
2 HetFinancieeleDagblad
Maandag25november2019

O
ve

rz
ic

h
t

Het Financieele Dagblad
Uitgave van Het Financieele
Dagblad B.V. Postbus 216,
1000AEAmsterdamPrins
Bernhardplein 173, 1097 BL
Amsterdam.
www.fd.nl
Telefoon:
020 - 592 88 88

DIRECTIE
Algemeen uitgever
Eugenie vanWiechen

REDACTIE
Hoofdredacteur
Jan Bonjer

Adjunct-hoofdredacteuren
Lara Ankersmit en Prisco Battes

Redactiesecretariaat

E-mail: redsec@fd.nl
Telefoon: 020 592 88 88
Persberichten kunnen
gemaild worden naar:
persbericht@fd.nl

ADVERTENTIES
Salesmanager
Maarten Vrij
Telefoon: 020-592 85 48
E-mail: salessupport@fd.nl

KLANTENSERVICE/
ABONNEREN
Telefoon: 0800 666 666 7
Fax klantenservice:
020 592 86 66
E-mail: klantenservice@fd.nl

Service
Reageren op artikelen?
opinie@fd.nl

Privacy
www.fd.nl/privacy

Rechten
Alle auteursrechten en
databankrechten ten aanzien
van (de inhoud van) deze
uitgave worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Deze rechten
berusten bij Het Financieele
Dagblad BV c.q. de
betreffende auteur.
Zie voormeer informatie
www.fd.nl/copyright

Druk Rodi Media, Diemen
ISSN 1388-4425

Het Financieele Dagblad is lid
van NDPNieuwsmedia

DeBelastingdienst geniet
de twijfelachtige eer de
positie vannationale
kop-van-jut te hebben

overgenomen vandeNS.
Defiscus kraakt inderdaad in

zijn voegendoor bezuinigingen,
verouderde IT, complexewetge-
ving enhogere eisen aanbestrij-
ding vanontwijking en fraude.
Een troost is dat het altijd nog

erger kan. Vergelekenmet de
Amerikaanse Internal Revenue
Service (IRS) is onzeBelasting-
dienst een geoliedemachine.
Oud-minister vanfinanciënLar-
ry Summers luidde vorigeweek
denoodklok. Boekenonderzoek
naar belastingaangiften vindt in
deVSnog slechts plaats bij 3%

kleintjeGroot
Falende Belastingdienst

vandemiljonairs en 1% vande
bedrijven.
Summers legt de schuld bij de

Amerikaanse begrotingsautori-
teit CBO.Die vindt dat je jezelf
nietmag rijk rekenenmetmeer
budget voor de IRS.
Dat doet verdacht veel denken

aanons eigenCentraal Planbu-
reaudat ook steevast voorstellen
vanpolitieke partijen voor be-
strijding vanbelastingontwij-
king als luchtfietserij afserveert.

d
EdGroot

ARBEIDSMARKT

Actie tegen de
werkweek als
tredmolen
DewerkendeNederland zit
permanent gevangen in een
‘hamsterwiel’. Cabaretier Jörgen
RaymannenconsultantBenito
Doelwijt voeren campagneom
dearbeidsmarkt opnieuw in te
richten voormeerwerkgeluk en
eenbeterebalans tussenwerk
enprivé. Verandert er niets, dan
implodeert het systeem, is hun
boodschap.Wetenschappers
zijnpositief kritisch:mooi plan,
maarbeginmet kleine, rationele
stapjes.
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KiezersHongkongkeren

AnoukEigenraam
Hongkong

Bijdegisterengehoudendistrictsverkiezingenin
Hongkong lijkt het pro-democratische kamp op
een overweldigende overwinning af te stevenen.
Ditbleekgisteravondtoennaeenhistorischhoge
opkomstbijdeeerste tellingendeoppositiealbe-
duidendmeerzetelsdandepro-Peking-partijenin
dewacht sleepte.Depro-democratischepartijen
haddenal 196 vande 236 inmiddels vergeven ze-
tels gewonnen, tegen slechts 28 voorde gevestig-
departijen, aldusdeSouthChinaMorningPost.

