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Voorwoord 

In opdracht van RCN en de vakbonden ABVO, ACOM, NAPB BES en WISCU is onderzoek 

gedaan naar leeftijdsbewust personeelsbeleid bij RCN. Aan het onderzoek heeft een zeer 

groot aantal medewerkers deelgenomen. In totaal 446 medewerkers hebben een (lange) 

vragenlijst ingevuld en daarnaast hebben nog tientallen medewerkers deelgenomen aan 

(groep)gesprekken. Ook de leidinggevenden en vertegenwoordigers van de vakbonden 

hebben uitgebreid hun inzichten gedeeld met de onderzoekers, evenals vertegenwoordi-

gers van de vakbonden en een aantal experts. Deze zeer grote deelname onderstreept 

het belang van het onderzoek. Wij danken iedereen voor hun medewerking. 

De begeleidingscommissie van het onderzoek heeft bestaan uit Jeaninne Wong Loi Sing 

(RCN), Hubert Martis (ABVO), Olthen van Niel (ACOM), Edsel Plaate (NAPB), Eardley 

Woodley (WICSU) en Frans van Dongen (BZK). De onderzoekers zijn de leden van de 

commissie dankbaar voor hun constructieve manier van begeleiding en voor hun inhou-

delijke commentaar.                

Onze dank gaat uit naar mevrouw Esther Bulthuis van de afdeling P&O van RCN, die ons 

heeft voorzien van alle mogelijke informatie die wij hebben gevraagd. Een extra woord 

van dank geldt mevrouw Jeaninne Wong Loi Sing van RCN. Zij heeft zich enorm ingezet 

om het onderzoek te doen slagen. Zij heeft door goede communicatie met leidinggeven-

den, vakbonden en medewerkers een belangrijke, zo niet doorslaggevende, bijdrage ge-

leverd aan het realiseren van dit project. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Rianda Sacré (Excellent), Rob van den Bergh (Curcon-

sult) en ondergetekende. De statistische analyses zijn verzorgd door Dr. Ruud Hoevena-

gel (Leids OnderzoeksKollektief). 

De onderzoekers vragen excuus voor het dikke rapport. Er is met zo veel enthousiasme 

zo veel informatie geleverd door iedereen, dat we de verantwoordelijkheid voelden om 

over “alles” terug te rapporteren. De lezer met minder tijd of geduld heeft zeker vol-

doende aan de samenvatting, die een compleet beeld geeft van de knelpunten en aan-

bevelingen. 

 

Dr. Peter Donker van Heel 

De Beleidsonderzoekers 

Projectleider 
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Samenvatting 

Doel van het onderzoek 

In opdracht van RCN en de vakbonden ABVO, ACOM, NAPB BES en WISCU is onderzoek 

gedaan naar leeftijdsbewust personeelsbeleid bij RCN. Sociale partners hebben een 

tweeledig doel met het onderzoek. Ten eerste is het doel het analyseren en beschrijven 

van knelpunten bij werkgevers en medewerkers ten aanzien van de inzetbaarheid. Het 

tweede doel is vinden van uitvoerbare oplossingen om deze knelpunten te voorkomen 

en op te lossen, wat tevens inhoudt een analyse van de manieren hoe werkgevers en me-

dewerkers op dit moment met bestaande knelpunten omgaan. 

Opzet en uitvoering onderzoek 

Het onderzoek heeft bestaan uit 24 face-to-face interviews met leidinggevenden en 21 

(groep)gesprekken met medewerkers, vertegenwoordigers van Participatieraden en vak-

bonden. Daarnaast hebben 446 van de 756 medewerkers van RCN een online vragenlijst 

ingevuld, waarvan 57 gedeeltelijk. De respons was 59 procent, wat zeer hoog is voor een 

dergelijk onderzoek en wat onderstreept hoe belangrijk de medewerkers het onderwerp 

vinden. Het betreft een representatief onderzoek. Daarnaast is deskresearch uitgevoerd, 

inclusief een analyse van registratiebestanden van RCN en analyse van alle beschikbare 

cao’s in Caribisch Nederland. De voorlopige uitkomsten zijn getoetst door middel van 

groepsgesprekken met vertegenwoordigers van de vakbonden en leidinggevenden en 

gesprekken met externe experts. De aanbevelingen zijn geheel voor rekening van De Be-

leidsonderzoekers. Het is aan sociale partners, directie, leidinggevenden en medewerkers 

zelf om hier verder invulling aan te geven. 

