
Arbeidsvoorwaarden en buddies

Advies- en ingenieursbureau Movares zet z’n medewerkers 
zelf aan het roer: zij bepalen welke sociale innovaties het 
bedrijf doorvoert en hoe dat gebeurt. Kernwoorden: volwas-
sen arbeidsrelaties, flexibiliteit en individuele behoeften. 
Maatwerk zonder holle frases dus. Het bedrijf won daarmee de 
AWVN-Innovatietrofee van het vierde kwartaal 2009.

terwijl er zoveel is dat ons bindt? Waarom 
gaan we daar voortaan onze energie niet in 
steken? Sindsdien geldt voor Movares een 
nieuw uitgangspunt.
Movares haalde het sociaal beleid binnen 
de onderneming uit de cao en gaf medewer-
kers, bonden en OR de tijd om de resultaten 
van de sessie in Breukelen uit te werken. Er 
kwamen vijf werkgroepen, die zich bogen 
over thema’s als ‘keuze in arbeidsvoorwaar-
den’, ‘baas in eigen loopbaan’ en ‘flexibel 
beloningsbeleid’. Begin 2009 presenteerden 
zij meer dan 150 ideeën, waarvan een deel 
vervolgens mocht rijpen in een proeftuin. 
Dat wil zeggen dat een divisie of een afdeling 
een specifiek idee adopteert en daarmee een 
tijdje gaat experimenteren. Zo moet duide-
lijk worden wat werkt en wat niet.  

 oorjaar 2007, hotel Van der 
Valk in Breukelen. Aan een 
grote ronde tafel zitten 25 
mensen van Movares, afgevaar-
digden van ondernemingsraad 

(OR), vakbonden en management. Allemaal 
vertellen ze hoe hun ideale organisatie eruit 
ziet. Na afloop loopt P&O-directeur Ad van 
Beek samen met een student van Aukje 
Nauta – de hoogleraar Organisatiepsycho-
logie die de bijeenkomst inleidde – naar het 
restaurant. ‘Vertel me eens’, zegt de jongen 
verbaasd, ‘wie is er hier nou van de vakbond, 
de OR en de directie? Alle verhalen zijn het-
zelfde!’ 
Op dat moment valt er een kwartje bij Van 
Beek. Waarom zitten we elkaar in cao-
onderhandelingen het leven zuur te maken, 

De proeftuinen van Movares
Sociale innovatie van onderaf

V

achtergrond

Aandelen in het bedrijf, pc-privé, een OV-jaarkaart of liever een fiets 
van de zaak? Hoeveel uur en hoeveel dagen wil je werken, en doe je 
dat thuis of op kantoor?  
Binnenkort krijgen 500 medewerkers van Movares een soort menu-
kaart met arbeidsvoorwaarden gepresenteerd. Via een ingenieus 
computersysteem kunnen ze een keuze maken uit het aanbod. ‘Alle 
eenheden zijn gekapitaliseerd. Arbeidsvoorwaarden bestaan immers 
of uit geld, of uit tijd’, legt P&O-directeur Ad van Beek uit. ‘Dit 
systeem zorgt voor vrijheid. Iemand die op grond van zijn leeftijd in 
aanmerking komt voor meer vakantie- en ATV-dagen, kan er bijvoor-

beeld voor kiezen om deze in te wisselen voor meer salaris of een pc.’
In een andere proeftuin lanceerde Movares een buddysysteem. Dit 
houdt in dat iedere nieuwe medewerker een persoonlijke coach krijgt, 
die hem of haar wegwijs maakt in de organisatie. De coaches zijn 
leden van de club Young Movares – werknemers jonger dan 35 – en 
hebben daarvoor een speciale training gevolgd. Doel is dat de new-B’s 
niet alleen bekend raken binnen de eigen afdeling of divisie, maar een 
netwerk binnen heel Movares opbouwen. Eens in de vier weken is er 
een coachingsgesprek. Momenteel nemen 19 coaches en 38 nieuwe 
medewerkers deel aan het traject, dat een halfjaar duurt.
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De AWVN-Innovatietrofee is een jaarlijkse prijs voor 
een bedrijf dat het meest inspirerende voorbeeld 
biedt van sociale innovatie. De winnaar van de jaar-
prijs wordt gekozen uit de vier winnaars van de kwar-
taalprijzen. De instelling van de prijs vloeit voort uit 
het AWVN-concept Slimmer werken – ofwel sociale 
innovatie. Organisaties die gericht aandacht beste-
den aan slimmer werken, kunnen volgens AWVN in 
belangrijke mate hun arbeidsproductiviteit verbete-
ren. Dat leidt tot grotere concurrentiekracht van het 

bedrijf, betere bedrijfsresultaten en meer loonruimte.  
Movares won de AWVN-Innovatietrofee van het vier-
de kwartaal 2009, en was daardoor genomineerd voor 
de jaarprijs 2009. Die is gewonnen door Nissan Motor 
Parts Center BV (zie de rubriek Verenigingsnieuws 
elders in deze editie van Werkgeven). Eerdere jaar-
winnaars van de innovatietrofee zijn vezelproducent 
Teijn Aramid (2005), cateraar Albron (2006), de 
Nederlandse Spoorwegen (2007) en Xerox Venray 
(2008).