Tot nu toe hadden pro-establishmentpartijen
298vande452zetels indeachttiendistricten.Het
wasgisteravondnognietbekendwelkedistricten
inpro-democratischehandenzullenvallen.Maar
hetalgemenebeeld isduidelijk.De inwonersvan
Hongkong hebben zichmassaal gekeerd tegen
chief executiveCarrie Lamenhaar regering.

Deafgelopenwekenzagheteralnaaruitdatde
oppositiederegeringspartijeneenflinkeslagzou
kunnentoebrengen.Maardelaatstedagenwaren
er ook geluiden dat het toegenomen geweld tij-
densdemonstratiesveel inwonersvanHongkong
mogelijk zou doen stemmen op de gevestigde
orde.Dezeuitslag kangezienwordenals belang-
rijke steunaandedemonstrantenenhuneisen.

Hoewelhetgeenverkiezingenopnationaalni-
veauzijn,kandeuitslagindirectwelgevolgenheb-
ben voor komende landelijke verkiezingen. Het
verkiezingscomitédat in2022denieuwebestuur-
der vanHongkong kiest, bestaat voor een kwart
uitdistrictsraadsleden.Hoemeerdistrictszetels,
hoemeer invloederdusopdetoekomstige leider-
schapsverkiezing is uit te oefenen.

Eenongekendhoogaantalkiezersgingnaarde
stembus: 2,9miljoen. Dat was 71,2 % van de 4,1
miljoen stemgerechtigden (op een inwoneraan-
tal van 7,3miljoen), forsmeer dan in 2015, toen
deopkomst op47% lag.

Verschillendevoormaligestudentenleidersvan
deparapluprotestenin2014wonneneendistricts-
zetel, zoals Kelvin LamHo-por. Hij verving acti-
vist JoshuaWong,diezichnietverkiesbaarmocht
stellen,omdathijvastgezetenheeftvoorzijndeel-
name aan de demonstraties. Een controversieel
raadsliduithetpro-Pekingkamp,JuniusHoKwan-
yiu, verloor zijn zetel juist.

Al om07.30uur, bij deopening vande stemlo-
kalenvormdenzichlangerijenbijstembussen.Er
wasopgeroepenvroeg te stemmenuit angst voor
eventueleonrustwaardoordestembuseerderzou
kunnensluiten.Depolitiezette31.000agentenin
enhad3000manoproerpolitie klaarstaanom in
tekunnengrijpen.Maaropenkele incidentenna
verliepdedag zonder al te veel rumoer.

Wel waren er nog onbevestigde berichten van
identiteitsfraude. Een aantal kiezers dat bij een
stembureaukwam,bleekaleenstemuitgebracht
te hebben. Ook circuleerden op sociale media
beelden van kandidaten die cadeautjes uitdeel-
denenvooral ouderekiezersmetbusjesnaarhet
stemlokaal brachten,wat tegende regels is.
Bij een stembuslokaal bij Kennedytown op

Hongkong Islandwerden na sluiting om22.30
uurtweestembussengebracht, totgroteargwaan

$ Districtsverkiezingwordt grote
overwinning vanoppositie

$ Verkiezingen hebben voor
Hongkongongekendhogeopkomst

$ Uitslag indirect van invloed opde
keuze van nieuw landsbestuur

Aanhangers van Kelvin Lam juichen nadat hun pro-democr

BOUW

Vierhonderd
locatiesmet stevige
pfas-vervuiling
Er zijn inNederland396 locaties
met eengroot risicoopstevige
verontreinigingmetpfas, onder
andereopbluslocaties en indus-
trieterreinen.Daarnaast zijner
nogzeker4700plekkenmeteen
beperkt risico, zoals stortplaatsen
enwaterzuiveringsinstallaties.Dit
blijktuit eenhittekaartmetmo-
gelijkeprobleemlocatiesdie van-
daag is gepubliceerd.Veelwerk in
degrond-,weg- enwaterbouw ligt
stil nadeafkondiging vanstrenge
regels voorpfas-verontreiniging.
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$5000mrd

