
twee veelbelovende technieken – 
biomonitoring en sensoring – die 
de huidige in Nederland gebruikte 
technieken kunnen aanvullen. 

Bij biomonitoring gaat het om het 
meten van stoffen in lichaamsmate-
riaal, bijvoorbeeld in bloed, urine, 
zweet of haren. Bij sensoring gaat 
het om het real time vaststellen van 
blootstelling buiten het lichaam – 
zoals stoffen, geluid, UV – met hulp 
van een elektronisch apparaatje. 

De ‘nieuwe’ methoden maken 
het mogelijk meer gegevens te 
verzamelen dan met de huidige 

technieken. Dat levert praktische en 
ethische vragen op. Om de discussie 
hierover te voeden, zette het RIVM 
de praktische voor- en nadelen en de 
ethische aspecten van de technieken 
op een rij (zie kader). Het RIVM-
rapport biedt de SER handvatten 
om met elkaar het gesprek aan te 
gaan tijdens de totstandkoming van 
hun advies. André Krom, ethicus 
en medeauteur van het onderzoek, 
bracht de ethische discussiepunten 
in kaart. Krom werkt inmiddels niet 
meer bij het RIVM, hij is nu onder-
zoeker bij de Universiteit Utrecht.

Wat is wenselijk?
‘Er zijn best wel wat spannende 
ethische vragen die voor de SER 
interessant zijn’, zegt Krom. ‘De data 
die je via de inzet van biomonitoring 
kunt verkrijgen, zeggen bijvoorbeeld 
ook veel over individuele medewer-
kers. Dat zijn we niet gewend.’ Hij 
verduidelijkt: ‘Bij omgevingsmeten, 

.

→
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de techniek die nu wordt gebruikt, 
doe je metingen in de zogenoemde 
ademzone van werknemers: de 
ruimte waarin ze ademen. Via 
biomonitoring kun je, afhankelijk 
van de te meten stof, de totale 
blootstelling in de afgelopen dagen, 
weken of maanden van individuen 
meten. En je kunt bijvoorbeeld 
nagaan of bepaalde preventiemaat-
regelen – zoals de inzet van bescher-
mingsmiddelen – daadwerkelijk 
hebben gewerkt. Dit laatste maakt 

de methode aantrekkelijk om in te 
zetten om de werkplek veiliger te 
maken. Tegelijkertijd roept de inzet 
van de methode verschillende ethi-
sche vragen op: Wie mag er bij die 
data? Hoe zit het met de geheimhou-
dingsplicht van bedrijfsartsen versus 
de verplichting van werkgevers om 
hun werknemers te beschermen? En 
welke rol spelen persoonlijke data in 
andere werksituaties, zoals bij beoor-
delingsgesprekken? En al hebben we 
dat niet meegenomen in het onder-
zoek, is het ook relevant om na te 
denken over wát een werkgever mag 
meten. Horen sporen van alcohol en 
drugs daarbij? Bij sensoring gelden 
die ethische vragen, in mindere 
mate, ook. Zeker als er sprake is van 
een ingebouwde gps waardoor je 
continu weet waar een werknemer 
zich bevindt.’ 

Privacy of veiligheid?
Krom benadrukt dat de data, 
verkregen uit biomonitoring, wel 
eens onder medische informatie 
zouden kunnen vallen. ‘Het anoni-
miseren van data biedt een uitweg, 
maar dat is bij kleine bedrijven 
moeilijk. Datzelfde geldt als er bij 
een groter bedrijf weinig mensen 
zijn die dezelfde werkzaamheden 
uitvoeren. Ook is het belangrijk na 

te denken over de vraag hoe ver je als 
werkgever gaat om ervoor te zorgen 
dat er voldoende medewerkers 
meewerken aan een geanonimiseerd 
onderzoek. Je mag een werknemer 
niet verplichten mee te doen. 
Tegelijkertijd profiteert iedereen als 
er voldoende mensen deelnemen.’

Grenswaarden
Het RIVM dacht ook na over de voor- 
en nadelen van het vaststellen van 
wettelijke biologische grenswaarden 
bij de inzet van biomonitoring. 
Momenteel geldt er in Europa voor 
biomonitoring alleen een wettelijke 
biologische grenswaarde voor lood-
in-bloed. Naast lood-in-bloed zijn 
er geen biologische grenswaarden 
opgenomen in de Nederlandse grens-
waardenlijst. Er zijn wel biologische 
grenswaarden afgeleid door andere 
EU lidstaten en onderzoeksinstel-
lingen. Krom: ‘Als werkgevers bio-
monitoring inzetten, is een logisch 
gevolg dat ze een van die grens-
waarden gaan hanteren. Daardoor 
kunnen er in de praktijk per bedrijf 
verschillen ontstaan in het geboden 
beschermingsniveau.’ 

Eigen metingen
Krom verwacht tot slot dat steeds 
meer werknemers in de nabije 
toekomst ook hun eigen bloot-
stellingsmetingen zullen gaan 
verrichten. ‘Steeds meer mensen 
gebruiken nu al een stappentellers 
of smart watch die onder meer de 
bloeddruk en hartslag meten. Het 
zou goed zijn als de SER ook nadenkt 
over de gevolgen van eigen blootstel-
lingsmetingen. Hoe betrouwbaar 
is die informatie? Wat betekent dit 
voor de verhoudingen tussen werk-
gevers en werknemers? Een werk-

arbobeleid

Het RIVM deed vooronderzoek voor de SER-commissie Arbeidsomstandig-
heden. Daarbij stonden drie vragen centraal: Wat zijn de technische, praktische 
en economische voor- en nadelen van biomonitoring en sensoring op de 
werkplek? Hoe kunnen deze technieken worden ingebed in de Nederlandse 
arbeidsomstandigheden? En welke ethische aspecten spelen een rol bij de 
inzet van biomonitoring en sensoring? Het rapport is te downloaden via  
www.rivm.nl (Publicaties> zoekterm Biomonitoring en sensoring).

Onderzoek RIVM

André Krom: 'Er zijn best wel wat ethische  
vragen die voor de SER interessant zijn'
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nemer zou zo maar eens naar de pers 
kunnen stappen als zijn metingen 
aangeven dat er sprake is van hoge 
blootstelling op de werkplek. Daar 
kan je maar beter van tevoren over 
nadenken.’

‘Ik kijk uit naar de het advies van 
de SER’, besluit Krom. ‘Conform onze 
opdracht hebben we bewust niet 
zelf al een oordeel willen vellen over 
welke vormen van blootstellings-
metingen wanneer aanvaardbaar 
zijn. Wel hebben we een concept 
beoordelingskader ontwikkeld waar-
over betrokken partijen met elkaar 
in gesprek kunnen gaan om tot een 
gezamenlijk oordeel te komen. Ik 
hoop dat dit model de SER helpt bij 
de totstandkoming van hun advies. 
Ik ben nieuwsgierig naar de uit-
komsten!’ n
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Vrije keuze

Vrije vogels of de vogelvrijen. De tijd van de stereo-
type beelden van zzp’ers is wel zo’n beetje voorbij. 
Tegelijkertijd blijven zzp’ers een beetje ‘een vreemde 
eend in de bijt’ die je niet makkelijk in een kooitje stopt. 
Zzp’ers hebben werknemers- en ondernemerskenmerken 
– ze worden dan ook aan werkgevers- en werknemers-
zijde vertegenwoordigd bij de SER. En hun dubbele inborst 
maakt ze – tot nu toe – een lastige categorie om beleid 
voor te maken. 

