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Bruto per maand
Interim:  circa €50,= à €60,= per uur
in vaste dienst
junior €2.500,=  -  €3.300,=
medior €3.000,=  -  €4.300,=
senior €4.000,=  -  €5.700,=

’Stereo uit, papa moet klanten
bellen’

werk of mantelzorg en werk.
Uit onderzoek blijkt ondub-
belzinnig dat als mensen goed
in hun vel zitten zij ook pro-
ductiever zijn.”

„Daarnaast vinden wij het
vanuit ecologisch
standpunt een goed
idee om tijd en
plaats onafhanke-
lijk te werken. Door
files te vermijden of
met het openbaar
vervoer te reizen
kan je jouw per-
soonlijke CO2-uit-
stoot terugdringen.
In ons hoofdkantoor

hebben we door flexibele
werkplekken te creëren het
aantal vierkante meters werk-
vloer flink teruggebracht. Dat
scheelt de organisatie geld en
spaart het milieu.”

Vroeger stond ’s avonds
werken synoniem aan over-
werk. Tegenwoordig klappen
steeds vaker werknemers om
20.00 uur, als de kinderen op
bed liggen, hun laptop weer
open om nog wat mails te be-
antwoorden, memo’s op te
stellen of klanten in het bui-
tenland te bellen. „De tijd dat
de baas ’s morgens de deur
opendeed en aan het eind van
de dag weer op slot, is voorbij”,
knikt Rinsema. „Werkne-
mers, zeker van de jongere ge-
neraties, willen steeds meer
zelf bepalen wanneer en waar

Ze vervolgt: „Gezellig na-
tuurlijk, maar ook hinderlijk,
want hij ging dwars door mijn
routine heen. Onze zoon van
17 moest eveneens wennen.
Hij wil dj worden en heeft de
stereo vaak op tien staan, maar
dat kan natuurlijk niet als papa
thuis een klant moet bellen.”

Inmiddels zijn er goede af-
spraken gemaakt in huize Van
der Meer. Hans werkt voort-
aan als hij thuis is in de stu-
deerkamer. Met de deur dicht.
„Hoewel, als hij ’m open-
houdt, kan hij meteen mooi
een oogje in het zeil
houden als de kin-
deren hun huis-
werk maken”, zegt
Marjolein lachend. 

Theo Rinsema,
algemeen directeur
van Microsoft Ne-
derland grinnikt.
„Ja, ook het thuis-
front moet groeien
in het nieuwe wer-
ken. Het vergt van iedereen
een aanpassing. Wat wij als
werkgever willen stimuleren,
is echter niet zozeer thuiswer-
ken, als wel flexibiliteit. Wij
willen dat ons personeel een
goede balans kan vinden tus-
sen werk en privé. Dat kan
dan zijn tussen gezin en werk,
maar ook tussen hobby en

ze werken. Ze willen om 15.00
uur op het schoolplein staan.
Of overdag een yogales volgen.
Moet kunnen. En het kan ook
als je als werkgever ruimte en
vertrouwen geeft.”

De angst die veel managers
hebben dat werknemers thuis
niets doen of er de kantjes van
aflopen, deelt Rinsema niet.
„Ik ben ervan overtuigd dat ie-
dereen die bij ons werkt, het
beste met het bedrijf voor-
heeft. En de enkeling die dat
niet heeft. Tja, de goeden hoe-
ven niet onder de kwaden te
lijden. Het nieu-
we werken
vraagt om leider-
schap. Op sturen
op vertrouwen,
niet op contro-
le.”

„Maar het
gaat ook om persoonlijk lei-
derschap”, benadrukt hij.
„Het individu moet zelf ver-
antwoordelijkheid nemen
voor zijn werkzaamheden. Hij
kan werken wanneer hij wil,
als hij maar zijn targets haalt.
Overigens, is onze ervaring
dat mensen door de technolo-
gische mogelijkheden om al-
tijd en overal te kunnen wer-
ken, juist te veel doen. Som-
migen weten van geen ophou-
den en moeten weer leren hun
laptop dicht te klappen. Seri-
eus, daar trainen wij ons per-
soneel nu ook in.”

Joop Hofland, projectleider
Cross Media Concepten voor
Unie services bij vakbond De
Unie, herkent dit probleem.
„Ik moet ook regelmatig mijn
smartphone omgekeerd neer-
leggen, want als ik het groene
lichtje zie branden, word ik
meteen nieuwsgierig en móét
ik mijn mail checken, ook al zit
ik net met mijn gezin te eten of
is al 23.00 uur ’s avonds.”

