
Welkom!
Goed werkgeverschap
Donderdag 18 maart 2021 



Voorstellen

• Trainer, ontwikkelaar en adviseur

• Echte kennisverslinder…. 

• Sinds 1993 actief in de flexbranche en op het 
gebied van HR

• Woon in het mooie Drenthe met man, 
dochter (18), zoon (16) en hond. 

Henriette Postma 



Doelstelling 

In dit webinar maak je kennis met goed 
werkgeverschap. 
• Met welke grondbeginselen moet je rekening 

houden? 
• Waarom is goed werkgeverschap zo 

belangrijk? 
• Welke verplichtingen heeft de werkgever? 



Programma 
• Wat verstaat de wet onder goed 

werkgeverschap

• Grondbeginselen van goed werkgeverschap

• Voorbeelden uit de praktijk

• Welke punten van goed werkgeverschap 
vinden jullie belangrijk

• Goed werkgeverschap en duurzame 
inzetbaarheid

• Van goed werkgeverschap naar aantrekkelijk 
werkgeverschap



Hoe gaat het in zijn werk? 

Theorie - presentatie

Chat of poll voor interactie

Of in kleine groepjes in de breakoutroom

Webinar duurt 60 minuten 

Vragen? Stel die dan in de chat 



Kennismaken via een poll
Welke rol / functie past het beste bij jou? 



Goed werkgeverschap
Wat verstaan we onder goed werkgeverschap?

Artikel 7: 611 BW: de werkgever en de 
werknemer zijn verplicht zich als een goed 
werkgever en goed werknemer te gedragen. 

Er zijn wel grondbeginselen die we uit 
jurisprudentie en overige wetgeving kunnen 
halen! 



De beginselen van goed 
werkgeverschap (1)

• Zorgvuldigheidsbeginsel: een werkgever 
moet zich zorgvuldig gedragen.

• Evenredigheidsbeginsel: Het bedrijfsbelang 
en de werknemersbelangen moeten tegen 
elkaar afgewogen worden. 

• Motiveringsbeginsel: ingrijpende 
beslissingen moet de werkgever motiveren en 
goed onderbouwen.



De beginselen van goed 
werkgeverschap (2)

• Vertrouwensbeginsel: De medewerker moet 
kunnen vertrouwen op de verwachtingen die 
de werkgever bij hem wekt.

• Het gelijkheidsbeginsel: Medewerkers die in 
dezelfde situatie zitten moeten ook gelijk 
worden behandeld.



Voorbeeld uit de praktijk
Patrick is manager van een aantal 
productieafdelingen. Hij  wil een van de 
medewerkers overplaatsen naar een andere 
afdeling. De reden hiervoor is dat de 
medewerker niet goed past in het team. De 
manager hoopt dat het in een ander team beter 
gaat. Patrick moet goed onderbouwen waarom 
dit de beste oplossing is. 

Over welk beginsel hebben we het hier? 

Dit is het motiveringsbeginsel. In het geval van 
ingrijpende beslissingen moet je duidelijk 
motiveren waarom die beslissing nodig is.



JA of NEE vraag
Een werkgever is vanuit de zorgplicht verplicht 
om te voorkomen dat werknemers schade 
oplopen tijdens het werk. Geldt deze zorgplicht 
ook voor ingehuurde krachten, zoals ZZP-ers, 
flexwerkers (gedetacheerden) en vrijwilligers?

JA: De zorgplicht geldt ook voor ingehuurde 
krachten. De werkgever moet ervoor zorgen dat 
er sprake is ven een veilige werkomgeving. Alle 
werknemers (inclusief ingehuurde werknemers) 
moet goede informatie en instructies hierover 
ontvangen. Als een werkgever niet aan deze 
zorgplicht voldoet, is hij aansprakelijk voor de 
schade



JA of NEE vraag
Je hebt een bedrijfsuitje georganiseerd. Het hele 
team gaat, op een zaterdag, een survivaltocht 
doen. Je hebt bewust gekozen voor een zaterdag 
omdat dit buiten de normale werkdagen valt. 
Wel wordt van ieder teamlid verwacht dat zij aan 
deze activiteit deelnemen. Als er tijdens deze 
survivaltocht een ongeluk gebeurd, ben je dan 
als werkgever aansprakelijk?

JA: De werkgever is ook aansprakelijk als er een 
ongeluk gebeurd tijdens een bedrijfsuitje. Dit 
geldt als de werkgever zeggenschap heeft over 
de activiteit of wanneer deelname (sociaal) 
verplicht is. 



JA of NEE vraag
Is de werkgever wettelijk verplicht om te zorgen voor 
(de noodzakelijke) scholing? 

JA: Met de invoering van de Wet werk en zekerheid is 
artikel 7:611a BW opgenomen. In dit artikel staat dat 
de werkgever moet zorgen voor de noodzakelijke 
scholing. 