Tot nu toe, want dat laatste kan veranderen door het 
Mededingingsbeleid aan te passen, zodat zzp’ers ook 
onbelemmerd collectief kunnen onderhandelen. De 
machtsverhoudingen zijn nu scheef. En dat raakt zelf-
standigen in veel sectoren. Boeren, geconfronteerd met 
inkoopovermacht van grote supermarkten. Journalisten 
en fotografen die door concentratievorming een klein 
aantal grote uitgeefconcerns tegenover zich zien. 
Fysiotherapeuten versus zorgverzekeraars. En niet zelden 
is het de overheid zelf, die zich als monopolist gedraagt 
tegenover zzp’ers, waardoor bijvoorbeeld tolken en ver-
talers in de knel komen. 

Natuurlijk moeten we daarbij nadenken over randvoor-
waarden. We moeten consumenten beschermen tegen het 
samenspannen van zzp’ers en er mogen geen kartels ont-
staan. Maar het is unfair om zzp’ers niet de mogelijkheid te 
bieden samen op te trekken tegen al te grote inkoopmacht 
van opdrachtgevers. 

Eerder noemde de SER de positie van werkenden in de 
culturele en creatieve sector zorgwekkend. Dat hangt samen 
hun zwakke onderhandelingspositie. Als zzp’ers zonder drei-
ging van kartelboetes collectief mogen onderhandelen, is 
dat een stap in de goede richting. Die vrijheid draagt bij aan 
een gelijk speelveld. En aan een meer volwaardige sociale 
dialoog voor zzp’ers. 

Laat zzp’ers dus vrij in hun keuze om zich te organiseren!

Peter van den Bunder 
bestuurder bij de Kunstenbond 
en raadslid SER namens FNV 
Zelfstandigen

Staatssecretaris Tamara van Ark 
van SZW heeft de SER om advies 
gevraagd over de bijdrage van bio-
monitoring en sensoring aan gezond 
en veilig werken. Ze wil weten hoe 
de SER aankijkt tegen biomonitoring 
en het gebruik van biologische 
grens- of advieswaarden in relatie 
tot gevaarlijke stoffen. Ook vraagt 
zij de SER om een verkenning van 
de mogelijkheden en beperkingen 
van biomonitoring en sensoring in 
relatie tot gezond en veilig werken. 
Het advies en de verkenning moe-
ten in het eerste kwartaal van 2020 
gereed zijn.

Adviesaanvraag 
Biomonitoring en 
sensoring
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Na jaren van onderzoek en 

overleg presenteerden de 

werkgeversverenigingen, 

vakbonden en minister Wouter 

Koolmees (Sociale Zaken) bij de 

SER een principe-akkoord over een 

nieuw, meer toekomstbestendig 

pensioen. ‘De polder levert,  

en dat is goed voor Nederland’.

TEKST Trudy van Dijk FOTO Shutterstock en Dirk Hol

‘Het is ons gelukt’, zegt Wouter Koolmees, minister 
van SZW over het principeakkoord rond pensioenen 
dat op 5 juni bereikt werd. Na negen jaar zijn de 
werkgeversverenigingen, vakbonden en het kabinet 
onder begeleiding van de SER het eens geworden 
over hoe een nieuw toekomstbestendig pensioen-
stelsel eruit moet zien. 

Doorbraak Pensioen akkoord
Naar een nieuw pensioenstelsel

Jacco Vonhof,
voorzitter MKB-Nederland

‘Er is goed rekening gehouden  
met mkb-ondernemers en hun medewerkers’

‘Ik ben blij dat we na lang onderhandelen tot een akkoord 
zijn gekomen waarbij goed rekening is gehouden met  
mkb-ondernemers en hun medewerkers. Polder en politiek 
hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Met de  
afspraken verstevigen we weer het vertrouwen van  
mensen in het pensioenstelsel.’
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Doorbraak Pensioen akkoord

pensioenen

Naar een nieuw pensioenstelsel

Koolmees: ‘Ik ben blij dat – na al die kopjes koffie, onder-
handelingen en terechte zorgen van veel mensen – de 
vakbonden, de werkgeversorganisaties en de politiek 
nu samen een antwoord geven op de uitdagingen 
voor de toekomst. De polder levert, en dat is goed voor 
Nederland. Voor jong en oud. Goed voor jong, omdat de 
pensioenopbouw eerlijker wordt en de AOW-leeftijd ook 
op lange termijn minder hard stijgt. En goed voor oud, 
omdat hun pensioen sneller verhoogd kan worden en 
omdat zij eerder kunnen stoppen als het niet meer gaat.’

Ook Mariëtte Hamer, door Koolmees als ‘de doorzetter 
van de SER’ betiteld, is zeer verheugd dat er na een lange 
periode van onderzoek, overleg en onderhandelen een 
akkoord is bereikt. ‘Het Nederlandse pensioenstelsel is 
een groot goed en staat bekend als een van de beste ter 
wereld. Maar een hervorming is nu echt dringend nodig. 
Met ons advies behouden we de sterke kanten, zoals lage 
kosten, verplichtstelling en een adequate pensioenop-
bouw. Tegelijkertijd hebben we verbeteringen voorge-
steld, zodat pensioenregelingen begrijpelijker worden 
en beter aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt. 

Principe-akkoord:  
Wat is er afgesproken?

Op 5 juni presenteerde de SER zijn ontwerp-advies 
over de werknemerspensioenen, de tweede pijler 
in het huidige stelsel. Daarnaast hebben de werk-
geversorganisaties, vakbonden en het kabinet 
een breder pakket van afspraken gemaakt over de 
stijging van de AOW-leeftijd, de koppeling tussen 
de pensioenleeftijd en de levensverwachting, 
vroegpensioen voor zwaar werk en arbeidsonge-
schiktheidsverzekering voor zzp’ers. Wat hebben 
zij onder meer afgesproken? Het kabinet is bereid 
de AOW-leeftijd twee jaar te bevriezen op 66 jaar 
en 4 maanden, om daarna stapsgewijs te laten 
stijgen naar 67 jaar in 2024. Dat is drie jaar later 
dan nu gepland. Voor de lange termijn geldt: voor 
ieder jaar dat de gemiddelde levensverwachting 
stijgt, gaat de pensioenleeftijd niet met 1 jaar 
omhoog, maar met 8 maanden. 

Het was een complexe operatie die we zorgvuldig hebben 
uitgevoerd. Er komt nu een pensioenstelsel dat met veel 
draagvlak en vertrouwen tot stand is gekomen.’ n

Marc Calon,  
voorzitter LTO Nederland 
‘Er is breed draagvlak’

‘We hebben mijns inziens het maximale eruit gehaald voor 
boeren en tuinders. Ik ben daarom content met het resultaat. 
Met dit Pensioenakkoord hebben we gezamenlijk een mijl-
paal bereikt en is de stabiliteit van onze toekomstige sociale 
infrastructuur in Nederland geborgd. Het was een hard, taai 
en ingewikkeld proces maar het resultaat is een akkoord 
waar breed draagvlak voor is. We hebben met elkaar laten 
zien dat de Nederlandse polder nog steeds werkt. Daar 
mogen we trots op zijn.’
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De SER schetst in het advies ‘Naar een nieuw pensioen-
stelsel’ de contouren van een nieuw, duurzaam en 
transparant pensioenstelsel. Daarin worden de sterke 
punten van het huidige stelsel behouden en zwaktes 
aangepakt. 

