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HR Advies & Personeelsdiensten

Agenda:

- Status plannen Regeerakkoord

- AVG/GDRP

- Employer Branding/Boeien en Binden *

- Recruitment/selectie werving op huidige arbeidsmarkt

- Arbeidsrecht

- Arbowetgeving

- Werktevredenheidsonderzoeken * 

- Trends arbeidsmarkt

- Functioneringsgesprekken

- Recognition/waardering

- Samenwerkingsverbanden
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HR Advies & Personeelsdiensten

“Het nieuwe kabinet zet in het Regeerakkoord in op modernisering

van de arbeidsmarkt. Er moet een nieuwe balans komen tussen

werkgevers en werknemers. Vast werk moet minder vast worden

en flexwerk minder flex. Bovendien moet werken lonen en

werkgeverschap moet aantrekkelijk zijn.”

Verwachte uitwerkingen in 2019 (transitievergoeding bij 

ziekte, flexwet/aovk termijnaanpassingen…)

Nog even een resumé….
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HR Advies & Personeelsdiensten …. Resumé

- Transitievergoeding

> meerdere gronden tegelijk, wel hogere transitievergoeding

> aanvang dienstverband rechtgevend

> hoogte transitievergoeding wijzigt

- Tijdelijke contracten weer naar 3 jaar

- Langere proeftijd voor OT (5 mnd) en Tijd aovk > 2 jaar (3 mnd)

- Payrolling, geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden 

- Inschakeling ZZP-ers, opdrachtgeversverklaring via webmodule
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HR Advies & Personeelsdiensten …. Resumé

- Loondoorbetaling bij ziekte, kleine werkgevers:
> 1 jaar i.p.v. 2 jaar
> Uniforme lasten dekkende premie m.b.t. 2e jaar ziekte
> UWV neemt re-integratieverplichtingen/loonbetaling over
> Ontslagbescherming van 2 jaar blijft in stand

- Premiedifferentiatie termijn (10 > 5 jaar)

- Wijziging Kraamverlof 2019/2020

- Afspraken leeftijdsbewust personeelsbeleid in cao’s

- Studiestimulering
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Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG/GDRP > 25 mei 2018!

https://www.youtube.com/watch?v=-IdEZUTPifw

https://youtu.be/-9KkkzAwQd8

SmitsVandenBroek heeft een samenwerkingsverband met 

Cuccibu voor onze klanten.
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Algemene Verordening Gegevensbescherming

Waar komt de nieuwe wet op neer (in grote lijnen) (I):

- Betere dataprotectie voor individuen

- Eisen aan de overdracht van persoonlijke data buiten de EU

- Bedrijven krijgen meer verplichtingen

- Nationale wetten worden gelijk getrokken

- Zwaardere sancties op overtreding regels
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Algemene Verordening Gegevensbescherming

Waar komt de nieuwe wet op neer (in grote lijnen) (II) :

- Het melden van een datalek wordt verplicht

- Aanstelling van Data Protection Officers

- Toestemming voor datagebruik wordt ingeperkt

- Verplichte PIA, oftewel risico inschatting

- Ingebouwde privacy/Standaard privacy (waarborging)
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Algemene Verordening Gegevensbescherming

Transparantie, rechtmatigheid en evenredigheid:

 Toestemming verkregen individu

 Data zijn nodig voor nakomen of aangaan contract

 Data om te voldoen aan juridische verplichtingen

 Data zijn nodig om essentiële belangen van het datasubject te 

beschermen

 Publiek belang of officiële instantie

 Legitieme redenen opslaan van data, niet in conflict met 

belangen of fundamentele rechten/vrijheden
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Algemene Verordening Gegevensbescherming

Tot op welk niveau aansprakelijk?:

Bewerker of Verantwoordelijke?

 Bewerker: 

> Voldoende veiligheidsmaatregelen

> Vertrouwelijkheid waarborgen

> Op (gedocumenteerd) verzoek data bewerken

> Datalek op tijd melden bij verantwoordelijke

> Medewerking verlenen bij vraag verantwoordelijke

> Logboek bijhouden alle data bewerkingsactiviteiten

> Geen derde partij betrekken zonder toestemming

> Bewerkingsovereenkomst opstellen
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Algemene Verordening Gegevensbescherming

Tot op welk niveau aansprakelijk?:

Bewerker of Verantwoordelijke?