Knelpunten 

Kenmerken dienstverband en persoonskenmerken 

Na een sterke toename van de omvang van het personeelsbestand in de periode 2010-

2012 is de groei daarna afgevlakt. De instroom en uitstroom is in relatieve zin stabiel. In 

de periode 2010-2016 is de jaarlijkse instroom ongeveer 100 en de jaarlijkse uitstroom 

ongeveer 50 medewerkers. Het aantal medewerkers per eind 2016 is 756. Ongeveer een 

vijfde van de medewerkers heeft een tijdelijk contract, waarvan een groot deel met 
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uitzicht op een vast dienstverband. De gemiddelde duur van de werkweek is 39 uur, wat 

betekent dat deeltijd beperkt voorkomt. Het aandeel medewerkers (met een fulltime con-

tract) met een nettosalaris van minder dan 1.800 dollar is in de periode 2013 tot 2017 

toegenomen van 34 tot 42 procent. Deze toename heeft alles te maken met het toene-

mende aandeel jongeren en het afnemende aandeel ouderen. Er is sprake van verjon-

ging van het personeelsbestand en niet van vergrijzing. Ongeveer een zesde van de me-

dewerkers woont zonder partner met inwonende kinderen. In totaal 39 procent van de 

medewerkers is geboren op een van de BES-eilanden. 

De kwaliteit van het werk 

De inzetbaarheid wordt deels bepaald door de kwaliteit van het werk zelf: welke eisen 

worden er aan de medewerker gesteld (arbeidsinhoud), hoe is het gesteld met veilig en 

gezond en prettig werken (arbeidsomstandigheden), hoe zijn de verhoudingen tussen 

werkgever en medewerkers en tussen medewerkers onderling (arbeidsverhoudingen) en 

wat is de beloning in termen van geld en tijd (arbeidsvoorwaarden)?  

 Een knelpunt is er op het gebied van de salariëring. Bijna een derde van de me-

dewerkers is (helemaal) niet tevreden met het salaris. Voor ruim een derde (37%) 

is het onvoldoende om in het levensonderhoud te voorzien. In totaal 42 procent 

van de medewerkers met een fulltime contract heeft een salaris van minder dan 

$ 1.800 per maand. 

 Ruim een van de drie medewerkers geeft aan dat het werk hoge lichamelijke ei-

sen aan ze stelt (39%). Voor het grootste deel van de medewerkers is de mentale 

belasting hoog (81%). Een kwart heeft vanwege het werk last van druk van bur-

gers en bedrijven (26%). Een van de vijf medewerkers vindt het werk onveilig 

(21%) of ongezond (21%). Een belangrijk gegeven voor dit onderzoek is dat on-

geveer een van de vijf medewerkers (21%) denkt het eigen werk over tien jaar 

niet meer te kunnen uitvoeren, omdat het werk daarvoor te zwaar wordt. 

 Bijna een van de vijf medewerkers (18%) is van mening dat er binnen de dienst 

sprake is van pesten of kleineren. Een even groot aandeel van de medewerkers 

vindt de werksfeer niet goed (18%). 

 Meer dan de helft van de medewerkers kan naar eigen zeggen niet altijd vrije 

dagen opnemen (55%) of pauze nemen (46%) als men dat wil. Een kwart van het 

personeel is van mening dat er geen of onvoldoende sprake is van personeels-

beleid (26%). 

 Meer dan een derde (37%) denkt dat het werk onvoldoende kansen biedt voor 

doorgroei binnen RCN. Ongeveer een vijfde is niet tevreden over de 
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begeleiding die zij krijgen bij het werk (19%) en een ongeveer even grote groep 

is van mening dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van hun talenten 

(21%). 

Per saldo zijn de grootste uitdagingen de arbeidsomstandigheden (in de eerste plaats de 

mentale belasting, maar ook de lichamelijke belasting) en de arbeidsvoorwaarden (salari-

ering). Pesten op het werk vormt een specifiek probleem. 