Sterktes 
Om de kwaliteit van ons pensioenstelsel ook op langere 
termijn te waarborgen, stelt de SER voor aanpassingen 
te doen. Belangrijk is daarbij de volgende sterke  
elementen te behouden: 

n Het werknemerspensioen is – samen met de AOW – 
ongeveer 75 procent van iemands gemiddelde loon.

n De verplichte deelname aan het werknemerspensioen 
maakt solidariteit mogelijk: risico’s in het opbouwen 
van pensioen kunnen worden gedeeld. 

n Pensioenuitkeringen zijn levenslang. Dat voorkomt 
dat mensen hun pensioenvermogen te snel opmaken 
en aan het einde van hun leven te kort komen. 

n Het pensioenstelsel heeft lage uitvoeringskosten. 
Daardoor kan een groot deel van de premie-inleg 
rendement opleveren.

Hans de Boer, 
voorzitter VNO-NCW
‘Dit akkoord neemt veel onzekerheid weg’

‘Het is maatschappelijke en economische winst dat dit 
akkoord er ligt. Met maatschappelijk voorop. Wij zijn 
namelijk blij dat we als polder een stuk helderheid en 
houvast kunnen bieden tegenover alle onzekerheid over 
oudedagsvoorzieningen die leeft bij ouderen en jongeren. 
Onzekerheid ondermijnt het hele stelsel en geeft andere 
vormen van onrust in de samenleving. Ik ben blij dat we  
nu een bijdrage kunnen leveren om dat op te lossen.’

SER-advies: Sterke punten behouden, zwakke punten aanpakken

Han Busker,
voorzitter FNV:

‘Het nieuwe stelsel is robuuster  
en eerlijker’

‘We hebben een principe-akkoord op een groot ingewikkeld 
maatschappelijk vraagstuk. De AOW-leeftijd wordt bevroren 
naar 66 jaar en vier maanden en we hebben afgesproken 
dat de AOW-leeftijd veel minder snel zal stijgen. Dat is een  
hartstikke mooi resultaat. Het nieuwe pensioencontract 
behoudt bovendien de sterke punten van het oude  
contract, is transparanter en speelt in op de veranderende 
arbeidsomstandigheden.’

V.l.n.r.: Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, Marc Calon, voorzitter LTO Nederland, Wouter Koolmees, minister SZW, Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, 
Mariëtte Hamer, SER-voorzitter, Han Busker, voorzitter FNV, Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV en Nic van Holstein, voorzitter VCP.
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Het SER-ontwerp-advies Naar een 
nieuw pensioenstelsel is opgesteld 
op aanvraag van het kabinet en tot 
stand gekomen onder leiding van 
SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Het 
vormt het vervolg op eerdere SER-
rapporten uit 2015 en 2016, die zijn 
voorbereid door de SER-Commissie 
Toekomst Pensioenstelsel onder 
voorzitterschap van prof. Kees 
Goudswaard. Het ontwerp-advies 

wordt op 21 juni in de raadsvergade-
ring vastgesteld. 
De SER adviseert het kabinet voor de 
uitwerking van de voorstellen een 
stuurgroep in te stellen van kabinet 
en sociale partners. De stuurgroep 
zal op korte termijn kunnen starten 
met de uitwerking van de nieuwe 
pensioenregeling en de uitwerking 
van het kader voor de overgang naar 
een nieuw stelsel. De SER adviseert 

dat het kabinet samen met de 
Stichting van de Arbeid een goede 
afweging maakt of de doelen en 
de te bereiken resultaten kunnen 
worden behaald. En als dat niet  
kan, naar andere manieren te  
kijken om de overstap naar een 
nieuw stelsel mogelijk te maken.  
Dit moet gebeuren voor de wet-
geving bij de Tweede Kamer  
wordt ingediend. 

Verbeteringen
Om de stap naar een meer duurzaam stelsel te maken,  
stelt de SER voor om:
n Een nieuw contract toe te voegen aan de bestaande 

pensioenregelingen. Bij een premieregeling wordt niet 
de uitkering, maar de ingelegde premie vooraf vastge-
steld. Deze premie volgt uit een doelstelling voor een 
koopkrachtig pensioen. Aan de cao-tafel wordt periodiek 
getoetst of deze doelstelling nog haalbaar is voor die 
premie. 

n Sinds 2016 is de Verbeterde premieregeling wettelijk 
mogelijk. Onderdeel daarvan is een collectieve variant 
die uitgaat van een persoonlijk pensioenvermogen in 
 de opbouwfase en van collectieve risicodeling tussen 

gepensioneerden in de uitkeringsfase. De SER adviseert 
deze variant ook toegankelijk te maken voor bedrijfs-
takpensioenfondsen. Daardoor is er meer keuze en dus 
maatwerk mogelijk voor de verschillende sectoren. 

n Het mogelijk te maken dat zzp’ers zich vrijwillig aan- 
sluiten bij een pensioenfonds of Premie Pensioen-
instelling (PPI). 

n Deelnemers beter inzicht te geven in de ontwikkeling 
van het pensioenvermogen, de ingelegde premie en  
het uiteindelijke pensioenresultaat. 

n Het mogelijk te maken om op pensioendatum een 
beperkt bedrag ineens op te nemen. 

n Het nabestaandenpensioen meer te standaardiseren  
en begrijpelijker te maken.

Nic van Holstein, 
voorzitter VCP 
‘Wij blijven scherp en kritisch sturen op
de realisatie van doelen’

‘We zijn erin geslaagd een aantal heldere doelen te formu-
leren waaraan het pensioenstelsel moet voldoen, en dat 
is winst. Belangrijke uitkomst van de onderhandelingen is 
dat het stelsel niet mag leiden tot een versobering van het 
pensioen en kostenneutraal gaat uitpakken voor de deel-
nemers. We zullen bij de uitwerking er nadrukkelijk scherp 
en kritisch op blijven sturen dat de doelen, zoals in het 
ontwerpadvies genoemd, worden gerealiseerd.’

Stuurgroep voor uitwerking SER-advies

Arend van Wijngaarden, 
voorzitter CNV 
‘Jongeren kunnen weer voldoende  
pensioen opbouwen’

‘Met het maken van deze afspraken hebben we als CNV  
kunnen regelen dat pensioenen niet onnodig worden 
verlaagd. En zelfs weer kunnen worden verhoogd.  
Jongeren kunnen weer voldoende pensioen opbouwen. 
Voor die vraagstukken hebben we nu antwoorden 
gevonden. Daarom is het CNV positief over het nu 
bereikte resultaat.’
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De risico’s in de metaalsector die alleen niet op te lossen zijn, sámen aanpakken.  

Dat is het doel van het IMVO-convenant Metaal. Theo Mimpen van VNMI, Suzanne 

Laszlo van Unicef en Arend van Wijngaarden van CNV leggen uit wat dat betekent.

