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‘Goed arbobeleid  
is modern 

werkgeverschap’

Harry van de Kraats

Harry van de Kraats is directeur bij werkgeversvereniging AWVN.  

Tijdens het  Landelijk Arbocongres op 27 oktober vertelt hij over modern  

werkgeverschap. ‘Organisaties moeten duurzaam omgaan  

met hun belangrijkste kapitaal: hun werknemers.’

interview

‘veranderingen 
werken alleen 
als ze vanuit 
de organisatie 
zelf komen en 
niet worden 
opgelegd van 

bovenaf’

tekst Jos Widdershoven ~ beeld Fred Libochant

 

E
en gedreven, moderne 
manager. Zo typeert 
Harry van de Kraats 
zichzelf. gedreven om 
werkend nederland 

vooruit te helpen; modern omdat 
hij als directeur van AWvn zelf het 
goede voorbeeld wil geven. ‘Ik vind 
het belangrijk om het goede voor-
beeld te geven. niet in het minst 
omdat de AWvn er bij werkgevers 
op aandringt dat zij dat ook doen. 
denk bijvoorbeeld aan een arbo-
thema als leefstijl. op het moment 
dat je als werkgever het goede 
voorbeeld geeft, is het voor het 
personeel eenvoudiger om met die 
stroom mee te gaan.’ van de Kraats 
formuleert zijn zinnen helder en 
weet waarover hij praat. vanaf de 
zestiende verdieping in de Haagse 
malietoren kijkt van de Kraats aan 
de ene kant richting het Binnenhof 
en weet hij de Ser om de andere 
hoek. In hetzelfde gebouw huist 

ook vno-nCW, waarmee de AWvn 
veel optrekt. ‘We vullen elkaar 
goed aan. Het is ons doel om het 
overleg met de vakbonden op een 
nieuwe manier vorm te geven.’
 
Uitdagingen
Hoewel van de Kraats regelma-
tig naar de (nabije) geschiedenis 
verwijst om situaties te duiden, 
kijkt hij het liefst vooruit. dat 
gebeurt ook tijdens zijn voordracht 
tijdens het Landelijk Arbocongres. 
‘om de arbeidsomstandigheden 
te verbeteren, moeten we blijven 
vernieuwen. We kunnen niet 
blijven hangen in oude structuren. 
de problemen van nu vragen om 
eigentijdse oplossingen. Ik vind dat 
nederland op veel gebieden te lang 
is blijven hangen in ouderwetse 
structuren uit (voornamelijk) de 
jaren zestig en zeventig. Toen werk-
ten de meeste mensen hun leven 
lang bij een en dezelfde werkgever 
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en hadden we nog nooit van flex-
werkers gehoord.’ door de flexi-
bilisering van de arbeidsmarkt en 
nieuwe wet- en regelgeving krijgt 
de werkgever echter meer verant-
woordelijkheid om ziekteverzuim 
te beperken en voorkomen. ‘dat 
past binnen onze opvatting van 
modern werkgeverschap. organisa-
ties moeten duurzaam omgaan met 
hun belangrijkste kapitaal: hun 
werknemers’, zegt van de Kraats. 
‘overigens hebben werknemers 
ook een verantwoordelijkheid. Het 
is aan hen om veilig te werken en 
rekening te houden met hun eigen 
vitaliteit.’
 
Veranderingen
van de Kraats is van mening dat 
het landschap voor de werkende 
mens sterk aan verandering on-
derhevig is. en die veranderingen 
zetten door. ‘Zowel werkgevers als 
werknemers moeten zich 
snel kunnen aanpassen 
aan de veranderende 
omstandigheden’, aldus 
de AWvn-directeur. ‘een 
belangrijke uitdaging is 
uiteraard de vergrijzing. 
en daarbij hoort ook het 
langer doorwerken. de ge-
volgen van de vergrijzing 
worden ook steeds zicht-
baarder. ervaren mensen 
stromen uit en jongeren 
moeten dat werk overne-
men. met minder mensen 
meer doen, daar komt het 
op neer.’ gevolg is volgens 
van de Kraats dat vooral 
jonge werknemers zich 
snel kunnen aanpassen.
 
