MANIFEST

SAMEN WERKEN AAN DUURZAAM WERKEN
DOOR FACTOR VIJF, SBI FORMAAT EN RUIM 90 MEEDENKERS
EEN PERSOONLIJKE UITNODIGING AAN IEDEREEN

D

it is een persoonlijke uitnodiging aan iedere deelnemer van de Nederlandse
samenleving. Elk individu, elk bedrijf, evenals de overheid nodigen we uit
mee te doen om werken duurzaam te maken. Dit kan door in jouw directe
omgeving aan de slag te gaan met 14 tips die we verderop geven. Doe jij mee? Alleen
samen kunnen we de broodnodige verandering in gang zetten.

WAAROM IS VERANDERING NODIG?
De manier waarop wij werk(en) in Nederland hebben georganiseerd, volstaat niet
meer. Te veel mensen zijn op dit moment niet duurzaam inzetbaar, zoals dat in
vaktaal heet. In gewone taal: het lukt veel mensen niet om werk te vinden en te
houden waar ze energie van krijgen, waarin ze een waardevolle bijdrage kunnen
leveren, kunnen leren, en zeker kunnen zijn van voldoende inkomsten. Te veel
mensen staan stil in hun werk, of aan de kant van de arbeidsmarkt. Een groeiende
groep mensen kan ontwikkelingen als digitalisering en flexibilisering van werk en de
opschuivende AOW-leeftijd niet bijbenen. Dit kan zo niet langer.
Het probleem van lage inzetbaarheid ligt deels aan mensen zelf. Maar voor een groot
deel ligt het aan hoe we werk, organisaties en onze samenleving hebben ingericht.
Dat kan beter. Op elk niveau: individu, organisatie, samenleving. Ook de verbinding
tussen deze drie niveaus laat te wensen over. Mensen willen bijvoorbeeld wel leren,
maar krijgen daarvoor niet de ruimte. Of ze willen van beroep veranderen, maar
moeten opleidingen buiten hun vakgebied zelf betalen, omdat de sector waarin ze
werken alleen ‘eigen’ opleidingen vergoedt. Daarom vragen we iedereen, ook jou
persoonlijk, om te helpen herinrichten. Lees de 14 tips en start nog vandaag.

WAAR KOMT DEZE UITNODIGING VANDAAN?
Op 9 juni 2017 organiseerden Factor Vijf en SBI Formaat de Duurzame Inzetbaarheid
Doorbraak Dag (DIDD) op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Ruim 90 mensen deden
mee. Mensen met uiteenlopende achtergronden en rollen. Van vakbond tot
werkgeversorganisatie, van loopbaanadviseur tot HR-directeur.
In tweetallen bedachten zij individuele plannen om zelf lekker te kunnen werken, nu
en straks. De tweetallen fuseerden tot viertallen die organisatieplannen bedachten
voor duurzame inzetbaarheid. De viertallen werden achttallen. Zij verzonnen slimme
dingen op samenlevingsniveau. Uit alles wat bedacht werd haalden we 14 tips.
Als iedereen, ook jij, uitvoering geeft aan een of meer van die 14 tips, dan pakken we
de huidige problemen aan. Dan kunnen we de snelle digitalisering en robotisering
bijbenen. Dan zijn we baas in eigen baan en staat niemand meer aan de kant. Dan
raken we niet meer opgebrand en hebben we tijd voor ontspanning. Dan hoeven we
niet langer die flexmens te zijn die volgens Richard Sennett (de Volkskrant, 1-7-’17)
het leven nauwelijks kan volhouden.

WAARTOE NODIGEN WE JE UIT?
Ga aan de slag met één of meer van de 14 tips en bouw mee aan duurzaam werken.
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MAAK HET
MOGELIJK
DAT IEDERE
WERKNEMER NA
VIJF JAAR WERKEN
RECHT HEEFT OP
EEN 3-MAANDSE
SABBATICAL.
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GA WERKEN
MET TIJDELIJKE
CONTRACTEN MET
EEN LOOPTIJD VAN
5 JAAR.
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STOP MET VAKTAAL, SPREEK GEWONE TAAL
Duurzame inzetbaarheid, eigen risicodragerschap, psychosociale
arbeidsbelasting. Dat zijn de termen die arbeidsexperts gebruiken. Onnodig
ingewikkeld! Praat voortaan over wat mensen van vlees en bloed nodig
hebben om lekker, lang en gezond te kunnen werken en mee te doen aan de
samenleving. Zoals zinvol werk, dat voldoende verdient, waar je niet van omvalt,
prettig samenwerkt, vrijheid hebt en steeds wat nieuws leert.

BEDENK: WERK IS MEER DAN BETAALD WERK
Werk is meer dan arbeid in ruil voor geld. Werk is ook vrijwilligerswerk,
voor je kinderen of zieke ouders zorgen, de klussen die we ‘om niet’ met
elkaar uitruilen. Neem het werk dat jij en anderen doen zonder dat er geld bij
komt kijken, net zo serieus als het betaalde werk. Want ook of juist met het
onbetaalde werk geven we betekenis aan onszelf, elkaar en de samenleving.