TEKST  Corien Lambregtse FOTO Shutterstock, Dirk Hol

Theo Mimpen, vicevoorziter 
VNMI en directeur Uzimet: 
‘Convenant biedt houvast voor 
mkb-bedrijven’

Het initiatief voor het convenant komt van de Vereniging 
Nederlandse Metallurgische Industrie. Volgens Theo 
Mimpen helpt het convenant bedrijven – ook de klei-
nere – om werk te maken van MVO-risicomanagement.  

‘Eén van de redenen om dit convenant te sluiten, is dat 
in 2021 een EU-verordening over conflictmaterialen in 
werking treedt. Deze verplicht importeurs van “conflictme-
talen” gedegen onderzoek te doen naar de herkomst van 
die metalen - onder meer  goud, tin, wolfraam en tantaal.

Metaalsector bundelt krachten voor verantwoorde keten 

IMVO-missie metaalsector

Het convenant heeft echter een bredere invalshoek. Wij 
betrekken er de hele metaalketen bij. De basismetaalbe-
drijven, de bedrijven die het basismetaal verwerken en 
de bedrijven die zich bezighouden met metaalrecycling. 
Naast onze branchevereniging en de Europese koepelor-
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imvo

ganisatie Eurometaux, hebben ook individuele bedrijven 
het convenant ondertekend. Het streven is dat alle 
betrokken partijen elk jaar minstens vijf nieuwe onder-
tekenaars binnenhalen.

Een multinational als Tata Steel houdt zich al veel 
langer bezig met IMVO-risicomanagement oftewel due 
diligence. Voor kleinere bedrijven in onze sector is due 
diligence vaak iets nieuws. Het mooie is dat er binnen het 
convenant kennis en gereedschappen worden ontwikkeld, 
waardoor ook juist mkb-bedrijven met IMVO-risicoma-
nagement aan de slag kunnen gaan. 

Ik heb de samenwerking met vakbonden, ngo’s en 
overheid tot nu toe als heel positief ervaren. We gebruiken 
soms verschillende woorden en omschrijvingen, maar het 
was niet moeilijk om samen op één lijn te komen. Ook bij 
de volgende stappen kunnen die partijen ons helpen door-
dat zij in veel landen aanwezig zijn of daar lokale partners 
hebben. De eerste stap die we moeten zetten is de risico’s 
in de eigen keten helder krijgen. Daarna gaan we aan de 
slag om die risico’s daadwerkelijk aan te pakken. 

Het convenant verplicht bedrijven niet om alle infor-
matie over hun keten, leveranciers en productie-locaties 
openbaar te maken. Vanuit concurrentieoverwegingen 
is dat een brug te ver. Maar het secretariaat en de stuur-
groep gaan er wel op toezien dat bedrijven voldoen aan 
de gemaakte afspraken en doelstellingen. Er wordt 
gemonitord en geëvalueerd.’

Suzanne Laszlo, directeur 
Unicef Nederland:
‘Wet en convenant vullen 
elkaar aan’

Het IMVO-convenant Metaal is een mooie aanvulling 
op de Wet zorgplicht kinderarbeid die in mei werd 
aangenomen in de Eerste Kamer, vindt Suzanne Laszlo, 
directeur Unicef Nederland. Laszlo gelooft in een smart 
mix van vrijwillige en bindende elementen. 

‘Het IMVO-convenant Metaal is het derde convenant 
dat wij als ngo medeondertekenen. De combinatie van 
wetgeving en convenant zorgt in onze ogen voor de beste 
aanpak van kinderarbeid, omdat beide elkaar aanvullen. 
De Wet zorgplicht kinderarbeid geldt voor alle bedrijven. 

Wil je aan die zorgplicht voldoen, dan doe je er als bedrijf 
goed aan om je aan te sluiten bij het convenant. IMVO 
wordt een randvoorwaarde om zaken te kunnen doen. Je 
moet laten zien hoe je due diligence uitvoert.

Geen enkel bedrijf kan de IMVO-risico’s in zijn waar-
deketen in zijn eentje oplossen, er zijn veel meer partijen 
nodig om invloed uit te oefenen en impact te maken. Als 
partijen samenwerken en dezelfde doelstellingen hebben, 
kunnen er dingen gaan veranderen. Daarvoor hebben we 
het convenant dus afgesloten. Bedrijven mogen van ons 
als ngo’s verwachten dat wij onze expertise en netwerken 
inzetten om hen te ondersteunen. Bijvoorbeeld als zij op 
een productielocatie met producenten, leveranciers of de 
overheid in gesprek gaan over de gesignaleerde risico’s. 

Door deel te nemen aan convenanten zijn wij anders 
naar bedrijven gaan kijken. Ik zie dat het voor bedrijven 
een hele stap is om openheid van zaken te geven over de 
risico’s in hun keten. Dat voelt voor hen heel kwetsbaar. 
Bedrijven die open zijn over wat er mis is in de keten 
hebben meer lef dan bedrijven die dat niet doen. Het is 
ontzettend belangrijk dat die bedrijven niet worden afge-
straft, maar worden aangemoedigd en beloond. Zij nemen 
verantwoordelijkheid voor hun keten. 

Er zijn ngo’s die de convenanten niet ver genoeg vinden 
gaan en daarom niet ondertekenen of uit de onderhan-
delingen stappen. Dat is prima, elke ngo moet zijn eigen 
rol vervullen. Bij Unicef geloven we erg in samenwerking, 
daarom doen wij wel mee. Wij zien de samenwerking niet 
als belemmering om kritisch te blijven. Natuurlijk moeten 
de doelstellingen zo scherp mogelijk zijn. 

Internationaal wordt er met belangstelling naar de 
IMVO-convenanten gekeken. Nederlanders zijn het gewend 
om convenanten en akkoorden te sluiten, maar voor het 
buitenland blijft dat iets wonderlijks. De Nederlandse aan-
pak wordt in het buitenland zeker als voorbeeld gezien.’ →
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Arend van Wijngaarden,  
voorzitter CNV:
‘Een convenant is vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend’

De vakbonden helpen bedrijven vooral om de risico’s voor 
werknemers in kaart te brengen. Arend van Wijngaarden, 
CNV-voorzitter, kijkt met een bredere blik.

‘Het convenant is een belangrijke stap voor de metaal-
sector. Hiermee groeit het bewustzijn dat er ook in deze 
keten dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. 
Als CNV en FNV zijn wij allereerst alert op de risico’s 
voor werknemers, maar er zijn natuurlijk ook andere 
risico’s, zoals kinderarbeid en schade voor het milieu. 
Het begint ermee dat bedrijven durven erkennen dat er 
dingen zijn die niet deugen en daar samen met anderen 
aan willen werken. 

We staan met dit convenant natuurlijk nog maar aan 
het begin. Waar we naar toe willen, is dat wij van onze 
internationale partners horen dat het werk in de mijnen 
is veranderd, dat kinderarbeid is uitgebannen en dat 
werknemers betere arbeidsomstandigheden hebben en 
een goed loon krijgen. 

Onze bijdrage aan dit convenant is dat wij expertise 
hebben op het gebied van arbeidsvoorwaarden en MVO. 
Ook hebben wij in veel landen contacten met lokale 
vakbonden die ter plekke kunnen kijken wat er speelt. 
Als er misstanden zijn, dan stellen wij die aan de orde, 
hoe lastig of gevaarlijk dat soms ook is. Er zijn landen 
waar vakbondsvertegenwoordigers worden bedreigd of 
opgesloten. Wij kunnen bedrijven in contact brengen 
met werknemers en vakbonden die laten zien hoe de 
situatie werkelijk is.

