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Renolit 
nedeRland 
zet nieuwe 
koeRs in  

bedrijfsreportage

Kunststofproducent sluit AWVN-manifestafette af

een verouderend medewerkersbestand, arbeidsvoorwaarden 
die niet meer passen bij de behoeften van medewerkers en 
werkgever. geen onbekende verschijnselen in het bedrijfsleven. 
renolit nederland – maker van medische kunststoffen – vatte 
de koe bij de horens en stelde het denken over de ontwikkeling 
van medewerkers radicaal bij. Samen mét die medewerkers.
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erknemers in blauwe, 
stofvrije werkkleding 
met kapjes op het hoofd. 
Het roept een associatie 
op met 'ziekenhuis', 

maar de locatie is een fabriekshal op een 
industrieterrein in Enkhuizen. In de hal, 
die alleen via luchtsluizen te betreden is, 
hangen bordjes ‘cleanroom’. 
Dit is 21ste-eeuwse industrie: productie 
van hoogwaardige kunststofmaterialen 
voor de medische sector. Maar dit is ook 
een omgeving waarin een oud arbeids-
voorwaardenpakket een harnas werd dat 
veel te weinig bewegingsruimte bood. 
Arjen Valk is bij Renolit Nederland 
onder meer verantwoordelijk voor per-
soneelsaangelegenheden. Hij schetst het 
probleem. ‘Wij zijn actief in een sector 
waarin steeds hogere eisen worden gesteld 
aan het product. Steeds moeilijker pro-
ducten, strengere regelgeving en steeds 
hogere eisen aan de hygiëne. We moeten 
als bedrijf dus steeds beter worden in 
wat we doen. Dat betekent dat we ons als 
organisatie moeten ontwikkelen – en onze 
medewerkers ook. Dat lukte steeds min-

der goed onder de oude cao; een boek-
werk dat in de loop der jaren steeds meer 
is uitgedijd met veel bepalingen die door 
vrijwel niemand meer werden gelezen.’

RoeR om
Hoe modern de productie-omgeving ook 
oogt, Renolit Nederland is een decennia-
oud bedrijf met alle karakteristieken 
van organisaties van die leeftijd. Een 
oplopende gemiddelde leeftijd van de 
werknemers, gecombineerd met een cul-
tuur waarin 50-plussers als oud werden 
gezien, inclusief extra vrije dagen en een 
lange aanloop naar vroegpensioen. Met 
daarbij weinig mogelijkheden om ‘opge-

brande’ medewerkers te herplaatsen. 
‘Kortom: niet meer te combineren met de 
steeds hogere eisen en – heel praktisch – 
een volcontinu vijfploegenrooster’, legt 
Valk uit. Het roer moest drastisch om.
‘Onze gedachte was heel eenvoudig. Het 
arbeidsvoorwaardenpakket voor de werk-
nemers is niet slecht. Daar zat naar onze 
inschatting voldoende ruimte in om de 
organisatie los te krijgen en om medewer-
kers ontwikkelingsperspectieven te bie-
den. Die ruimte, dat geld, werd verkeerd 
gebruikt. Even heel kort door de bocht: 
dat ging naar extra vrije dagen voor mede-
werkers van 50 jaar en ouder. Die kregen 
er ieder jaar extra vrije tijd bij, tot een 

totaal van vijf leeftijdsdagen en dertien 
seniorendagen voor iemand van 62. Daar 
anders mee omgaan, leek ons dé oplos-
sing. We wilden de pot anders verdelen.’
De uitdaging was om een arbeidsvoor-
waardenpakket te maken dat werknemers 
langer gezond houdt, hun persoonlijke 
ontwikkeling stimuleert en iedere werk-
nemer de mogelijkheid geeft om extra tijd 
op te kunnen nemen. Het nieuwe pakket 
zou werknemers keuzes moeten bieden 
op het vlak van gezondheid, ontwikkeling 
en tijd, met geld als ruilmiddel. 