OVERDENK JE WERK EN ONTWIKKELING
Denk regelmatig na over jouw werk en ontwikkeling. Blijf je er gezond bij? Voel
je je een echte vakman/vrouw? Leer je op z’n tijd wat nieuws? Praat erover
met anderen. Praat ook met anderen over hún werk en ontwikkeling. Geef
als organisatie de ruimte voor zulke gesprekken en overdenkingen. Zorg als
overheid dat iedereen elke vijf jaar een sabbatical van drie maanden kan
nemen.

LAAT LOS
Houd niet almaar vast aan wat je hebt maar laat op z’n tijd los - vooral als je
merkt dat je vastloopt in je werk. Experimenteer, begin af en toe opnieuw.
Doe minimaal één keer per jaar iets spannends. Durf te leren en toon lef,
bijvoorbeeld door een uitdagend project op te pakken. Geef als organisatie
mensen de ruimte om iets nieuws te proberen. Zorg als overheid dat mensen
experimenteerfases financieel kunnen overbruggen.

MAAK VAST MINDER VAST EN FLEX MINDER FLEX
Zorg dat mensen zo’n twintig procent van hun werktijd iets anders doen:
een tijdelijke klus, een opleiding, een stage bij een buurbedrijf. Zo putten
bedrijven uit een grotere vijver van mensen. En zo verbreden mensen hun kans
op plezierig werken. Experimenteer met tijdelijke contracten van bijvoorbeeld
vijf jaar, waarin mensen twintig procent van hun tijd werken aan hun vitaliteit,
vakmanschap en verandervermogen. Werk in die tijd ook aan je volgende baan,
zodat je jezelf van werk blijft verzekeren.
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ONDERHOUD JE CONTRACT
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ONTDOE JE VAN KNELLENDE SYSTEMEN

Relaties, ook werkrelaties, vergen periodiek onderhoud. Komen mens en
organisatie hun wederzijdse beloften en verplichtingen nog na? Heb het daar
samen regelmatig over, bijvoorbeeld in een jaarlijkse loopbaan-APK, al of niet
met steun van een loopbaancoach. Blijf als individu en organisatie steeds
met elkaar in gesprek over werk en ontwikkeling. Maak afspraken-op-maat
die het contract tussen mens en organisatie periodiek opfrissen.

Human Resources Management (of: Personeelszaken) zit vol systemen die
mensen eerder beknellen dan ruimte geven. Pas dat wat knelt aan of doe het
weg. Zoals loongebouwen en functieomschrijvingen: werk voortaan met brede

rollen. Of haal de bezem door sociale plannen met ingewikkelde afspraken
over boventalligheid: zorg liever dat mensen continu leren en zich ontwikkelen,
waardoor transitievergoedingen overbodig zijn.
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ZORG DAT
MENSEN HUN
PENSIOENGELDEN
KUNNEN
MEENEMEN VAN
DE ENE NAAR
DE ANDERE
WERKGEVER,
ZONDER DAT HET
HEN WAT KOST.
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MAAK ONTWIKKEL- EN PENSIOENGELDEN TOEGANKELIJK
Momenteel heeft bijna elke sector een eigen fonds voor opleidingen, om
vakopleidingen van ‘eigen’ werknemers te vergoeden. Dit belemmert leren voor
andere beroepen en sectoren. Geef liever iedereen een persoonlijke ontwikkelpot.
Zo ook met pensioenen: zorg dat mensen hun pensioengelden kunnen
meenemen van de ene naar de andere werkgever, zonder dat het hen wat kost.

HERONTWERP DE POLDER
Polderen zit in onze genen, oftewel de Nederlandse gewoonte compromissen
te sluiten over loon, arbeidsvoorwaarden en meer. Maar de manier waarop we
polderen mag continu anders. Bouw spreekwoordelijke nieuwe ‘dijken’ met
duurzame ecologische vormen. Werk aan herontwerp van vakbonden en
werkgeversorganisaties, zodat we niet louter uitruilen maar samen zoeken naar
de beste oplossingen voor zowel mens als bedrijf.

MAAK EEN MARKTPLAATS VOOR MENSEN EN ZET JEZELF DAAROP
Wie ben ik? Wat kan ik? Hoe laat ik dat zien? Bouw een werkspot-achtige
marktplaats om kennis, kunde en klussen te matchen. Zorg dat mensen hun
talenten goed kunnen laten zien waardoor je vindbaar bent op wat je kan, wil,
en wil leren. En plaats jezelf op zo’n mensenmarktplaats.

EXPERIMENTEER MET BASISINKOMEN
Geef ruimte aan lokale overheden om te experimenteren met een
basisinkomen, dat je simpelweg krijgt omdat je al waardevol bijdraagt aan de
samenleving - bijvoorbeeld omdat je een kind grootbrengt of helpt op school
of in de buurt. Door te experimenteren met een basisinkomen leren we of
mensen zich hierdoor zekerder gaan voelen en of ze daardoor vaker waardevol
bijdragen, ook anders dan via de uitruil arbeid-geld.