Dit geldt voor de scholing:
• Die nodig is om de huidige functie goed te uit te 

kunnen voeren;
• Die nodig is als de functie van de werknemer komt 

te vervallen en er iets anders opgepakt moet 
worden;

• Die nodig is als de werknemer niet meer in staat is 
om de functie uit te kunnen voeren.



Break-outrooms

Bespreek met elkaar wat jullie belangrijk vinden vanuit goed 
werkgeverschap. Waar moet een werkgever vanuit goed 
werkgeverschap aan voldoen? Bepaal samen de drie belangrijkste 
punten. 
Bespreek daarna wat het verschil is met aantrekkelijk 
werkgeverschap? Bepaal samen 1 belangrijk punt. 

Noteer in de chat:
Bij terugkomst in de hoofdruime noteert 1 persoon van de groep de 
belangrijkste punten in de chat. 

15 minuten



Noteer de punten in de chat



Poll: Duurzame inzetbaarheid / 
werkvermogen
Hoort aandacht voor duurzame inzetbaarheid bij goed 
werkgeverschap? 



Goed werkgeverschap gaat 
verder...
Dat gaat over goede zorg voor medewerkers zoals 

Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid……



Het huis van werkvermogen
Factoren om werk goed te doen en te blijven 
doen………

De etages zijn:
• Gezondheid: ben je geestelijk en 

lichamelijk in staat om je werk te doen? 
• Competenties: beschik je over genoeg 

vakkennis en vaardigheden? 
• Normen en waarden (houding en 

motivatie): ben je gemotiveerd om je 
werk te doen? 

• Werk (omstandigheden, inhoud, eisen, 
organisatie, management en 
leiderschap): dagen de taken en je 
leidinggevende je uit, zijn de 
arbeidsomstandigheden goed? 



Het huis van werkvermogen
Welke factoren bepalen of je jouw werk goed kan doen en blijven doen?



Huis van werkvermogen

Etage / factor Vragen 

Gezondheid Heb je fysieke of geestelijke klachten? 
Slaap je goed? 

Competentie Wat zijn belangrijke ontwikkelingen? 
Wat moet je leren om bij te blijven? 

Normen en waarden Hoe blijf je gemotiveerd voor de organisatie? 
Voel je je verbonden met de organisatie? 

Werk Welke taken geven je energie en welke kosten energie? 
Welke taken zullen verdwijnen of belangrijker worden? 

Familie Zijn er zaken in je privéleven die je werk beïnvloeden

Sociaal netwerk Vind je voldoende ontspanningen buiten de deur? 

Maatschappelijk Is langer moeten doorwerken, mantelzorg, kinderopvang van 
invloed op je werk? 

Kan je gebruiken om in gesprek te gaan met de medewerker… 



Aantrekkelijk werkgeverschap

• Salaris
• Baanzekerheid
• Werksfeer en collega’s (samenwerken)
• Werkinhoud en bedrijfsdoelstelling
• Flexibel met tijd om kunnen gaan
• Persoonlijke ontwikkeling
• Werkplek en locatie
• Initiatief nemen en zelfstandigheid
• Vertrouwen in leiding
• Balans tussen werk en privé 
• Faciliteiten: van koffie / thee tot ICT

Welke punten vinden werknemers belangrijk bij solliciteren? 

Bron: Nationale beroepengids



Aantrekkelijk werkgeverschap

Dit zijn de 12 vragen die vanuit hun onderzoek een ‘bewezen’ inzicht geven in hoe bevlogen en 
gelukkig medewerkers zijn in hun werk:
• Ik weet wat er van me wordt verwacht op mijn werk.
• Ik heb de middelen en instrumenten om mijn werk naar behoren te kunnen doen.
• Ik ben iedere dag in de gelegenheid om dat te kunnen doen waar ik het beste in ben.
• Ergens in de afgelopen zeven dagen, heb ik een compliment ontvangen voor goed afgeleverd werk.
• Mijn leidinggevende, of iemand anders op mijn werk, lijkt om mij te geven als persoon.
• Iemand op mijn werk stimuleert mij in mijn ontwikkeling.
• Mijn mening doet ertoe op mijn werk.
• De missie of het doel van de organisatie geeft me het gevoel dat mijn werk er echt toe doet.
• Mijn collega’s zijn sterk gecommitteerd aan het leveren van kwaliteit.
• Op mijn werk heb ik een beste vriend(in).
• In de afgelopen zes maanden heeft iemand met mij gesproken over mijn vooruitgang op het werk.
• Het afgelopen jaar heb ik kansen gehad op het werk om te leren en te groeien.

Welke punten vinden werknemers belangrijk als ze werken? 12 vragen! 

Bron: Gallup Q12



Tot slot………

• De combinatie van de mate waarin 
potentiële werknemers een 
organisatie aantrekkelijk genoeg 
vinden om daar eventueel te gaan 
werken en…. 

• De mate waarin de huidige 
werknemers voordelen zien in het 
blijven werken voor de organisatie. 

Aantrekkelijk werkgeverschap is….. 



Bedankt voor je 
aandacht en 
graag tot ziens!