AchteRdocht
‘We hebben ons vanaf het begin gerea-
liseerd dat dit zeer gevoelig zou liggen,’ 
blikt Valk terug. ‘De perceptie zou kun-

nen zijn dat we dagen wilden afpakken 
zonder dat voor de werknemers duidelijk 
was wat ze zouden terugkrijgen. Voor je 
het weet ontstaat er achterdocht. We zijn 
daarom begonnen om onze kaarten open 
op tafel te leggen in het cao-overleg. We 
hebben het probleem aangestipt en onze 
denkrichting duidelijk gemaakt. Dat viel 
in goede aarde. De vakbondsbestuurders 
waren erg open en meedenkend. Zij zagen 
ook in hoe belangrijk het is dat werk-
nemers gezond de eindstreep halen, een 
eindstreep die ook nog eens verder weg 
ligt dan voorheen. Het resultaat van die 
besprekingen was een studie-afspraak 
en de oprichting van een projectgroep 
met een goede afspiegeling van het totale 
personeel. Dus: naast vakbondsvertegen-

woordigers ook OR-leden en een aantal 
andere medewerkers.’
Een gezamenlijke zoektocht tijdens de 
studie leidde tot een gebalanceerd advies 
aan cao-partijen. Eind 2011 is een nieuwe 
cao tot stand gekomen, waarin naast 
de ‘gewone’ arbeidsvoorwaarden een 
belangrijke plaats is ingeruimd voor vier 
variabelen: gezondheid, ontwikkelings- en 
opleidingsalternatieven, tijd (meer vrije 
dagen) en geld (extra salaris). De leeftijds- 
en seniorendagen zijn verdwenen, iedere 
medewerker heeft een vrij besteedbaar 
inzetbaarheidsbudget. Via de maandelijk-
se loonstrook kan iedere medewerker zien 
hoeveel budget hij dat jaar beschikbaar 
heeft. Tot 2021 is een overgangs regeling 
van kracht waarbij de werkgever extra 

renolit

Het van oorsprong Duitse Renolit is producent van hoogwaardige kunststofmaterialen voor 
een groot aantal toepassingen. De producten van de Nederlandse dochter worden door 
afnemers verwerkt tot producten voor de medische sector, zoals infuuszakken en -buisjes 
en zakjes voor bloedplasma. Het bedrijf is gevestigd in Enkhuizen, en veranderde een aantal 
malen van eigenaar. Tot 2006 was de kunststofwarenproducent eigendom van de Belgische 
chemiegigant Solvay. Renolit Nederland opereert in een markt die niet bijzonder conjunctuur-
gevoelig is, maar wel steeds hogere eisen stelt aan de productie, onder meer op het gebied van 
hygiëne. Bij Renolit Nederland werken ongeveer 160 mensen.
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‘We moeten als bedrijf 
steeds beter worden 

in wat we doen en dat 
lukte steeds minder 

goed met de oude cao’

Arjen Valk: 'Het nieuwe pakket zou  werknemers 
keuzes moet bieden op het vlak van gezondheid, 
ontwikkeling en tijd, met geld als ruilmiddel'



geld beschikbaar stelt om mogelijk nega-
tieve effecten voor de oudere werknemers 
te verzachten. In het nieuwe systeem 
wordt vanaf 2013 dankbaar gebruik 
gemaakt van de nieuwe Werkkostenrege-
ling. Die biedt mogelijkheden om bepaal-
de vergoedingen belastingvrij uit te keren.

dieetAdVies
Valk: ‘De volgende stap die we willen 
maken in het moderniseringsproces 
en die ons is geadviseerd door de pro-
jectgroep, is een moderne manier van 
roosteren. Dat wordt een vergelijkbaar 
proces, waarbij we de werknemers ook 
vanaf het begin zullen betrekken.’ Maar 
voor het zover is, moet de nieuwe arbeids-
voorwaardenregeling - die ze binnen de 
organisatie levensfasebeleid noemen - een 
succes zijn, vindt Valk. ‘De houding is nog 
wat afwachtend, maar toch zien we dat 

budget steeds meer wordt ingezet voor 
vitaliteitsdoelen, zoals een gezondheids-
test of een dieetadvies. Dus niet alleen 
maar geld. Belangrijk is dat de deur bij 
personeelszaken openstaat, letterlijk en 
figuurlijk. Verder verwachten we ook een 
behoorlijke stimulans van de nieuwe fis-
cale mogelijk heden vanaf 1 januari 2013.’
Onlangs klopte een medewerkster bij 
personeelszaken aan met het verzoek om 
een cursus te mogen doen die helemaal 
niet aansloot bij de behoeften van het 
bedrijf. ‘Dat verzoek was duidelijk gericht 
op haar persoonlijke ontwikkeling – met 
het oog op carrièremogelijkheden buiten 
Renolit Nederland. Zo’n verzoek juichen 
we toe. Niet omdat we van die werknemer 
af willen, maar wel omdat haar vraag past 
in onze filosofie. Als dit verhaal rond gaat 
in het bedrijf, heeft dat ongetwijfeld een 
positieve uitwerking.’ 