 Verantwoordelijke: 

> Aantonen naleving regelgeving

> Melding datalek bij autoriteiten

> Opstellen DPA (bewerkers ovk) met leveranciers
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Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanuit HR oogpunt, 2 uitgangspunten:

1) Wat past bij jouw organisatie en start met basic speurwerk!

> Wat voor gegevens zijn er?

> Wat voor contracten?

> Wat is de datapolicy?

> Wie doet wat?

2) Bewustwording bij alle medewerkers:

> Data zijn van de mensen en dus belangrijk!
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Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voordeel:

- Voorsprong indien al in bezit van HR software (aangepast op 

WPR)

- NL is een innovatief land en zetten technologie goed in 

Uitdaging:

- Controle van lijstjes (b.v. xls) die doorgemaild worden 

(gevoelige data)

- Versnipperde IT systemen die aan elkaar gekoppeld zijn

Waar begin je:       Met de 5 P’s van Privacy!
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Algemene Verordening Gegevensbescherming

• PROTOCOL (evaluatie van je privacy policy)

• PERSONEEL (wie doet wat, ‘privacy raad’)

• PROCES (vastlegging duidelijk proces)

• PRODUCT (data bewerkingsovk, bij externe partij)

• PROGRAMMA (bewustwording: opleiden, oefenen en 

verbeteren)
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Het belang van employer branding

• Wat is employer branding?

• Waarom is employer branding zo belangrijk?

• Hoe zorg je voor een goede employer brand?
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Wat is employer branding?

DEFINITIE VAN EMPLOYER BRANDING: 

“Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie 

verkrijgen en behouden als werkgever in de mind-set van 

(potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders met als doel het 

aantrekken en behouden van de juiste medewerkers.”
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Waarom is employer branding zo belangrijk?

• Een middel om talent aan te trekken en te behouden

• Tegenhouden van verloop

• Vergroten betrokkenheid met het bedrijf
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Hoe zorg je voor een goede employer brand?

• Eerst Intern!

> Wat vinden medewerkers belangrijk?

• Dan Extern!

> Wat wil je uitstralen naar nieuwe medewerkers?

18



Hoe zorg je voor een goede employer brand 

vanuit HR oogpunt? (2)

• Een eigen recruitmentsite

• Vacatures op vacaturesites

• Advertenties (online, rtv, print)

• Aanwezigheid op social media

• Open dagen

• Campusrecruitment

• Blogs 

• Persberichten/PR
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In 10 stappen naar een succesvolle 

employer brand

• Mobiliseer het bedrijf

• Bepaal je identiteit

• Authentieke positionering

• Doelgroep en Doelen

• Medewerkerstevredenheid
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• Recruitmentsite maken

• Externe communicatie

• Vertel het eerlijke verhaal

• Meten van de resultaten

• Doe wat je zegt



Recruitment/selectie op arbeidsmarkt

Na employer branding nog enkele tips inzake keuze van 

recruitment:

- Recruit eerste week/10 dagen zelf, via:

> Social media (b.v. linkedin, gratis job adverts, ...)

> Eigen personeel (bonus)

> Via eigen netwerk

- Daarna evaluatie en evt. uitbesteden. 

Bij uitbesteden is o.a. belangrijk: 

> Wervingsfee

> Payback

> No cure no pay

21



Recruitment/selectie op arbeidsmarkt

Indien geschikte kandidaat gevonden, houd rekening met:

- Opzegtermijn huidige werkgever

- Competitieve arbeidsvoorwaarden

- Arbeidsovereenkomst, personeelsreglement en checklijst

- On boarding programma/begeleiding 1e werkdagen

- Ook uitzendkracht beschouwen als volledig personeelslid

- Passende tools (millennium/YP, intreders, taal e.d. ) 

- ………
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Enkele Arbeidsrechtelijke tips

- CAO/ niet CAO

- Medezeggenschap/ NIVOR

- AOVK/ZZP opdrachtgeversverklaring

- Dossieropbouw vs. transitievergoeding 

- VSO vs. principes
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ARBO Wetgeving (I) 
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Voor 1 juli 2018 beschikken over basiscontract

De nieuwe regels in de Arbowet hebben gevolgen voor de 

werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de 

preventiemedewerker. 