MAAK ONDERWIJS GRATIS
Lang leve het leren dat voor iedereen altijd beschikbaar is. Geef mensen van
alle leeftijden toegang tot gratis onderwijs; het betaalt zich dubbel en dwars
terug. Richt werk en samenleving zodanig in, dat mensen de tijd en ruimte
hebben om van en aan elkaar te leren. Zo kan iedereen zijn leven lang tegelijk
docent en student zijn en wordt leren deel van werken.

‘BELOON’ ONTWIKKELING MET EEN HOGE WW-UITKERING
Momenteel krijgen mensen een hogere WW-uitkering naarmate ze langer in
dienst zijn geweest. Eigenlijk een beloning voor beperkte inzetbaarheid op de
arbeidsmarkt. Draai dat om: ‘beloon’ mensen naarmate ze zich meer ontwikkeld
hebben met een hogere WW-uitkering. Ten eerste zullen die hogere uitkeringen
zelden nodig zijn omdat men zo weer aan de slag is. Ten tweede prikkelt dit zowel
werkgevers als werknemers om te investeren in leren en ontwikkeling.

HEB ELKAAR, JEZELF EN JE WERK LIEF
Werk iedere dag opnieuw aan een klimaat van vertrouwen op de werkvloer.
Denk goed over de ander en leef je in de ander in. Geef elkaar oprechte
aandacht. Heb goede gesprekken en praat conflicten uit. Ga ervan uit dat
wie goed doet, goed ontmoet. Hou van je werk, en als je er niet van houdt, zoek
ander werk. Blijf niet hangen voor ‘brood op de plank’. Daarmee doe je jezelf, je
organisatie en de samenleving tekort.

WE ZITTEN VAST
IN SYSTEMEN VAN
GISTEREN EN DE
ONWETENDHEID
VAN MORGEN.
WE GEBRUIKEN
MOEILIJKE WOORDEN
OMDAT WE HET
KENNELIJK TE
LASTIG VINDEN OM
VRAAGSTUKKEN
EENVOUDIGWEG OP
TE LOSSEN.

KORTOM
Als we met z’n allen deze 14 tips opvolgen, dan maken we samen iets moois van
werk. Deze uitnodiging is geen oproep tot revolutie. Wel is het een uitnodiging
om uit de klem van vandaag te komen, waarin we tegenstellingen onnodig groot
maken, zoals die tussen flexibiliteit en zekerheid. We zitten vast in systemen van
gisteren en de onwetendheid van morgen. We gebruiken moeilijke woorden omdat
we het kennelijk te lastig vinden om vraagstukken eenvoudigweg op te lossen.

EN TOCH
Toch willen velen het anders en kan het ook anders. Als we allemaal kleine
stappen in de goede richting zetten, dan komt een toekomst van duurzaam
werken voor iedereen vanzelf dichterbij.

EN NU?
Deze uitnodiging willen we graag met iedereen delen: alle individuen, organisaties
en maatschappelijke instituties. Niet omdat wij het weten, maar omdat we een
beweging op gang willen brengen waarin we met z’n allen de arbeidsmarkt beter
maken.
Wij roepen dan ook alle individuen, bestuurders, ondernemers en politieke partijen
op om dit manifest hoog op de agenda te zetten. En om vanuit ieders eigen rol
verantwoordelijkheid te nemen voor duurzaam werken.

WAT KUN JIJ VANDAAG NOG DOEN?
Allereerst zou het fantastisch zijn als jij vandaag met één of meer van de 14 tips
aan de slag gaat. Niet alle tips zijn voor iedereen toepasbaar, dus kies tips waar jij
wat mee kunt en wilt.
Ten tweede zou het mooi zijn als de 14 tips weer nieuwe tips opleveren. Heb je
nieuwe tips, post ze op onze LinkedIn-groep Duurzaam Werken.

WIJ ROEPEN ALLE
INDIVIDUEN,
BESTUURDERS,
ONDERNEMERS EN
POLITIEKE PARTIJEN
OP OM DIT MANIFEST
HOOG OP DE
AGENDA TE ZETTEN.
EN OM VANUIT IEDERS
EIGEN ROL VERANTWOORDELIJKHEID
TE NEMEN VOOR
DUURZAAM WERKEN.

Ten derde hopen we niet alleen jou maar nog veel meer mensen in Nederland
te bereiken met deze persoonlijke uitnodiging tot duurzaam werken. Dus deel
deze uitnodiging via Twitter, LinkedIn, Facebook, een mail naar je moeder, je
baas, je politieke partij, en overhandig ‘m desnoods persoonlijk aan onze koning
of koningin. Of maak een foto van de acties die jij onderneemt en post die in de
LinkedIn-groep Samen Werken aan Duurzaam Werken.

TOT SLOT
Lieve mensen, bij deze dragen wij de verantwoordelijkheid voor deze
persoonlijke uitnodiging over aan ons allemaal. We zien uit naar jullie acties en
reacties!
Namens alle deelnemers van de DIDD,
Cristel van de Ven, Aukje Nauta, Jaap Jongejan