Charles Schwabprofiteert vandebomdiehij
onderhet verdienmodel van eengehele sector
legde.Debrokerneemtde concurrentenmee
in een racenaar debodemdiehijwél overleeft.
Voor zeker $25mrdneemthij de aandelen van
TDAmeritradeover,waarmee eengigant ontstaat
met $5000mrdonderbeheer. Europeanen zijn
minder enthousiast over ‘gratis beleggen’.
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. Er is een revolutie
nodig op het gebied van
werk, vinden cabaretier
Jörgen Raymann en con-
sultant Benito Doelwijt.. De nieuwe generatie
wil niet meer meedraai-
en in de tredmolen
waarin de werkende
Nederlander gevangen
zit, betogen zij.. Wetenschappers
reageren positief
kritisch: mooi plan,
maar begin met kleine,
rationele stapjes.

A R B E I D S M A R K T

Campagne
tegen de
werkweek
als tredmolen

H
et loopwielwaarinwerkendNeder-
land zich gevangenhoudt,moet
kapotgeslagenworden.Dat vin-
denkomiek JörgenRaymannen
consultantBenitoDoelwijt. Sinds
anderhalf jaar reizen zij als duo

doorhet landen sprekenmetpolitici, de top
vanhet bedrijfsleven endepolder over de vraag:
hoemoet de arbeidsmarktwordenheringericht
zodathetwerkgelukgroeit endebalans tussen
werk enprivé verbetert?

DatwerkendNederlandmet eenprobleem
kampt, staat voorde twee als eenpaal boven
water: veelmensenkampenmetburn-outver-
schijnselen,we levenongezondendefiledruk
neemt toe. Zelfworstelen zij ookmethun
werk-privébalans. Raymannomschrijft het beel-
dend: ‘We staanmet zijn allenomhalfzevenop,
racennaar school, gaan indefile staan,werken,
staanom12uur indefile indebedrijfskantine,
staanomhalfzes indefile opwegnaarhuis. ’s
Avondsploffenweopdebankenkunnenniks
andersmeerdanklagen. Ende volgendedag
doenweprecieshetzelfde.’ Als het aande twee
mannen ligt, wordtwerkweer ‘leuk’.

De zorgen vanDoelwijt enRaymannworden
breedgedeeld.Onder invloed vandigitalisering
englobalisering verandertwerk snel.Wat is
daarvanhet effect opdewerkendemens?On-
derzoekers signaleren eenkleine stijging van
burn-outklachten, enwetenniet goedwaardoor
dat komt.

SAMEN DINEREN
‘Eenminirevolutie is hardnodig’, zegtDoelwijt,
‘enwij richtenonsdaarbij opde volgendegene-
ratie.’ Doelwijt, inhet dagelijks levenpartner bij
consultancybureauLenard&Lenard,weet zeker
dat de jongeren vannuopeenheel anderema-
nier zullen gaanwerkendanhunouders.Hij en
Raymannzien eenwerkplek voor zichwaarwerk
enprivé veelmeerdoor elkaar lopen.

Eenkantoorwaarmensen veel autonomie
hebben, vrijheidomhunwerk zelf in tedelen
enwaar ze graagwerkenaanhuneigenontwik-
keling.Waarbedrijven samenopvang regelen
voordekinderen. ‘Inplaats van een sigaretje
rokenopde stoepkun jedanevennaar je kind
gaankijken’, zo schildertRaymannhetnieuwe
kantoor.

Enmoet er ’s avondswordendoorgewerkt?

Een cabaretier en een consultant voeren actie
tegen het ‘hamsterwiel’ waarin de werkende
Nederlander permanent gevangen lijkt te zitten.
Verandert er niets dan ‘implodeert het systeem’.