Inzetbaarheid medewerkers 

Los van de kwaliteit van het werk is er naar de medewerkers zelf gekeken. Hoe inzetbaar 

zijn zij? In het onderzoek is aandacht besteed aan de belastbaarheid in termen van vitali-

teit en gezondheid van de medewerkers, de competenties, employability (de mate waarin 

men inzetbaar is op de interne en externe arbeidsmarkt), ontwikkelingsbereidheid, bin-

ding met het werk en de algemene tevredenheid met het werk en ziekteverzuim. 

 Een kwart van alle medewerkers piekert over het werk (24%). En een van elke ze-

ven medewerkers was in de afgelopen drie maanden niet hoopvol over de toe-

komst (14%). Van alle medewerkers maakt 44 procent zich regelmatig zorgen 

over hoe zij nieuwe dingen kunnen aanleren. 

 Ongeveer een vijfde van alle medewerkers werkt boven het eigen opleidingsni-

veau (22%) en een op de tien werkt onder het eigen niveau (10%). Bij een kwart 

van de hbo-functies wordt het werk verricht door iemand met een lagere oplei-

ding (26%). Het mbo is als één geheel beschouwd in deze analyse.  

 In de afgelopen vijf jaar zijn de vaardigheden van ongeveer een op de zes mede-

werkers (sterk) verminderd. Dit blijkt uit de afname van de snelheid van werken 

in die periode (16%), de ambitie om iets te bereiken (11%), de motivatie om te 

gaan werken (16%), de hoeveelheid werk die verzet kan worden (11%), de mo-

gelijkheden om met veranderingen in het werk om te gaan (7%) en de achteruit-

gang van de gezondheid (20%). 

 De kansen op een andere functie of baan worden over het algemeen niet hoog 

ingeschat. Het geringe vertrouwen in de baanmogelijkheden heeft vermoedelijk 

niet alleen te maken met een beoordeling van de eigen competenties, maar ook 

met de relatief geringe vraag naar arbeid op de verschillende eilanden. Dit laat-

ste vormt sowieso een belemmering voor mobiliteit. 

 Ten aanzien van de ontwikkelingsbereid van de medewerkers zijn er geen knel-

punten te signaleren, eerder (grote) kansen. Het grootste deel is bereid te inves-

teren in zichzelf. 
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 Meer dan een derde van de medewerkers geeft aan dat het hem of haar be-

nauwt om het werk nog tot het pensioen te moeten doen (34%) en een ongeveer 

even grote groep van plan is om eerder met pensioen te gaan (33%). 

 Alles bij elkaar genomen is twee derde van alle medewerkers (heel) tevreden 

met het werk. Een minderheid is (heel) ontevreden (9%). 

 In het onlineonderzoek geeft negen procent van de medewerkers aan 21 dagen 

of langer ziek te zijn geweest in de afgelopen 12 maanden. Deze uitkomst komt 

overeen met de registratiestatistieken. 

Per saldo is de belangrijkste uitdaging de opleiding, scholing en ontwikkeling van de me-

dewerkers. Het is voor de werkgever en de medewerkers van gezamenlijk belang dat de 

competenties aansluiten bij het werk dat moet worden verricht en dat de kennis en vaar-

digheden van de medewerkers up to date blijven. Over het algemeen zijn de medewer-

kers van RCN (zeer) ontwikkelingsbereid. 

Aangrijpingspunten voor personeelsbeleid 

Nader onderzoek is gedaan naar de kenmerken van de dienstverbanden en de medewer-

kers en specifiek de leeftijd. Het doel hiervan is de onderlinge samenhang te analyseren 

van de kwaliteit van het werk, de inzetbaarheid van de medewerkers en hun (persoon-

lijke) kenmerken, en na te gaan wat het belangrijkste aangrijpingspunt is voor het beleid.  

De algemene tevredenheid van medewerkers hangt vooral samen met de kwaliteit van 

het werk. Men is over het geheel genomen meer tevreden als de werksfeer, de inhoud 

van het werk en het salaris meer naar tevredenheid is. 

Het eerste aangrijpingspunt voor specifiek personeelsbeleid is de leeftijd. Leeftijd ver-

klaart meer van de problematiek dan alle andere onderzochte kenmerken1. Op dit mo-

ment denkt een vijfde van alle medewerkers (21%) dat zij hun functie over tien jaar niet 

meer kunnen uitvoeren, omdat het werk dan te zwaar wordt. Dit blijkt vooral met leeftijd 

samen te hangen. Andere factoren spelen een minder grote rol (zie volgende schema). 