Een convenant is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 
Elk convenant heeft een stuurgroep waarin alle partijen 
vertegenwoordigd zijn. Zij moeten elkaar scherp houden. 
Daarnaast zijn er ook altijd nog de kritische volgers aan 
de zijlijn die de convenantspartijen scherp houden. 

Het is een misverstand dat wetgeving het makkelij-
ker maakt om een keten te verduurzamen. Wetgeving 
maakt de kans juist groot dat bedrijven op zoek gaan 
naar de gaten in de wet. De kracht van een convenant  
is dat bedrijven vrijwillig meedoen en intrinsiek 
gemotiveerd zijn om hun keten te verbeteren. Door 
die bedrijven als voorbeeld te stellen en als voorkeurs-
partners te behandelen, zullen steeds meer bedrijven 
volgen. Als over 5 jaar blijkt dat we met het convenant 
geen stap verder zijn gekomen, dan zou je met wet-
geving de druk kunnen opvoeren. Maar als bedrijven 
uit eigen motivatie tot verbeteringen komen, komen  
we verder.’

Het IMVO-convenant Metaal is het 
negende IMVO-convenant dat van 
kracht is. Bedrijven die het conve-
nant op 23 mei 2019 onderteken-
den, verplichten zich om het inter-
nationaal verantwoord ondernemen 
te bevorderen en om misstanden 
op het vlak van mensenrechten en 

milieu in de metaalsector terug te 
dringen. 

Aan het metaalconvenant nemen 
onder meer Century Aluminum 
Vlissingen, Climax Molybdenum, 
TataSteel Nederland, de vakbonden, 
de Minister voor Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking, de 

Staatssecretaris van Economische 
Zaken en Klimaat, Unicef Nederland 
en Uzimet en VNMI deel. De Sociaal-
Economische Raad begeleidt het 
metaalconvenant.

Meer weten over de  
IMVO-convenanten? Kijk op  
www.imvoconvenanten.nl.

IMVO-convenant Metaal
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Green Deal Warmtepompen

 12.000 technici worden 
warmtepompspecialist

Met het oog op de 

energietransitie zijn er de 

komende jaren duizenden 

vakmensen nodig die 

warmtepompen kunnen 

installeren en repareren. 

Acht opleidingscentra 

zorgen voor hun 

bijscholing. Het loopt 

er storm.

TEKST Berber Bijma

FOTO Jeroen Poortvliet, Techniek Nederland

Veel particulieren, bedrijven en 
overheden ruilen hun traditionele 
verwarmingssysteem de komende 
jaren in voor een warmtepomp die 
gebouwen en huizen verwarmt 
met behulp van de buitenlucht of 
bodemwater. Een flinke omschake-
ling die een enorme hoeveelheid 
‘nieuw’ vakmanschap vraagt. Er 
zijn letterlijk duizenden technici 
nodig die uit de voeten kunnen met 
warmtepompen.

Techniek Nederland (voorheen 
Uneto-VNI) ziet de grote behoefte aan 
warmtepompspecialisten nu al in de 
markt en nam het initiatief voor een 
Green Deal. Doekle Terpstra, voorzit-
ter van Techniek Nederland: ‘De 
energietransitie vraagt om mensen 
met green skills. Niet alleen jongeren 
in het initiële onderwijs moeten met 
dat nieuwe vakmanschap worden 
toegerust. Maar ook de mensen die 
nu al werken in de techniek. Veel 
volwassenen die in de installatie-

branche werken, zijn opgeleid in 
het fossiele tijdperk. Zij moeten nu 
bijscholing krijgen over duurzame 
technieken.’

Techniek Nederland sloot samen 
met, het ministerie van Economi-
sche Zaken en Klimaat en een groot 
aantal partijen uit onderwijs en 
bedrijfsleven vorig jaar september de 
Green Deal Warmtepompen. De deal is 

Best practices

Leren van anderen is een belang-
rijke succesfactor bij het slagen van 
projecten. Daarom een serie over 
best practices op het gebied van 
samenwerking, arbeid, diversiteit  
en de energietransitie. Deze keer:  
de Green Deal Waterpompen voor 
het opleiden van warmtepomp- 
monteurs.

→

Gert Buisman is manager Techniek op het Alfa College in Groningen



JUNI 2019 - NR.618

bedoeld om in vijf jaar tijd tenminste 
6.000 vakmensen om te scholen 
voor het installeren, onderhouden 
en repareren van warmtepompen. 
Bij het tekenen van de deal werd 
meteen het eerste praktijklokaal met 
warmtepompen geopend, op het Alfa 
College in Groningen.

Trots
Zowel Terpstra als Gert Buisman, 
manager Techniek op het Alfa 
College, zijn ronduit trots op het 
praktijklokaal en de achterliggende 
deal. Terpstra: ‘Na Groningen 

best practices

hebben we nog meer praktijklokalen 
geopend. Inmiddels hebben we een 
netwerk van acht opleidingscentra 
voor warmtepompen, verspreid over 
Nederland.’ Buisman: ‘Voor onze 
reguliere studenten hadden we al 
een paar jaar twee kleinere warmte-
pompen. Nu zijn daar zes pompen 
bijgekomen, van verschillende 
merken en met verschillende tech-
nieken. Wie bij ons een opleiding 
volgt, kan in principe met iedere 
warmtepomp overweg.’
De Green Deal is in eerste instantie 
gesloten met het oog op omscholing 
van volwassen werknemers die al een 
tijdje in het (installatie)vak zitten, 
vertelt Terpstra. ‘Ons initiatief sluit 
prachtig aan bij een Leven Lang 
Ontwikkelen. Warmtevoorziening 
op basis van fossiele technieken zal 
uiteindelijk verdwijnen. Met dit 
scholingsproject zorgen we ervoor 
dat mensen voorbereid zijn op de 
veranderingen in hun vakgebied.’

Ook voor het Alfa College is het 
belang van bijscholing van bestaande 
medewerkers evident. ‘Maar als we 
dan toch zo’n mooi praktijklokaal 
hebben, willen we het natuurlijk 
ook gebruiken voor onze techniek-
studenten’, zegt Buisman. ‘Dat is een 

De energietransitie vraagt om samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, 
onderwijs en overheid. Enkele lessen uit de Green Deal Warmtepompen: 
n Zorg dat de gezamenlijke ambitie en de belangen van alle betrokkenen 

helder zijn en refereer daar steeds weer aan.
n Zorg voor zoveel mogelijk relevante partijen aan tafel; in het ‘Groningse 

voorbeeld’ bleek bijvoorbeeld de betrokkenheid van Gasunie cruciaal.
n Toon lef als er nog een paar open eindjes zijn. Op een gegeven moment  

is het tijd om door te pakken. Heb het vertrouwen dat de gezamenlijke  
ambitie de laatste hindernissen wel zal slechten. 

Tips voor brede samenwerking rondom energietransitie

prachtige win-winsituatie. Onze leer-
lingen op niveau mbo-3 en 4 hebben 
warmte- en koudetechniek al langer 
standaard in het onderwijspakket. 