Als vakbondsman wijst hij
ook op het financiële aspect.
„Vroeger betekende ’s avonds
werken inderdaad overwer-

ken. En voor
onaangename
werktijden ging
meteen de tel-
ler lopen. Dat
kostte de baas
extra loon. Nu
werknemers

steeds meer gelegenheid krij-
gen om zelf te bepalen waar en
wanneer ze werken, is dit van-
zelfsprekend anders. Ik pleit
echter wel voor een thuis-
werkvergoeding. Niet alleen
om de thuiswerkplek volgens
de arboregels in te kunnen
richten met een goed bureau
en dito stoel, maar ook omdat
als een werknemer regelmatig
dagdelen thuis werkt, hij daar
meer koffie drinkt. Het geld
dat het bedrijf bespaart door
het nieuwe werken, denk aan
reductie van het aantal vaste
werkplekken, kilometers, lea-

secontracten of koffieautoma-
ten, zou weer terug moeten
vloeien naar het personeel.”

Luc Joziasse van ict-dienst-
verlener Wortell knikt. „In het
jaar dat wij het nieuwe werken
invoerden, groeiden onze om-
zet én winst met ruim 58%! We
hebben een forse kostenbe-
sparing gerealiseerd. In de eer-
ste plaats op huisvesting. Daar-
naast besparen we gezamen-
lijk zo’n 500.000 autokilome-
ters per jaar. Het geld dat we zo
uitsparen, steken we in oplei-
dingen voor onze mensen, zo-
dat zij zich verder kunnen ont-
wikkelen als ict-professio-
nals.”

„Het nieuwe werken vergt
echter wel meer van de mana-
ger. Hij moet meer tijd steken
in het onderhouden van con-
tact met zijn medewerkers en
zal vaker op vaste tijden voort-
gangs- en functioneringsge-
sprekken moeten voeren.
Maar al die extra inspannin-
gen leveren wel wat op. De re-
latie met je personeel wordt
anders. Vroeger wist ik vrij-
wel niets van mijn medewer-
kers. Nu ken ik hun gezinssa-
menstelling en weet wat hun
hobby’s zijn. Dat verandert je
band. Voorheen werd ik als
baas nooit op een verjaardags-
feest uitgenodigd. Tegen-
woordig wel. Discobowlen
met collega’s, barbecueën, ik
ben overal bij.”

• Hans van der
Meer is thuis

aan het werk.
Zijn vrouw

Marjolein
moest er flink
aan wennen. 

FOTO: HENK
BOUWMAN

AMSTERDAM – „Het was wel even
wennen, dat zogenaamde nieuwe wer-
ken”, zegt Marjolein van der Meer uit
Leiden met gevoel voor understate-
ment. Vroeger was haar man Hans,
marketingmanager bij Microsoft, lan-
ge dagen van huis. „Maar ineens zat
hij regelmatig een ochtend of middag
thuis met zijn laptop op schoot midden
in de kamer, terwijl ik wilde stofzui-
gen of eten koken.” 

door PAOLA VAN DE VELDE

NIEUWE WERKEN IS 
EVEN WENNEN VOOR 
HET THUISFRONT

’Overdag
yogales
volgen
moet

kunnen’
’Het bespaart

kosten en
het milieu’
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’Laat een bericht achter
na de piep, misschien bel ik
je terug, misschien ook
niet.’

’Hallo, (heel hard geruis)
je weet wat je moet doen –
beep.’

’Beep.’
’Bel zelf effe te-

rug, want ik heb
geen geld om jou
terug te bellen.’

’Ja hallo… (sla-
perige stem, wilde
muziek op de ach-
tergrond) dit is de
voicemail van
Willem, spreek
een bericht in na
de piep.’

Menig kandi-
daat vergeet bij de zoektocht
naar een nieuwe baan om
even stil te staan bij de bood-
schap op zijn voicemail. Hij
stelt een keurig cv op, door-
spit de website van het be-
drijf, schrijft een gepassio-
neerde sollicitatiebrief –
maar als vervolgens het be-
drijf in kwestie belt om een
afspraak te maken en zijn
voicemail aanspringt, is het
snel gedaan met zijn zakelij-
ke, professionele voorko-
men. De eerste woorden aan
de nieuwe werkgever zijn
ineens onbedoeld geworden:
’Bel zelf effe terug, want ik
heb geen geld om jou terug
te bellen’. 