De problematiek van jongeren en van ouderen verschilt sterk. Bij jongeren zitten de knel-

punten meer in de kwaliteit van het werk en bij ouderen meer in de eigen inzetbaarheid. 

Het opleidingsniveau is het tweede aangrijpingspunt. Medewerkers met een lager oplei-

dingsniveau zijn minder inzetbaar dan hoger opgeleiden. De dienst waar men werkt 

vormt het derde aangrijpingspunt. Diensten op het gebied van juridisch-maatschappe-

lijke dienstverlening en de openbare orde worden meer geconfronteerd met knelpunten.  

 
1 Gebruik is gemaakt van een stepwise regressieanalyse, waarbij alle beschikbare variabelen in de analyse zijn mee-

genomen. 
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Schema. Analysekader 

 

 

 

Behoeften medewerkers 

De belangrijkste conclusie is dat de behoefte aan bepaalde maatregelen verschilt per 

leeftijdsgroep. Dit bevestigt de keuze om specifiek leeftijdsbeleid te ontwikkelen, zoals 

reeds was geconstateerd op basis van de knelpuntenanalyse. In grote lijnen opteren jon-

geren meer voor scholing en ontwikkeling. Ouderen zijn minder geïnteresseerd in mobili-

teit dan hun jongere collega’s en zijn duidelijk meer geïnteresseerd in ontziemaatregelen. 

Ongeveer een vijfde van alle 2.598 door de medewerkers genoemde maatregelen be-

treffen à la carte, wat duidt op een behoefte aan het uitruilen van tijd en geld en wel bij 

alle leeftijdsgroepen. 
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Behoeften leidinggevenden 

De leidinggevenden steken allereerst de hand in eigen boezem: het is nodig om te wer-

ken aan management development. Daarvoor bestaat nu een aanbod vanuit SSO (oplei-

dingskalender) en hiervan kan dus gebruik worden gemaakt. Intervisie, dat wil zeggen 

het informeel uitwisselen van kennis en vaardigheden tussen managers van de verschil-

lende diensten zou een goede bijdrage kunnen leveren. 

Vervolgens dienen medewerkers te worden gestimuleerd om zichzelf te scholen, in de 

eerste plaats voor de functie en in de tweede plaats om hun weerbaarheid op de (interne 

en externe) arbeidsmarkt te vergroten. Dit vereist wel dat de leidinggevenden vooraf be-

ter testen of iemand voldoende gemotiveerd en geschikt is voor een bepaalde opleiding 

of cursus en dat de begeleiding intensiever wordt geregeld. Geld is niet het probleem, 

want de scholingsbudgetten zijn onderbenut. 

Als mobiliteit niet van de grond wordt gebracht dan loopt de zaak vast. En dan wordt niet 

alleen bedoeld verticale mobiliteit, maar ook horizontale mobiliteit binnen een dienst, 

tussen de diensten en met Europees Nederland. Ook de externe arbeidsmarkt op de ei-

landen biedt mogelijkheden. Hiervoor is het nodig dat de leidinggevenden zelf een visie 

ontwikkelen voor de organisatie als geheel en daar ook naar handelen. 

Op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en vitaliteit gebeurt veel, maar 

het verdient blijvende aandacht. Er is geen arbo-wet die geldt voor Caribisch Nederland. 

Er is een aantal risico-inventarisaties gedaan. Periodieke gezondheidstesten kunnen hel-

pen als begin om te voorkomen dat mensen echt grote gezondheidsklachten ontwikke-

len. Er is professionele aandacht voor het welzijn van de medewerkers, bijvoorbeeld bij 

schuldenproblematiek. 