Nu we ook deze mooie installaties 
hebben staan, kunnen we al onze 
leerlingen de mogelijkheid bieden 
om een zogeheten F-gassendiploma 
te halen. Dat is een diploma voor het 
werken met gefluoreerde broeikas-
gassen. Zonder dat diploma mag je 
bepaalde reparaties aan een warmte-
pomp niet uitvoeren. Het scholings-
aanbod is overigens heel breed: de 
opleiding voor het F-gassendiploma 
duurt veertien dagen. Maar er zijn 
ook kortere scholingstrajecten. 
Bijvoorbeeld voor het installeren van 
een warmtepomp. En er is zelfs een 

Inmiddels  
zijn er acht  
opleidings-
centra voor 
warmtepompen

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland: 'We 
bereiden mensen voor op de veranderingen in hun 
vakgebied’

Ger Buisman, manager Techniek op het Alfa College
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 Feest?

We vieren dit jaar 100 jaar vrouwenkiesrecht. Alle 
reden voor een feest. Ik zag een podium vol stralende 
Nederlandse politica’s in theater Frascati in Amsterdam. 
Zelfbewust en sterk: ze verbeeldden de zoete winst na een 
harde en lange strijd.

Maar deze feestvreugde kan niet verhullen dat er 
in Nederland het nodige hapert aan het democratisch 
proces. Bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen ging 
slechts de helft van de vrouwelijke kiezers naar de stem-
bus. De Nederlandse mannen waren beter gemotiveerd; 
twee derde van hen bracht zijn stem uit. 

Schatten vrouwen hun eigen kiesrecht niet op waarde? 
Vieren we een feestje voor niets? Ik vrees dat er iets 
anders speelt. Als ik op tv bij de interruptiemicrofoon 
weer zo’n stoet mannen en jongeheren in blauwe pak-
ken zie staan, strijdend om het grootste gelijk, denk 
ik vaak: gaat dit over mij? Kan ik wel spreken van een 
‘volksvertegenwoordiging’?

Vrouwen stemmen met hun hart, mannen met hun ver-
stand, twitterde opinieonderzoeker Peter Kanne onlangs. 
Vrouwen hechten meer aan zorg, aan duurzaamheid, aan 
waarden en normen dan mannen, zo blijkt uit onderzoek. 
Maar bij wie moeten ze hun hart ‘uitstorten’, in een poli-
tiek bedrijf waarin scoringsdrift overheerst? 

Alleen al uit democratische oogpunt is het een misser 
dat zo’n groot deel van de bevolking haar stem niet komt 
opeisen. Maar ik vind het eerlijk gezegd ook een beetje 
dom van al die politiek strategen. In ons versplinterde 
politieke klimaat zijn partijen al blij als ze een zeteltje 
winst afsnoepen van een concurrent. Terwijl de m/v met 
een wijs, een zorgzaam en een hartelijk verhaal de groot-
ste partij van Nederland kan worden, omdat hij/zij al die 
vrouwen die zich niet aangesproken voelen weer naar de 
stembus trekt. 

Zodra dat gebeurt, is er  
helemaal reden voor feest!

Yvonne Zonderop
Journalist bij de Groene  
Amsterdammer, bestuurder  
(onder meer lid van de Raad  
van Commissarissen van de  
FD Mediagroep) en auteur.

eendaagse cursus voor telefonisten 
van installatiebedrijven. Zodat ook 
zij weten waar ze over praten als 
ze consumenten of bedrijven aan 
de lijn krijgen met vragen over een 
warmtepomp.’

Boven verwachting
De belangstelling voor de scholing 
in warmtepomptechniek is boven 
verwachting, stelt Terpstra enthou-
siast vast. ‘We weten nu al dat we 
in onze acht opleidingscentra de 
komende vijf jaar geen 6.000 maar 
12.000 mensen gaan opleiden. 
Bedrijven melden hun medewerkers 
aan, omdat ze steeds meer vraag uit 
de markt krijgen.’

Ging het dan allemaal van een 
leien dakje met de Green Deal? ‘Een 
subsidietraject bij het ministerie is 
taai en duurt lang’, zegt Terpstra. 
‘En geduld is eerlijk gezegd niet 
mijn sterkste kant. Vanaf het begin 
was er bestuurlijke wil, bij Techniek 
Nederland, bij de Rijksoverheid, 
bij de betrokken provincies, bij de 
Gasunie, in het onderwijs. Maar als 
het gesprek over geld gaat, wordt 
het toch vaak moeilijk. Dan zijn er 
mensen nodig die met de vuist op 
tafel durven slaan.’

Toen de financiering eenmaal (zo 
goed als) rond was, moest op het Alfa 
College ‘met stoom en kokend water’ 
een praktijklokaal worden ingericht, 
vertelt Buisman. ‘Het moest aan het 
begin van het schooljaar klaar zijn, 
om er meteen mee aan de slag te 
kunnen. Het gezamenlijke geloof 
dat dit project er simpelweg móest 
komen, heeft ervoor gezorgd dat het 
op tijd is gelukt. En natuurlijk het feit 
dat minister Wiebes zou komen voor 
de ondertekening van de deal en de 
opening van het eerste praktijklokaal. 
Die konden we niet afbellen.’ n
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Bas van der Voort zit 

bepaald niet stil. Hij 

is laatste man van het 

Nederlands amputatie-

elftal en maakt zich 

tijdens zijn werk en als 

SP-raadslid hard voor 

flexibilisering van het 

onderwijs en inclusiviteit.

TEKST Ton Bennink FOTO Christiaan Krouwels

Bas van der Voort werkt fulltime 
bij het expertisecentrum Handicap 
+ Studie van het Bossche CINOP 
dat oplossingen biedt en aanbe-
velingen doet om de aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
te verbeteren. Zijn afdeling focust 
daarbij op mensen met een extra 
ondersteuningsvraag. ‘We kijken 
vooral hoe onderwijs beter op hen 
kan aansluiten en hoe we onder-
wijs en arbeidsmarkt inclusiever 
kunnen maken.’ Van der Voort 
studeerde daarvoor Bestuurskunde 
en Overheidsmanagement en werkte 
een tijdje bij een commerciële 
dienstverlener. 'De doelgroep van 
het expertisecentrum is breed: we 
zetten ons ook in voor leerlingen 
en studenten die vroeg moeder zijn 
geworden, die mantelzorger zijn of
– ik noem maar wat – transgender.’

Hij legt uit waar de schoen vooral 
wrikt als het gaat om de aansluiting 
van onderwijs op mensen met een 

ondersteuningsbehoefte: ‘Vaak is het 
aanbod er wel, maar melden studen-
ten zich niet. Er bestaan ook rare 
vooroordelen. Bizar, maar sommigen 
denken dat ze een aantekening op 
het diploma krijgen, omdat ze onder-
steuning nodig hebben. Dus daarom 
zeggen ze maar niks. Of de bureau-
cratie slaat toe. Dat heb ik zelf in 
mijn middelbare schoolperiode mee-
gemaakt. Ik kreeg geen hulp omdat 
de beschikbare uren aan overleg over 
mijn situatie waren opgegaan.’