AWVN-Innovatietrofee
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is onderzocht, maar de behoefte om dit 
verder uit te werken in een proeftuin is er 
niet. Ook niet erg.’
Het is niet op voorhand de bedoeling om 
de experimenten die succesvol zijn geble-
ken, in de hele organisatie door te voeren. 
Van Beek houdt de mogelijkheid open om 
te differentiëren naar afdeling of divisie. 
Dat heeft ermee te maken dat dé Movares-
medewerker niet bestaat. Het bedrijf valt 
uiteen in drie divisies, die ieder een eigen 
karakter hebben. ‘Rail, verreweg onze 
grootste divisie, doet veel voor Prorail. 
De mensen daar werken volgens het 
spoorboekje, zeg ik weleens gekscherend. 
Nauwgezet en volgens de regels. Aan de 
andere kant van het spectrum zitten de 
architecten van Mobiliteit & Ruimte: dat 
zijn de vrije, creatieve jongens. En Infra zit 
daar precies tussen in.’ 

MENSBEElD 
De proeftuinen worden bestierd door de 
medewerkers zelf, die straks ook nog hun 
eigen arbeidsvoorwaarden uitkiezen. Die 
zelf bepalen of en hoeveel ze thuis wer-
ken. En o ja, welke cursus zullen ze eens 
volgen? Kortom: zeggen dat Movares veel 
vertrouwen in zijn mensen heeft, is een 
understatement. Komt dat allemaal voort 
uit een rooskleurig mensbeeld? ‘Mensen 
krijgen hier veel verantwoordelijkheid, ja. 
So what, dat kunnen ze prima aan’, zegt 
Van Beek. ‘Het reguleert zichzelf wel. Veel 

erger is als je een bedrijf met controle 
wilt beheersen – want dat kan helemaal 
niet. In een volwassen arbeidsrelatie is de 
veronderstelling dat mensen op een goede 
manier belangen afwegen. Het is hier 
niet een soort paradijs waar niet gewerkt 
wordt. En als je uit een persoonlijk budget 
een opleiding kunt kiezen, verwachten we 
dat je dat ook doet – en niet wacht tot je 
manager met iets komt.’ Verblaauw: ‘Het 
scheelt ook dat het merendeel van onze 
mensen hoogopgeleid is.’ De mensen zou-
den ook niet zonder die zelfstandigheid 
en vrijheid willen, stelt Van Beek. 'Geen 
enkele sollicitant komt nog voor een vast 
contract voor vijf werkdagen van negen 
tot vijf. De balans tussen werk en privé 
was nog nooit zo belangrijk als nu. Jonge, 
hoogopgeleide mensen accepteren ook 
geen ‘omdat ik het zeg’ meer van hun lei-
dinggevende. Je werkt met professionals. 
Er zijn talloze mensen gedetacheerd bij 
klanten; sommigen verschijnen wel een 
jaar niet hier op het hoofdkantoor. Ik durf 
de stelling wel aan dat mensen die thuis 
werken, minstens zo hard werken als col-
lega’s die dat niet doen. En degenen die de 
kantjes eraf lopen – die heb je natuurlijk 
ook – doen dat op de zaak net zo hard als 
thuis.’

OrgANISCH 
Niet alle medewerkers zijn even betrok-
ken bij de vernieuwingen. Zoals altijd is er 

een kopgroep en een wat trager peloton. 
‘Sommige afdelingen hebben geen benul 
van wat er gaande is’, zegt Verblaauw. 
Laconiek: ‘Maar dat verandert vanzelf wel 
als ze zien waar collega’s mee bezig zijn. 
Zoiets moet je niet forceren; dat groeit 
organisch.’ 
Volgens Van Beek heeft sociale innova-
tie geen duidelijk eindpunt. ‘Het is een 
continu proces: er zullen steeds nieuwe 
proeftuinen ontstaan – en sneuvelen. 
Daardoor kunnen we ons beleid verversen 
en toekomstbestendig maken.’ 
Blijft de vraag hoe de cao van Movares er 
over tien, twintig jaar uitziet. Wordt het 
inderdaad een hoofdlijnenakkoord?  
P&O-directeur Van Beek ziet een ‘beperkte 
set’ afspraken voor zich – met bijvoor-
beeld de kaders van het loongebouw – en 
‘verder maatwerk’. Hij kan zich voorstel-
len dat de vakbond een meer individuele 
dan collectieve rol krijgt in de belangen-
behartiging. OR-voorzitter Verblaauw is 
voorzichtiger. ‘Er zal altijd een groep men-
sen zijn die de bescherming wil van een 
cao. Die moet je dat gevoel van veiligheid 
ook blijven bieden.’ p

Voor Movares moet een cao een hoofd-
lijnenakkoord worden, in plaats van een 
gedetailleerd boekwerk van veertig pagi-
na’s (‘gestold wantrouwen’). Van Beek: 
‘Het principe van de cao komt uit hiërar-
chische organisaties. Zo zijn de vakbonden 
ook groot geworden: strijdend voor gelijke 
rechten voor iedereen. Maar we leven nu 
in een tijd dat medewerkers veel meer 
maatwerk vragen – en de techniek dit ook 
mogelijk maakt. Waarom krijgen 55-plus-
sers bijvoorbeeld extra vrije dagen, terwijl 
jonge ouders die misschien veel harder 
nodig hebben?’