Opleiding
die nieuwe, moderne 
werknemer bekleedt tij-
dens zijn carrière verschil-
lende banen. opleiding en 
ontwikkeling is daarvoor 
erg belangrijk. ‘Je ziet dat 
een werknemer eigenlijk 
over twee typen kennis 
moet beschikken. Als hij 
ergens werkt, krijgt hij 

specifieke taken waarvoor hij ook 
specialistische kennis nodig heeft. 
maar als hij weer beschikbaar 
komt op de arbeidsmarkt, heeft hij 
meestal niet veel aan die specifieke 
kennis. Sla de vacatures er maar 
op na: overal wordt gevraagd naar 
generieke kennis.’ van de Kraats 

benadrukt dat werkne-
mers ook die kennis goed 
op peil moeten houden. 
de verantwoordelijkheid 
daarvoor ligt primair bij 
hen zelf, maar de werk-
gever kan daarbij wel as-
sisteren. ‘vooral laag opge-
leide werknemers kunnen 
een extra stimulans wel 
gebruiken. Zij voelen 
minder snel de behoefte 
om hun kennisniveau op 
peil te houden, wat hun 
duurzame inzetbaarheid 
verlaagt.’
 
Kruispunt
een andere uitdaging 
ligt in de gezondheid 
van werknemers. ‘omdat 
werknemers langer moe-
ten doorwerken, is hun 
levensstijl erg belangrijk. 
Beweeg je voldoende, eet 
je gezond, ga je verant-
woord om met roken en 
alcohol? dat soort zaken 
speelt allemaal een rol.’ 
ook hierin delen werk-
gever en werknemer de 
verantwoordelijkheid. 

Werkgevers moeten kritisch kijken 
naar het aanbod in de bedrijfs-
kantine en kunnen hun personeel 
faciliteren bij het sporten. maar de 
werknemer moet ook zijn verant-
woordelijkheid nemen. overge-
wicht leidt tot meer ziekteverzuim 
en een lagere productiviteit. 
‘Tijdens  zogenaamde kruispuntge-
sprekken kunnen werkgevers met 
hun medewerkers van gedachten 
wisselen. Hoe zie je de toekomst 
voor je? Hoe kom je daar en kan 
ik je daarbij helpen?’ deze kruis-
puntgesprekken zijn volgens van 
de Kraats niet alleen van toepas-
sing op de levensstijl, maar zeker 
ook op de opleidingsbehoefte van 
een werknemer. ‘Kruispuntge-
sprekken vormen wat ons betreft 
de basis voor duurzaam inzetbaar 
personeel.’
 
Dialoog
die dialoog tussen werkgever 
en werknemer moet wat van de 
Kraats betreft absoluut niet alleen 
op microniveau – rechtstreeks tus-
sen twee personen – plaatsvinden. 
‘Uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat veranderingen alleen 
werken als ze vanuit de organisatie 
zelf komen en niet worden opge-
legd van bovenaf. dat geldt ook 
voor het arbobeleid. Werknemers 
weten als geen ander waar gevaar-
lijke situaties ontstaan tijdens 
hun werk. Betrek ze dan ook bij 
het opstellen en onderhouden 
van de rI&e. ga met je personeel 
de dialoog aan. dat zorgt voor 
een duurzame verandering in je 
organisatie.’

arboCongres

Harry van de kraats spreekt op 27 

oktober op het Landelijk Arbocongres 

over arbobeleid en goed werkgever-

schap. tijdens dit interessante congres 

leert u hoe u arbeidsomstandigheden 

binnen uw organisatie op de agenda 

zet. topspecialisten – naast Harry van 

de kraats geven ook Jan Harmen 

kwantes (tNO) en Annet de Lange 

(lector Hogeschool Arnhem en 

Nijmegen) acte de présence – praten u 

bij en bieden u inzicht in bedrijfspro-

cessen. Het programma bevat ook 

drie workshoprondes. kijk voor meer 

informatie op www.arbocongres.nl.
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