Botkanker
Bas was 12 jaar toen hij voor het 
eerst met zijn ‘belemmering’ werd 
geconfronteerd. In groep 8 brak hij 
tijdens een voetbaltoernooitje zijn 
bovenbeen. Het verschil met andere 
jongetjes die hun been braken, was 
dat de breuk maar niet heelde. ‘Na 
een half jaar bleek dat ik botkanker 
had. Die diagnose kwam natuurlijk 
veel te laat.’ De inmiddels dertienja-

Bas van der Voort, consultant, speler Nederlands amputatie-elftal en raadslid

‘Stem onderwijs meer af 
op beperkingen’
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rige Bas wordt doorverwezen naar 
het Radboudumc, daar vrezen de 
artsen voor het behoud van zijn 
been. ‘Gelukkig was ik ouder dan 12 
jaar. Dan mag je zelf beslissen wat 
je wilt. Ik was toen heel stellig, als 
het been niet behouden kan blijven 
dan hoeft het van mij niet meer. De 
medische staf en mijn ouders respec-
teerden dat. Met voorbehoud dat de 
dokters niet aan euthanasie konden 
en wilden meewerken.’

Toch was er hoop. Een innova-
tieve behandeling samen met tal 
van chemokuren moesten zijn 
rechterbeen sparen. ‘Ik kreeg overal 
pinnen in mijn been. Het leek de 
goede kant op te gaan, totdat de 
kanker in mijn rechter bovenbeen 
terug kwam. Uiteindelijk ging het 
niet meer. In 2005 hebben ze mijn 
been geamputeerd. Ik mocht naar 
huis als de wond dicht was en ik 
stabiliteit had. Na een week vond 
ik het zover.’ Dat had-ie beter nog 
niet kunnen doen. De fantoompijn 
sloeg toe. En nou was hij wel wat 
gewend, maar dit? ‘Omdat ik zoveel 
pijn had gehad door die behandeling 
met pinnen was de fantoompijn ook 
heftig. Twee jaar geleden ben ik er 
nog aan geholpen. Een neuroom in 
mijn bekken werd omgeleid om de 
pijn zo weg te nemen. Had ik beter 

niet kunnen doen. De pijn werd nog 
heviger. Maar het gaat nu goed. Ik 
ben van de medicijnen af.’ In 2007 
werd hij ook nog behandeld voor een 
uitzaaiing in zijn long. Die kanker 
is inmiddels ook verdwenen. ‘Ik heb 
geen beperking. Dat vind ik. Mijn 
vrouw en ik doen verder alles wat 
onze leeftijdsgenoten ook doen. Of ik 
wel eens gepest ben? Nee, niet dat ik 
weet.’ Mensen kijken uiteraard wel 
eens omdat iemand met maar één 
been gewoon opvalt. ‘Daar zijn wij 
inmiddels aan gewend', beaamt zijn 
vrouw.

Voetbal
In zijn vrije tijd voetbalt Van der 
Voort nog steeds. Hij speelt bij het 
Nederlands amputatie-elftal en heeft 
met regelmaat een uitwedstrijd in 
het buitenland. Net als bij andere 
clubs zijn de grappen in de kleed-

kamer van zijn voetbalclub hard. 
‘Een klassieker is wel de vraag of 
een teamgenoot met het verkeerde 
been uit bed is gestapt. Maar we zijn 
verder niet zo bezig met onze beper-
kingen. We komen om te voetballen.’

Tweede Kamer? 
Van der Voort is naast zijn baan 
en sport ook nog SP-raadslid in 
de gemeente Oss. Ook daar zet hij 
zich in voor flexibilisering van het 
onderwijs en inclusiviteit. Welke 
ambities heeft hij op dat vlak? Zien 
we hem later nog in de Tweede 
Kamer? ‘Voorlopig is in de gemeente 
nog genoeg te doen. En Den Haag? 
Mijn gezin gaat boven alles. We 
verwachten over een paar maanden 
ons eerste kind. Dus wie weet in de 
toekomst, maar dan wel in een grote 
fractie. En die hebben we nu nog 
niet echt.’ n

meedoen

Meedoen
In de participatiesamenleving moet iedereen meedoen. Lukt dat ook voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een beperking? Hoe 
vinden zij een plek op de arbeidsmarkt, wat zijn hun dromen en welke 
obstakels moeten ze overwinnen? Deel 34: Bas van der Voort (27) consul-
tant expertisecentrum Handicap + Studie, onderdeel van CINOP, SP-raadslid 
in Oss én laatste man van het Nederlands amputatie-elftal.

‘Bas heeft zoveel kwaliteiten. De handicap doet er niet 
toe. Wij hebben 150 mensen in loondienst en kijken 
alleen naar hun kwaliteiten. Natuurlijk is het even span-
nend als je een jonge vrouw met een blindengeleide-
hond aanstelt, maar na een tijdje valt het niet meer op. 
In het hoger onderwijs heeft inmiddels veertig procent 

van de studenten een beperking, die kunnen echt wel 
studeren hoor. 
Voor grote bedrijven zou het aannemen van mensen die 
hulpmiddelen nodig hebben geen probleem mogen zijn. 
Kleine mkb-bedrijven die wel willen, maar niet kunnen, 
zou je een vergoeding kunnen geven.’

Bestuurder/directeur Huub Dekkers CINOP:

‘Wij kijken naar kwaliteiten, Bas’ handicap doet er niet toe’
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Samen werken
aan taal 

Samen werken aan taal, zoals de SER 
adviseert, betekent ook zelf toeganke-
lijke teksten schrijven, vindt de SER. 
Daarom is het advies Samen werken 
aan taal over laaggeletterdheid ook in 
een hertaalde versie beschikbaar. De 
teksten in deze versie zijn geschreven 
op A2-niveau: het leesniveau van 
laaggeletterden. 

In zijn advies Samen werken aan 
taal vraagt de SER aandacht voor de 
2,5 miljoen mensen in Nederland 
die moeite hebben met lezen, 
schrijven, rekenen of lage digitale 
vaardigheden hebben. Dit is een 
grote en groeiende groep mensen 
voor wie deelname aan het sociaal 
verkeer moeilijk is, ondanks dat een 
meerderheid van hen wel werk heeft. 
Deze mensen hebben vaak ook te 
maken met gezondheidsproblemen, 
huisvestingsproblemen en armoede. 
De SER adviseert om in de aanpak 
van laaggeletterdheid ook deze 
problemen te betrekken. Verbete-
ring van de samenwerking tussen 
gemeentelijke instanties, aanbieden 
van laagdrempelige hulp en cursus-
sen, en vergroten van de beschikbare 
budgetten zijn de belangrijkste 
aanbevelingen in het advies.