SCHuTTINgEN
Opvallend is dat er bij Movares geen 
schuttingen staan tussen directie, OR en 
vakbond. Veel ondernemingen kennen 
een vrij rigide onderscheid tussen die drie 
partijen: over sociaal beleid praat de werk-
gever met de OR, cao-onderhandelingen 
zijn traditioneel het terrein van de vak-

bond. Mensen durven hier uit hun rol te 
stappen, zegt Van Beek. ‘Een voorbeeld: 
het besturen van de proeftuinen gebeurt 
door een groep medewerkers en mana-
gers, zonder rechtstreekse bemoeienis van 
de OR. De OR schuift dus al zijn rechten 
opzij – gewoon, omdat er vertrouwen is. 
En de vakbonden hebben thuis moeten 
uitleggen dat zij bereid zijn de cao volledig 
ter discussie te stellen.’ 
Dat is best bijzonder, erkent ook OR-
voorzitter Jan Verblaauw. En natuurlijk 
heeft hij ‘aardig wat moeite’ moeten 
doen om zijn achterban over de streep te 
trekken (‘Ga je niet te ver, Jan?’) Maar hij 
is ervan overtuigd dat directie en werk-
nemers dezelfde belangen hebben. Niet 
in de laatste plaats omdat werknemers 
mede-eigenaar zijn van het bedrijf: 70 
procent van de aandelen is in hun handen. 
Jouw succes is mijn succes, wordt dan 
de teneur. ‘De directie vertelt ons alles. 
Nou ja, alles… in ieder geval wel veel. 

Anderzijds staan wij ook open over wat er 
leeft op de werkvloer. Het bedrijf ziet zijn 
medewerkers als partners. In zo’n klimaat 
hoef je geen gevecht te voeren.’ 

ZElf KIEZEN 
Inmiddels werken zes afdelingen met 
een nieuw beoordelingssysteem, waarin 
het draait om de groei- en ontwikkelings-
mogelijkheden van medewerkers. Twee 
afdelingen experimenteren met tijd en 
geld voor opleidingen en persoonlijke ont-
wikkeling. En in maart gaan 500 mensen 
hun eigen arbeidsvoorwaarden kiezen (zie 
kader Arbeidsvoorwaarden en buddies, pagina 
20). Meedoen aan zo’n proeftuin is niet 
verplicht; elke medewerker mag het zelf 
weten. ‘Behalve bij de afdeling die plaats- 
en tijdonafhankelijk gaat werken’, vertelt 
Van Beek. ‘Die afdeling krijgt flexibele 
werkplekken en open ruimtes. En tja, dan 
kan je natuurlijk niet een of twee aparte 
kantoortjes handhaven.’ 
Sommige thema’s hebben het niet gered. 
Het flexibele loon bijvoorbeeld. De ver-
wachting was dat het goed zou zijn om de 
enigszins starre beloningsstructuur – die 
stamt uit de tijd dat het bedrijf nog een 
dochter van de NS was – meer afhankelijk 
te maken van individuele prestaties. Maar 
de werkgroep die dit idee onderzocht, zag 
er uiteindelijk geen heil in. ‘Bij Movares 
zijn alle prestaties teamprestaties, de con-
clusie was dat er niet veel mis is met het 
huidige systeem. Het was een thema, het 

Jonge hoogopgeleide mensen 
accepteren geen ‘omdat ik het zeg’ 
van hun leidinggevende

Renske Rietbergen 
is hoofd awvn-adviesteam 
Haarlem en accountmanager 
voor movares.

In 1995 kwam het ingenieursbureau, dat zich met vooral bezighield met het ontwerpen 
van spoorwegen, juridisch los te staan van moederbedrijf NS en ging verder onder de 
naam Holland railconsult.  In 2001 werd het bedrijf door NS verkocht en volgde er een 
management buy out. Sinds 1 mei 2006 heet het ingenieursbureau Movares. Nog steeds 
staat de railsector centraal, maar het bureau is ook actief op vakgebieden als mobiliteit, 
infrastructuur, ruimtelijke inrichting en vervoerssystemen. Bij Movares werken meer 
dan 1.600 mensen. Het bedrijf heeft een omzet van ruim 155 miljoen euro. Het hoofdkan-
toor bevindt zich in utrecht, vier regio kantoren staan in Arnhem, Eindhoven, rotterdam 
en Weesp. 
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Beelden uit het 
hoofdkantoor van 
Movares in utrecht. 
Op de foto uiterst 
links: Or-vooorzitter 
Jan Verblaauw (links) 
en P&O-directeur Ad 
van Beek