Soms is er dan zelfs nog
geen persoonlijk contact ge-
weest, want veel baanzoe-
kers beperken zich tegen-
woordig in hun zoeken tot
het plaatsen van hun cv op
enkele banensites. Als een
potentiële nieuwe werkge-
ver dan enthousiast raakt,
opbelt en op een ongepast jo-
lig voicemailbericht stuit,

heb je als kandidaat geen en-
kele mogelijkheid om je te
verdedigen. Ook werkbe-
middelaars zijn mensen, en
we proberen ons nu eenmaal
meteen een beeld van ie-

mand te vormen,
met alle kleine
beetjes informatie
die we hebben. Zo
krijgt een onge-
paste voicemail-
boodschap – eens
ingesproken op
een katterige dag
of in een ver, jolig
verleden – al snel
veel gewicht bij
de eerste indruk
die je potentiële
nieuwe werkge-

ver van je maakt. En vaak
strookt dat niet met het keu-
rig verzorgde cv. 

Daarmee pleit ik er be-
paald niet voor om je voice-
mail te zien als verlengstuk
van je cv. Om het met ande-
re woorden te zien als dé
manier om je persoonlijk-
heid voor het voetlicht te
brengen met grappige vond-
sten, een opgewekte stem, je
lievelingsmuziek en een lan-
ge, persoonlijke boodschap.
Houd het liever helder en
energiek. Voor de meeste
functies is een beetje zakelij-
ke boodschap toch het beste. 

Al kun je daar, toegege-
ven, ook te ver in doorschie-
ten. Zo werd ik laatst door
mijn zus aangesproken.
’Wat klink je monotoon op
je voicemail, kun je er niet
wat meer intonatie inbren-
gen?’ zei ze. Tja, het is hoog
tijd dat ik zelf ook weer eens
mijn boodschap terugluis-
ter. Want het omgekeerde
geldt natuurlijk net zo goed:
niet alles is altijd zakelijk. 

Voicemail

• Ronald de Zoete, Robert Half International Nederland
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■ Financieel topman
De functie van cfo is geen

tussenstap naar de functie
van ceo. Zeker 73% van de
financiële topmannen zien
hun baan als een volwaardi-
ge en aantrekkelijke carrière-
bestemming. Slechts 10%
ambieert een rol als alge-
meen directeur van een on-
derneming. Zo blijkt uit in-
ternationaal onderzoek van
Ernst & Young. Verreweg de
meeste cfo’s zijn man, hoog-
opgeleid, ervaren, deskun-
dig, gedreven en zeer ambi-
tieus. Doorgaans hebben zij
hun gehele loopbaan bijna
uitsluitend in een financiële
functie gewerkt. De meesten
hebben een economische
studie afgerond (29%), een
MBA (27%) of zijn registerac-
countant (27%). 

■ Googelen
Bijna twee derde van de

werkgevers googelt poten-
tiële kandidaten alvorens zij
hen uitnodigen voor een sol-
licitatiegesprek. Dit blijkt uit
onderzoek van Creyf’s Uit-
zendbureau. 42% van de
werkgevers geeft aan de on-
linezoekmachine niet meer te
kunnen missen in het selec-
tieproces. Naast het cv en de
motivatiebrief van een solli-
citant is tegenwoordig ook
de online-identiteit van ie-
mand een belangrijke graad-
meter. Op sociale netwerken
probeert men een indruk te
krijgen van de persoon ach-
ter de sollicitant, om zo na te
gaan of hij of zij bij de orga-
nisatie past. 

■ Aantrekkelijk
Google is nog altijd veruit

de meest aantrekkelijke
werkgever voor hoger op-
geleiden uit de twaalf
grootste economieën ter
wereld. Zo blijkt uit de inter-
nationale top 50 van meest
attractieve werkgevers die
Universum elk jaar publi-
ceert. Vorig jaar stond het
Amerikaanse internetbedrijf
ook al op nummer 1. Van de
Nederlandse bedrijven wis-
ten alleen Unilever, Heine-
ken, Shell, ING en Philips
een plek in de lijst te be-
machtigen. 