De hertaalde versie van Samen 
werken aan taal is in samenwerking 
met de Stichting Lezen & Schrijven 
verschenen en is onder meer te  
vinden op www.ser.nl. n

FOTO Dirk Hol

De Nederlandse en Vlaamse natuur- 
steensector hebben samen met de 
Nederlandse en Vlaamse Overheid, 
ngo’s en vakbonden afspraken 
gemaakt voor een meer verantwoorde 
productie en inkoop van natuursteen. 
Dit IMVO initiatief TruStone kwam tot 
stand na een periode van intensieve 
besprekingen onder leiding van de 
Nederlandse SER.
De sector gaat direct aan de slag 
met het in kaart brengen van 
risico’s in de productieketen en zal 
samenwerken met alle partijen van 
het initiatief om de problemen aan 
te pakken. Daarbij gaat het , onder 
meer, om de aanpak van kinderar-
beid, gedwongen arbeid, gebrek aan 
vakbondsvrijheid en veiligheid en 
gezondheid in de keten.  n

 

Eerlijk natuursteen 

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

ADVIES 19/02 | April 2019

Samen werken  

aan taal

Een advies over  

laaggeletterdheid

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Bezuidenhoutseweg 60 

Postbus 90405 

2509 LK  Den Haag

T  070 3499 525 

E communicatie@ser.nl

www.ser.nl

© 2019, Sociaal-Economische Raad

Sam
en w

erken aan taal - Een advies over laaggeletterdheid



SERmagazine 23

Veel input
jongeren 

Het Jongerenplatform van de SER 
heeft veel input van jongeren 
opgehaald via vier dialoogsessie met 
jongeren. Deze input wordt gebruikt 
voor het rapport Ontplooiingskansen 
van jongeren dat de SER op verzoek 
van het kabinet na de zomer 
uitbrengt.

Het platform sprak met jongeren 
die werkzaam zijn bij de NS, KLM, 
ABN AMRO, Rabobank en Albert 
Heijn. Eerder vonden ook sessies 
plaats met met studenten van het 
roc Drenthe College, Universiteit 
Utrecht en Hogeschool Utrecht. Ook 
was er een debat met jonge onderne-
mers in Boskoop.

‘Door mensen in de ogen kijken 
en direct contact te hebben, krijg 
je andere informatie dan uit 
literatuuronderzoek en enquêtes’, 
zegt Hasher Ahmadi, lid van het 
Jongerenplatform. 

Met de gesprekken brengen de 
leden van het SER-Jongerenplatform 
in kaart wat de kansen en belem-
meringen zijn voor jongeren om zich 
te ontplooien. De verkenning richt 
zich op vier belangrijke mijlpalen in 
het leven van jongeren: gaan stude-
ren, de eerste baan, de eerste eigen 
woning en het starten van een  
gezin. n
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Leden van de Tweede Kamer waren 
het eens: ze vonden het ongelooflijk 
dapper dat twee taalambassadeurs, 
Liesbeth de Wit en Hans Kasser, uit 
eigen ervaring kwamen vertellen wat 
het betekent om laaggeletterd te zijn.

Het advies Samen werken aan taal 
over laaggeletterdheid werd op 6 
juni besproken met de vaste Kamer-
commissie voor OCW. Eerder al werd 
het aangeboden aan minister Van 
Engelshoven van OCW. 

Het gesprek ging erover dat maat-
werk nodig is om niet alleen taal, 
rekenen en digitale vaardigheden te 
leren, maar ook hulp te krijgen bij 
bijvoorbeeld schuldenproblematiek 
of slechte gezondheid. De uitvoering 
hiervan ligt bij gemeenten, maar 
landelijke regie blijft nodig omdat 
de regelingen vaak per gemeente 
verschillen. Een landelijk kenniscen-
trum zou daarbij kunnen helpen. 
Daarnaast is kwaliteitsborging nodig 
bij het doorverwijzen voor cursussen 
en hulp. En tenslotte, natuurlijk, ook 
grotere budgetten dan nu beschik-
baar zijn. 

Lees de persoonlijke verhalen van 
Liesbeth de Wit en Hans Kasser in dit 
exemplaar van het SERmagazine (zie 
pagina 4-6). n

Kamerleden onder 
de indruk van 
taalambassadeurs
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In de Wet op de medische keuringen 
staat dat vragen stellen aan sollici-
tanten over hun gezondheid niet 
mag. Niet in de gesprekken, en niet 
in sollicitatieformulieren. Toch 
worden deze vragen nog steeds 
gesteld in sollicitatieprocedures. 
Dat schrijft de Commissie Klachten- 
behandeling Aanstellingskeuringen 
in haar jaarverslag over 2018.

De CKA heeft begin 2018 geïnven-
tariseerd of werkgevers (online) solli-
citatieformulieren gebruiken waarin 
ze gezondheidsvragen stellen. Dat 
zijn vragen over bijvoorbeeld medi-
cijngebruik en arbeidsgeschiktheid. 
Het blijkt dat sommige werkgevers 
nog steeds gezondheidsvragen opne-
men in sollicitatieformulieren. Dit 
komt met name voor in de sectoren 
Personen- en goederenververvoer, 
Bouw, Infra, Techniek en Horeca. De 
CKA heeft de betrokken werkgevers 
gevraagd om die vragen uit het 
formulier te schrappen. Ook vraagt 
de CKA aan hun brancheorganisaties 
om hun leden actief aan te sporen 
om hun sollicitatieformulier aan te 
passen. n

Verboden 
gezondheidsvragen 
 

Voelt het soms alsof je ook altijd maar moet kiezen? 

Het SER Jongerenplatform is bezig met een advies 

voor de regering over de ontplooiingskansen 

voor jongeren, zodat jongeren zich goed kunnen 

voorbereiden op de toekomst.
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Wat wil je later worden? Elk kind kent die vraag, maar hij kan ook aan volwassenen worden gesteld. 

Een tweede carrière is geen zeldzaamheid meer. Wat komt er van ( jeugd)dromen terecht? 

Als ik later groot ben
WIE? Ellen ter Braak (41)
WAT? CliniClown

‘Pom, zo heet ik als CliniClown. Negen jaar geleden ben 
ik bij CliniClowns gaan werken. Daarvoor was ik drama-
docent. Tijdens mijn opleiding had ik al ontdekt dat ik 
een clown in me heb, maar het heeft wat tijd gekost 
om mijn clown rijp te laten worden. Op mijn 33ste 
was ik zover. Wat het belangrijkste is om een clown te 
kunnen spelen? Dat je er echt bent. In het moment en 
dichtbij je gevoel. Zodra ik mijn neus opzet, gaat er iets 
kriebelen en dan bén ik er. 

Een dag in de week speel ik in mijn eentje, de 
andere dagen samen met een collega. Tot nu toe alleen 
voor zieke kinderen en kinderen met een ernstige 
meervoudige beperking. Maar de CliniClowns spelen 
ook voor mensen met dementie. Elke groep vraagt een 
andere benadering. Iedere ontmoeting is een nieuw 
avontuur.

Het is heerlijk om dit werk te kunnen doen. Ik houd 
het graag vol tot aan mijn pensioen. Het is een vak. De 
manier van spelen heeft een techniek in zich, die je 
kunt leren en blijven verbeteren. Maar het vraagt ook 
heel veel sensitiviteit en verbeeldingskracht. Je moet 
helemaal aansluiten bij de wereld van het kind. 

Als CliniClown kan ik echt een verschil maken. Voor 
de kinderen voor wie ik speel, maar ook voor hun fami-
lie die ziet hoe het kind even alle narigheid vergeet en 
geniet. Ik krijg er soms hoog op mijn armen kippenvel 
van. Vanochtend nog, we speelden voor een jongen die 
door een aandoening steeds minder kan. We maakten 
de gekste beats met een stofzuigerslang en vergrootten 
zijn bewegingen uit. Hij straalde in zijn rolstoel en was 
even zo groot als hij wilde zijn. Dat zijn momenten om 
in je hart te sluiten.’