In het kort

Dan is er eenbedrijfskeukenmet eengrote tafel
waar collega’s en familieleden samenkunnen
dineren. ‘Mensenhebbenmeer tijdnodigmet
elkaar’, zegtDoelwijt. ‘Kunstmatige intelligen-
tie ismooi,maar je kuntniet alles leren aaneen
computer.Demenselijkheidmoet terug.’

Het doel ismensenopdiemanier eengeluk-
kiger en voldaner gevoel te geven.Doelwijt: ‘Als
je dat bereikt, daalt het ziekteverzuimengaat de
productiviteit omhoog.Het is eenbusiness-
casemet tanden!’ ‘Wemoeten collectief die
mindshiftmaken’, vult Raymannaan. ‘Met z’n
allenuit die comfortzone. Anders implodeert
het systeem.’

MACHOMANNEN
Die veranderingproberenDoelwijt enRaymann
dusopgang tebrengen,metbehulp van inter-
viewsdie gedeeldwordenopYouTubebijvoor-
beeld.DaarinwordenBN’ers bevraagdoverhún
loopbaanplanning, valkuilen ennatuurlijk de
werk-privébalans. Zo vraagt het duoShell-direc-
teurMarjan vanLoonof zij achteraf gezienniet
tóchhaarmeisjesdroomomverpleegster tewor-
denhadwillennaleven (antwoord: ‘Zowel thuis
als bij Shell voel ikmij heel vaak verpleegster’),
enpresentator JeroenPauwhoeveel hij borrelt
(antwoord: ‘Elkedag.’).

Maarde ‘machomannen’ zoals zij zichzelf
omschrijven,willenmeer. Erwordt gesproken
over een televisieprogramma,want, zegtDoel-
wijt: ‘Doorhet erover tehebben, zullen steeds
meerpartijen zich aansluiten.’

Daarnaastwillendemannendewerkplek
vande toekomst daadwerkelijk latenbouwen.
Dat is tevenshun verdienmodel.Doelwijt: ‘Het
moet eenhoogstandjeworden vanNederlandse
innovatie. Stel je voordatwehier een formule
ontwikkelendie geëxporteerdkanworden, dat
zougeweldig zijn.Wanthet probleemspeelt na-
tuurlijkniet alleen inNederland.’

Voorhulpbij definanciering enprojectont-
wikkeling trokhet duo vastgoedinvesteerder
FaktonCapital aanals partner.Dat bedrijf
draagt zorg voorde realisatie vanhet project.
Het gebouwzal ontworpenwordendoorhr-pro-
fessionals, onderbegeleiding vanarchitecten.
Of daar ook echt eeneettafel komt te staanwaar
dehele familie samenkaneten,moet in 2022
blijken.Danhopendemannendathet gebouw
een feit is.
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“
‘We staanmet zijn allen
omhalfzevenop, gaan
indefile staan,werken,
en staanomhalfzes in
defilenaarhuis’
Jörgen Raymann
cabaretier

“
‘Kunstmatige intelligen-
tie ismooi,maar een
computer kun jeniet
alles leren.Demense-
lijkheidmoet terug’
Benito Doelwijt
consultant

Jörgen Raymann en
Benito Doelwijt
FOTO: ROGERCREMERSVOOR
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Wat zegt de wetenschap over het plan voor meer werkgeluk?

FLEX SCHEPT RUIMTE
‘Het is eengoedengoed-
koop ideeomflexibelewerk-
tijden te stimuleren’, zegt
Bert vanWee, hoogleraar
transportbeleid aandeTU
Delft. Als begin eneinde van
dewerkdagnietmeer aan
strakkegrenzengebonden
zijn,wordendewegen rusti-
ger en is het effect vooral in
de treinopvallend: diewordt
aanzienlijk leger.

Daarnaast kanhet aan-
moedigen vanalternatief
vervoer veel opleveren. Van
Wee: ‘Het is nietmakkelijk,
maar als het je luktmeer
mensenover tehalenom
metdefiets of e-bike te ko-
men, levert dat alleenmaar
winst op.Minderfiles,min-
der uitstoot en een lager ver-
zuim:mensendiefietsen,
zijnminder vaak ziek.’