GeleeRd
Wat hij heeft geleerd van dit proces? 
Valk: ‘In ieder geval dat je medewerkers 
vanaf het begin bij veranderingen moet 
betrekken en dat je daarvoor de tijd moet 
nemen. Formeel, in het cao-overleg, maar 
ook via bijvoorbeeld voorlichtingsbijeen-
komsten. Een andere les is dat je geen 
oplossingen van de plank kunt pakken, 
maar dat je een oplossing moet zoeken 
die bij alle betrokkenen past. Maatwerk. 
Er was ook iets dat we beter hadden kun-
nen doen. We hadden meer en eerder 
tijd moeten besteden aan het produceren 
van de juiste, onomstreden cijfers. Meer 
uitzoekwerk moeten doen. Je moet het 
vooraf met alle partijen eens zijn over de 
feiten. Hoeveel zijn die leeftijds- en senio-
rendagen waard? Dat soort dingen. Als je 
het daarover eens bent, is er geen grond 
meer voor achterdocht.’ p

Renolit Nederland was de laatste. 
Het bedrijf heeft samen met ING 
Verzekeren/Investment Management, 
Xerox en FloraHolland  de AWVN-
manifestafette 2011-2012 (zie www.
awvn.nl/manifestafette) tot een goed 
einde gebracht. De vier bedrijven 
gaven elkaar het estafettestokje 
door en namen de uitdaging aan om 
de arbeidsverhoudingen binnen de 
eigen organisatie te vernieuwen. Zo 
brachten zij een deel van het sociaal 
manifest in de praktijk. In dit begin 
2011 verschenen manifest stellen 
AWVN en de vakbonden FNV Bondge-
noten, CNV Bedrijvenbond en De Unie 
dat mensen het verschil maken binnen 
organisaties en dat goede arbeids-
verhoudingen van groot belang zijn om 

groei te realiseren (zie www.awvn.nl/
sociaal-manifest). 

iNG Verzekeren/im 
De cao-onderhandelaars van ING 
Verzekeren/Investment Management 
sloten in recordtijd een sterk vernieu-
wende cao. Van onderhandelen was 
nauwelijks sprake: bonden en werk-
gever maakten samen de keuzes, met 
brede participatie van medewerkers. 
Onderdeel van de cao is een persoon-
lijk keuzebudget ter grootte van een 
kwart van het salaris. Het systeem van 
variabel belonen ging op de schop: het 
variabele deel werd kleiner.
 
Xerox
In de cao van Xerox (2011-2012) stond 

de afspraak om integraal beleid voor 
duurzame inzetbaarheid vorm te 
geven. Dit beleid kent binnen Xerox 
Manufacturing NL BV vijf pijlers: 
gezondheid, betekenisvol werk, mobi-
liteit, ontwikkeling en arbeidstijden. 
De betrokkenheid van  medewerkers 
werd bereikt door hen in 33 sessies 
78 stellingen voor te leggen; dit 
gebeurde in samenspraak met AWVN. 
Via stemkastjes gaven medewerkers 
hun mening, het groepsresultaat werd 
direct teruggekoppeld. In verdie-
pingsgesprekken met medewerkers 
zijn de resultaten getoetst en heeft 
verdere beeldvorming plaatsgevon-
den. Met de verzamelde resultaten 
heeft de projectgroep voor elke pijler 
verbeteringsvoorstellen gedaan. De 

voorstellen en bevindingen zijn de 
inzet geweest voor de inmiddels gere-
aliseerde vernieuwende arbeidsvoor-
waarden per 2013. 

Floraholland
Bij FloraHolland hadden een fusie en 
de crisis hun weerslag op de arbeids-
verhoudingen. De bloemenveiling 
greep de AWVN-manifestafette aan 
om de onvrede en oplossingsrichtin-
gen tijdens rondetafelgesprekken 
bespreekbaar te maken. Het bedrijf 
investeert in betere communicatie: 
meer face-to-face en kortere lijnen en 
heeft een ontwikkelingsprogramma 
voor leidinggevenden opgezet om 
de stijl van leidinggeven beter aan te 
laten sluiten op de bedrijfscultuur. 

                             AWvn-manifestafette 2011-2012 is volbracht

‘Je moet het vooraf met alle partijen eens zijn over de feiten. Als je 
het daarover eens bent, is er geen grond meer voor achterdocht’