Bedrijven in Nederland zijn da-
gelijks op zoek naar gekwalificeer-
de ict-specialisten. Veelgevraagd
zijn op dit moment de .NET-ont-
wikkelaars. .NET Framework
(spreek uit: ’dot net’) is een onder-
deel van Windows. Een gebruiker
is meestal niet eens op de hoogte
van het bestaan ervan, maar voor
softwareontwikkelaars is het een
essentieel stukje technologie voor
het ontwikkelen van applicaties.
De populariteit van Windows zorgt

bouwen van de software, testen zij
vaak de applicaties ook. In de tools
waarmee zij werken, is meestal al
een testfunctionaliteit ingebouwd.
Al hebben grotere bedrijven veelal
aparte testers in dienst. 

voor veel vraag naar applicaties en
dat is het werkterrein van .NET-
specialisten. 

In Nederland houden zich circa
65.000 mensen professioneel bezig
met het bouwen van softwareap-
plicaties. 95% van hen is man,
hoger opgeleid, dol op gadgets en
behept een waanzinnige passie
voor technologie. Sommigen zijn
autodidact, maar de meesten heb-
ben minimaal een hbo-opleiding
informatica afgerond. Naast het

Wat verdient een…
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Ben Oude Alink (46) is
in dienst getreden als sales
directeur bij softwareleve-

rancier
ODS2. Hij
komt over
van Quote
Compo-
nents, waar
hij verant-
woordelijk
was voor de
grote ac-
counts, zoals
Wehkamp,
Bol.com. en

Albert Heijn. Oude Alink
begon zijn loopbaan bij
Switch Automatisering.
Bij ODS2 gaat hij zich
richten op de verdere
groei van het Enschedese
bedrijf.

***
Els van der Plas (50)

neemt op 17 januari 2011
afscheid als directeur van
het Prins
Claus
Fonds. Na
een
dienstver-
band van
ruim der-
tien jaar
zet zij een
nieuwe
stap in
haar loop-
baan en
wordt di-
recteur van Premsela, het
Nederlandse instituut
voor design en mode. Van
der Plas heeft het Prins
Claus Fonds vanaf zijn
ontstaan in 1997 opge-
bouwd tot een internatio-
naal instituut voor cultuur
en ontwikkeling dat staat
voor kwaliteit en innova-
tie. 

***
Mark Pieter de Boer (36)

is aangesteld
als hoofd
West-Euro-
pese Equity
Markten bij
ING Com-
mercial Ban-
king, de be-
drijfs- en in-
vesterings-
bankdivisie
van ING
Group. 

De Boer is afkomstig
van de Royal Bank of
Scotland, waar hij hoofd
was van de Benelux Equi-
ties. Eerder werkte hij
voor ABN Amro. 

***
Elian Smits (37 is be-

noemd tot
directeur
van Natio-
nale Hypo-
theekPas.
Zij is vanaf
de start van
NHP be-
trokken bij
de opbouw
van de orga-
nisatie. Van-
af 2008 be-
kleedde zij
de functie
van manager operations.
In 2009 trad zij al als direc-
teur operations toe tot de
directie. Smits leidt al ja-
renlang succesvol een ei-
gen organisatieadviesprak-
tijk, waarin zij opdrachtge-
vers als Interpolis en Nu-
on adviseerde.

***
Johan van Egmond (42)

heeft de
functie van
commerci-
eel direc-
teur bij
Syntru-
sAchmea
geaccep-
teerd. Hij
volgt Ruud
Hendriks
op, die deze

functie ad interim vervul-
de. Van Egmond was tot
voor kort regionaal ver-
koopdirecteur bij Aegon
Global Pensions. Hij gaat
zich bij SyntrusAchmea
richten op het verder
stroomlijnen van de
klant- en marktbenade-
ring. Daarnaast behoort
het totale acquisitieproces
tot zijn kerntaken. 

***
Cokky

Bosman (54)
is verkozen
tot nieuwe
voorzitter
van de
Werkge-
versvereni-
ging Con-
tactcenters
(WGCC). Zij
volgt Dick Bakker op, die
de afgelopen 12 jaar deze
functie bekleedde. Bos-
man is algemeen direc-
teur van Telecom Direct
Almere (TDA). 

***
Afval- en energiebe-

drijf HVC heeft Thijs van
Berckel (44) als financieel
directeur
aangesteld.
Hij was al in
dienst bij
HVC als se-
nior control-
ler. Eerder
werkte hij
onder ande-
re als senior
manager bij
Goodwell
Investments en als ad-
junct-directeur bij Van
Lanschot Bankiers. 