BIED MAATWERK
Watdat is, goedwerkge-
verschap?Maatwerk.Dat

benadruktEvaKnies, hoog-
leraar StrategischHuman
ResourceManagement aan
deUniversiteitUtrecht:
‘Dezeherenpleiten voor
meer autonomie,maardaar
heeft niet iedereenevenveel
behoefte aan.’Ontwikke-
lingsgericht bezig zijn, dát is
volgensKniesbelangrijk.

Omdat te bereiken is
misschiengeen revolutie
nodig,maar eerder kennis
vanbeleid en instrumenten
diemeestal al aanwezig zijn.
Knies: ‘Organisaties bieden
vaak veelmogelijkheden
aanwaarmensenniets van
weten.Opleidingsbudget-
ten enook regelingen rond
duurzame inzetbaarheid en
taakroulatie. Aan leidingge-
vendende taakhierover het
gesprek te voeren.’

NEEM KLEINE STAPJES
‘Er zijn veel burn-outklach-
ten,maar er is geen crisis’,
zegtChristiaanVinkers, psy-

chiater enonderzoeker aan
hetAmsterdamUMC. ‘Dus
als ze zeggen:wewillen re-
volutie, zou ik zeggen: begin
met kleine, rationele stap-
jes.’ Deoorzaak vandie ver-
maledijdeburn-outklachten
ligt bovendienniet alleenop
dewerkplek.

Er zijn volgensVinkers
veel vragendieonderzocht
moetenworden: ‘Hoestel je
vastwaarhetwerkstresspro-
bleemprecies ligt?Betekent
meerwerkstressnietdat
we teweinigontspannen?
Moetenwehetniet indie
hoekzoeken? InNederland
werken relatief veelmensen
parttime,maargrossomodo
zie jedatburn-outcijfers in
andere landenvergelijkbaar
zijn.Kortom: ikdenkdat
werkmaaréénvandestress-
factoren is. Ietswat complex
is,moet jeniet te simpel
maken.’

Vinkers vindt aandacht
voordeklachtengoeden

noemthet idee vandeman-
nen sympathiek. ‘Maar
voordat je een revolutie
ontketent,moet je eerst kij-
kenof deoplossingdie je
verkondigtwel deoplossing
is. Ikwil daar graagover
meedenken.’

DE LEVENSKALENDER
RuutVeenhoven is emeritus
hoogleraar sociale condities
inmenselijk gelukaande
ErasmusUniversiteit.Hij
ziet tweeontwikkelingen:
de arbeidstevredenheid ligt
met7,5hoog,maarwe raken
ookopgebrand.Eenoorzaak
kanzijndatwerk steeds
meerhetkarakter vansport
krijgt: dat jeniet alleendoet
voorhet geld,maarookvoor
de voldoeningdie je eraan
beleeft. Veenhoven: ‘Alswerk
zocentraal staat in je leven,
werk je al snel tehard—net
als fanatieke sportersdie
eenblessureoplopen.’ Een
anderprobleemzit volgens

hemin ‘dekalender vanhet
leven’.De start vandecarri-
ère engezinsuitbreiding zit-
ten tedichtopelkaar, signa-
leerthij: ‘Als jewerken leven
betermet elkaar inbalans
wilt brengen, ishet slimom
eerderkinderen tekrijgen.
Ófompas later tijd in je car-
rière te gaansteken.’

Veenhovenbenadruktbo-
vendien,net alsVinkers, dat
werknietdeenigeoorzaak
vanproblemen is. ‘Levens-
voldoening isdegrootste
voorspeller vanproducti-
viteit.De sleutel daartoe
ligt grotendeelsbuitende
werkvloer.’ Investeren ineen
lifecoachvoorhetpersoneel
werkt volgenshemdanook
beterdanhet aanstellen van
eenchiefhappinessofficer
diehetwerkgelukmoet ver-
groten. ‘Wie veel levensgeluk
ervaart,wordtmindergauw
zieken functioneertbeter.
Zelfs alshetminder leuk is
ophetwerk.’
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