Ook moeten organisaties uiterlijk per 1 juli 2018 beschikken over 

een basiscontract met een arbodienstverlener (arbodienst of 

bedrijfsarts). Dat basiscontract moet aan een aantal eisen (tool)

voldoen. 

https://www.rendement.nl/arbo/preventiemedewerker
https://www.rendement.nl/tools/onderdelen-basiscontract-arbodiensten-na-gewijzigde-arbowet


ARBO Wetgeving (II)
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Gewijzigde Arbowet ook gevolgen voor OR en PVT

Zo heeft het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht op de 

persoon die preventiemedewerker wordt en op diens positie in 

de organisatie. 

Daarnaast moet de werkgever het nieuwe contract met de 

arbodienstverlener voorleggen aan de OR. Op de keuze voor het 

onderbrengen van de arbozorg bij een arbodienst of zelf regelen 

(maatwerkregeling) via een bedrijfsarts heeft de OR zelfs 

overeenstemmingsrecht.

https://www.rendement.nl/nieuws/id20218-het-verschil-overeenstemmingsrecht-en-instemmingsrecht.html


ARBO Wetgeving (III) 
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Voor de vernieuwde wet waren dit de bestaande wettelijke

taken:

 Toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en 

-evaluatie (RI&E)

 Deskundige begeleiding bij ziekte

 Aanbieden van (periodiek) arbeidsgezondheidskundig

onderzoek

 Indien relevant: het verrichten van wettelijk verplichte 

aanstellingskeuringen.

Dit rijtje wordt onder andere aangevuld met het ‘open

spreekuur’ en ‘het recht van de werknemer op een second

opinon’.



(8) Trends arbeidsmarkt 
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1) Meten is weten

2) Vast-Flex

3) Een sterk merk

4) Vergeet je huidige medewerkers niet!

5) Een goed salaris is niet voldoende

6) De basis op orde

7) Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan

8) De employee ‘Journey’ van groter belang dan ooit (on-boarding)



Trends arbeidsmarkt 
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Overkoepelend THEMA:



Tips voor functioneringsgesprekken

- Maak verschil tussen beoordelings- en functioneringsgesprekken

- Wees een actieve gesprekspartner

- Vraag naar ambities van werknemer

- Sta open voor kritiek (en doe er iets mee), relativeer

- Laat medewerker aangeven welke maatregelen hij/zij denkt te moeten 

nemen om functioneren te verbeteren

- Emotie management, inschatting gevoeligheid (blijf zakelijk en 

professsioneel)

- Maak verslag en laat medewerker hier nog een aanvulling/reactie op 

geven indien gewenst

- Zorg voor juiste dossiervorming

- Overleg ook buiten het functioneringsgesprek (geen verrassingen, items 

van tevoren aangeven)
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Recognition/waardering

Blijk van waardering:

- Kenbaar maken

- ‘Schouderklopje’

- Team prestatie

- Vier succes

- Werknemer van de maand

- Spotlight (event)/Jaren in dienst

- Promotiebeleid

30



SmitsVandenBroek HR Advies & Personeelsdiensten 

i.s.m. Arbodienst MKBasics!

- Tender gedaan met 6 arbodiensten

- Wij zijn een tikkeltje eigenwijs, MKB mentaliteit, niet in de traditionele aanpak van de 

gemiddelde arbodienst (snelheid en duidelijkheid) 

- Full-service arbodienstverlener met een eigentijdse kijk op verzuim dat in de eerste 2 jaar, 

maar ook in de 10 jaar erna nog onze aandacht heeft!

- Regels kosten tijd en geven financiële risico’s > compleet pakket aan verzuim en re-integratie

- Wij zorgen voor verhoging arbeidsproductiviteit en beperken schadelast

- Casemanagement model, onze casemanager van SmitsVandenBroek HR Advies & 

Personeelsdiensten is uw aanspreekpunt

> met meer aandacht voor klant, snelle en goede communicatie, ontzorgen wij u

> we richten ons volledig op permanente reductie van verzuimkosten werkgever en 

verhoging van de arbeidsproductiviteit van de werknemer

> casemanager is vaste contactpersoon en treedt op als verlengstuk van uw organisatie 

- Ook belangrijk: 

> eigen bedrijfsarts in dienst 

> bemiddeling wachtlijst reductie
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Take Aways
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- HR beleid in krappere arbeidsmarkt verdient alle aandacht op 

alle niveau’s!

- Privacywetgeving/AVG, zorg ervoor dat je voorbereid bent!

- Aantrekkelijkheid van je bedrijf is key!

- Blijf oog houden voor een gezond en leefbaar werkklimaat!



HR Advies & Personeelsdiensten

33

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?

Mailen mag ook: 

f.stultiens@smitsvandenbroek.nl