• Elian
Smits

• Mark Pieter
de Boer

• Ben
Oude Alink

• Thijs van
Berckel

• Els van
der Plas

• Cokky
Bosman

Robert-Jan van der
Steur (41) heeft als alge-
meen directeur de eindver-
antwoordelijkheid voor Se-
neca gekregen. Hij volgt
interim-ceo Sytse Zuidema
op, die als aandeelhouder
betrokken blijft bij de onli-
ne dienstverlener. Van der
Steur heeft ruim 16 jaar
managementervaring in
software en gerelateerde
services, opgedaan bij IBM
en een van de belangrijkste
Microsoft Business Soluti-
ons partners. Voor Seneca
ziet Van der Steur grote
kansen: „De markt voor on-
line communicatie en onli-
ne transacties is groot en
groeit zeer snel. De gemo-
tiveerde en betrokken me-
dewerkers van Seneca le-
veren een complete online
front-office. Een dienst die
het hart van iedere organi-
satie raakt.” 

• Johan van
Egmond

De waarde van netwerken 
DELFT – Sla de personeels-

advertenties er maar op na: in
veel vacatures wordt tegen-
woordig gevraagd naar men-
sen met een uitstekend en re-
levant netwerk. Maar hoe be-
wijst de sollicitant dat hij een
geboren netwerker is? En hoe
toetst een werkgever de net-
werkvaardigheden, waarvan
een potentiële kandidaat zo
hoog opgeeft? Het doorsnee cv
geeft immers geen inzicht in
de netwerkcompetenties of de
waarde van een netwerk.

Miriam Notten, directeur
van Netwerkadviesorganisatie
La Red, kent het probleem.
„Alleen maar wijzen op het
aantal volgers dat je op Twitter
hebt, of het tonen van je vele
connecties op LinkedIn is niet
genoeg”, zegt ze. „Je kunt wel
roepen dat je 1200 mensen
kent, maar wat zegt dat? De
vraag is wat precies de waarde
is van al die rela-
ties. Wat is het so-
ciaal kapitaal dat
je meebrengt?”

Volgens haar
biedt een per-
soonlijke net-
werkkaart uitkomst. „In de
toekomst wordt dit systeem
onmisbaar bij sollicitatiepro-
cedures, omdat het meteen in-
zichtelijk maakt wat de kandi-
daat meer te bieden heeft dan
kennis en ervaring. De kaart is
een visuele weergave van het

kuddegedrag in de hand
werkt, maar ook omdat deze
mensen je weinig tot geen toe-
gang verschaffen tot nieuwe
informatie, laat staan nieuwe
contacten. En dat is nou juist
wat sociaal kapitaal is: dat wat
beschikbaar komt via anderen
door de relatie die je met deze
anderen onderhoudt.”

Voor een commerciële func-
tie, zoals salesmanager, is bij-
voorbeeld een netwerkdicht-
heid van 30% ideaal. Het me-
rendeel van de mensen kent
elkaar dan niet en zo’n net-
werk biedt dus de meeste kans
op nieuwe kennis, doorverwij-
zingen en nieuwe klanten. 

Zelf brengt zij elk kwartaal
haar netwerk in kaart. „Als
ondernemer is het belangrijk
om steeds te controleren of je
contacten nog wel passen bij
de doelen die je nastreeft. Om
een grondige analyse te ma-
ken, kan je o.a. jouw e-mail-
verkeer van de afgelopen 3
jaar laten analyseren. Dan
wordt inzichtelijk met wie je
veel contact hebt, wat het rit-
me en de frequentie van die
contacten zijn en met wie je de
banden moet aanhalen.”

Een minder uitgebreide me-
thode om de dichtheid van een
netwerk te meten, is door een
steekproef van 25 mensen uit
je LinkedIn-profiel te nemen
en na te gaan of die met elkaar
verbonden zijn. 

netwerk van de sollicitant met
waardering op functiespeci-
fieke kenmerken. Een ac-
countmanager heeft een an-

der soort net-
werk nodig dan
een hoofd hu-
manresources-
management.”

Zo is het be-
langrijk vooral

de dichtheid van het netwerk
in kaart te brengen. „Als de
mensen die jij kent ook alle-
maal elkaar kennen, dan spre-
ken we van een hoge dicht-
heid. Zo’n netwerkstructuur
is doorgaans niet zo handig en
minder waardevol, omdat het

• Miriam Notten van La Red 
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