


• Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

• Wet werk en zekerheid (WWZ)

ONDERWERPEN

Tussen organisatorische
droom en

daad… 







• Complexere dynamische 
opgave (wicked-problems)

• Andere rol op 
participatieladder

• Minder geld, meer taken

• Mismatch werk & mens

• Aantrekken en behouden 
van talenten

• …

Toegenomen complexiteit



Zingeving, vakmanschap 
en autonomie



• Opgaven centraal om maximaal toegevoegde waarde te leveren 
aan de maatschappij;

• Van buiten naar binnen: groter rolbewustzijn i.s.m. externe 
partners;

• Stimuleren van zelforganisatie: duurzame en brede 
inzetbaarheid van professionals op talent en ambitie;

• Wendbaarheid: een goede balans tussen kwaliteit, continuïteit 
en flexibiliteit.

Wat willen we bereiken?

“Nooit meer 
stollen”



Gebouwd voor wendbaarheid?





1. Opgavengericht werken



“Een wendbare organisatie heeft 
geen reorganisaties meer nodig.”



2. Opdrachtgericht werken



Ambiëren



Andere manieren van matchen



Andere manieren van belonen

..% krijgt een 
gedifferentieerde 

beloning

60% unieke medewerkers
in maximum van de schaal

22% unieke medewerkers
boven maximum schaal

..% krijgt een 
gedifferentieerde 

beloning
toeslagen 
garanties

..% krijgt een 
gedifferentieerde 

beloning

max schaal max schaal

18% unieke medewerkers
ruimte in de schaal



Aantal gepubliceerde 
resultaatopdrachten (totaal # 553)

277

108

111

57

Programmering

Uitvoering

Bedrijfsvoering

Bestuursberaad

• 20% van al het 
werk in het 1ste

jaar.

• Verdubbeling 
in het 2de jaar.



Aantal reacties op de 
resultaatopdrachten (totaal # 1177)

664

192

183

138

Programmering

Uitvoering

Bedrijfsvoering

Bestuursberaad

• 1/3 van alle 
medewerker
s in 1ste jaar. 

• Bijna 50% 
na tweede 
jaar.



Werk dat je 
ambieert

Het speelveld vergroten

Werk 
waarvoor 

je 
geschikt 

bent

Werk dat 
beschik-
baar is



3. Werken in rollen



4. Sturen op verschillende 
snelheden



5. Persoonlijk leiderschap



6. Werken 

met sterke 

teams



7. Sturen op toegevoegde waarde



8. Bedrijfsvoering maakt mogelijk



• Vertrouwen

• Transparantie

• Gelijkwaardigheid

• Lef

Samenwerken





Meer informatie?

Ruud van Rheenen
www.wendbaarwerken.org
ruud@wendbaarwerken.org
06-15405075





Tussen droom en daad…
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Nieuwe manieren van 
werken

Lustrumsymposium: 90 jaar Capra Advocaten, 1 november 2018
mr. G.H. (Gerdin) Boelens 
g.boelens@capra.nl | 06 – 81 28 84 84



Tussen droom en daad…
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Wat staat hieraan in de weg?



Juist: 

Wetten en praktische bezwaren…
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Tussen droom en daad…



De arbeidsrechtelijke kant van nieuwe 
manieren van werken 

(in krap 20 minuten…) 
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Tussen droom en daad…



Hoe werknemers te binden aan 
wijzigingen die optreden door 
invoering nieuwe werkwijze?
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Tussen droom en daad…



Vertrekpunt: het genormaliseerde 
ambtenarenrecht 
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Tussen droom en daad…



Wijzigen in arbeidsverhoudingen: 

vijf lessen van de Hoge Raad
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Tussen droom en daad…



• Geen arbeidsvoorwaarde? 

• HR 22 juni 2018 
(ECLI:NL:HR:2018:976)

• Artikel 7:660 BW
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1. Instructierecht 



Geen arbeidsvoorwaarde, dan 
instructierecht. Wanneer 
arbeidsvoorwaarde? Alle 
omstandigheden van het geval + zes 
gezichtspunten HR 22 juni 2018. 
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Les 1: 



• Vereist voor wijziging 
arbeidsvoorwaarden

• “Ondubbelzinnig”

• HR 28 mei 1999, JAR 1999, 131 
(FNV/Kuypers II)
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2. Instemming werknemer



• Wijziging arbeidsvoorwaarden 
vereist “ondubbelzinnige” 
instemming werknemer. 
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Les 2 



• Zonder instemming werknemer!

• Zwaarwegende argumenten wg

• Schriftelijk beding | artikel 7:613

• HR 18 maart 2011, JAR 2011, 108 
(Wegener)
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3. Eenzijdig wijzigingsbeding 



Eenzijdig wijzigingsbeding mag ook in 
een cao worden opgenomen. 
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Les 3



• Redelijkheid & billijkheid 

• Driedubbele redelijkheidstoets

• Artikel 7:611

• HR 11 juli 2008, JAR 2008, 204 
(Stoof/Mammoet)
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4. Goed werknemerschap



Met driedubbele redelijkheidstoets is 
wijzigen arbeidsvoorwaarden ook 
zonder instemming werknemer 
mogelijk. 
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Les 4 



• Derogerende werking r&b

• Artikel 6:248, lid 2

• Niet “redelijk” = onvoldoende 

• HR 25 februari 2000, NJ 2000, 471 
(Frans Maas) 
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5. Onaanvaardbaarheidstoets 



Beperkende werking r&b vereist 
“onaanvaardbare” situatie; niet 
redelijk is niet genoeg.
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Les 5



1. Instructiebevoegdheid

2. Instemming werknemer 

3. Eenzijdig wijzigingsbeding

4. Goed werknemerschap 

5. Onaanvaardbaarheidstoets 
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Tussen droom en daad… | résumé 



De daad bij het woord voegen? 

Zoek ons op. 

Wij dromen graag met u mee! 
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Tussen droom en daad… | slot 