Leidinggevenden wijzen ook naar sociale partners. Een aantal zaken moet geregeld wor-

den. Sommige leidinggevenden hebben behoefte aan uitloopschalen in bepaalde geval-

len en over het algemeen een hoger startsalaris. Daarnaast wordt breed gedeeld het in-

voeren van een à la carte-systeem, het bieden van de mogelijkheid tot het uitruilen van 

tijd en geld. Daarnaast dienen sociale partners na te denken over ontziemaatregelen en 

zorgverlof, waarbij dus rekening wordt gehouden met de levensfase van de medewer-

kers. 
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Aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Van personeelsmanagement naar personeelsbeleid 

Van 2013 tot heden is sprake geweest van personeelsmanagement. Dat wil zeggen dat 

knelpunten zijn opgelost op basis van management, reactief, creatief, ondersteund door 

bepaalde personeelsinstrumenten, maar zonder een duidelijke samenhang. Het perso-

neelsbeleid staat niet op papier. De organisatie is nu duidelijk aan zijn grens als het gaat 

om het bedenken van creatieve ad hoc maatregelen. Dit blijkt zonneklaar uit de gesprek-

ken met de diensthoofden. Tegelijkertijd is de problematiek die zich aandient zodanig 

dat nietsdoen geen optie is. Het is nu het moment voor RCN om de volgende fase in te 

gaan, om daarmee te komen tot personeelsbeleid, dat wil zeggen een beleidsmatige 

aanpak. 

2. Co-creatie 

Het beleid dient te worden gedragen door de verschillende diensten en medewerkers. 

Papier is maar papier. Het moet herkenbaar zijn. Het is noodzakelijk de leidinggeven-

den/de diensten, de vakbonden, de participatieraden en de individuele medewerkers te 

betrekken bij de totstandkoming van het beleid. Dit houdt in dat de vorming van het per-

soneelsbeleid gebeurt volgens een proces van co-creatie: partijen maken het beleid sa-

men. Dit houdt in het ophalen van ideeën en wensen van leidinggevenden, participatiera-

den en individuele medewerkers, het terugkoppelen en toetsen van tussentijdse resulta-

ten bij al deze partijen. Dit vereist organisatie, planning en coördinatie. 

3. Vijf pijlers 

Het advies is om het beleid te ontwikkelen volgens vijf inhoudelijke beleidslijnen, pijlers 

genoemd. We noemen per pijler kort de instrumenten die worden aanbevolen: 

I. Scholing en ontwikkeling: opleidingscoördinator toevoegen aan afdeling 

P&O, stimuleren deelname cursussen, verplicht stellen cursussen (leider-

schap), ontwikkelingsplan per medewerker, intervisie diensthoofden, coa-

ching door leidinggevenden, pretesten medewerkers die willen scholen, in-

terne communicatie over scholing, onderzoek gevolgen digitalisering voor 

medewerkers en jaarlijkse inventarisatie scholingsbehoefte (vraag- en aan-

bodgericht).  
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II. Mobiliteit en taakaanpassing: mobiliteitscoördinator toevoegen aan afdeling 

P&O, samenwerking mobiliteitscentrum Rijk in Den Haag, detacheringen, 

stages en overplaatsingen, taakroulatie binnen en tussen diensten, meer ar-

beidsrechtelijke ondersteuning, binnen een schaal ontwikkelingspaden uit-

stippelen, ontwikkelen beleid van werk naar werk (vwnw) en mogelijkheden 

Openbare Lichamen en externe arbeidsmarkt verkennen. 

III. Maatwerkregelingen (cao): à la carte, d.w.z. aanbieden van de mogelijkheid 

om tijd voor geld en geld voor tijd te ruilen, ontziemaatregelen, regelingen 

die minder werken of vervroegde uittreding mogelijk maken en thuiswer-

ken. 

IV. Vitaliteit, gezondheid en arbeidsomstandigheden: risico-inventarisaties en 

fitheidstests, voorlichting, instructie en advies, programma afvallen, gebruik 

maken van aanbod van sociaal-medisch overleg, interessanter maken van 

het werk, bevorderen gezonde levensstijl, administratieve discipline ziekte-

verzuimregistratie, preventieve inzet arboarts, medische keuringen voor me-

dewerkers met belastende beroepen, uitbouwen schuldhulpverlening, stilte-

werkplekken, kolfrecht, - tijd en -ruimte. 

V. Personeelsmanagement en leidinggeven: management development, inter-

visie leidinggevenden, ontwikkelen vaardigheden coaching, potentiële top-

managers top-opleidingen laten doen, pestbeleid (zero tolerance), uitkom-

sten medewerker-tevredenheidsonderzoeken (MTO’s) gebruiken, participa-

tieraden stimuleren, teambuilding stimuleren, deeltijd en variabele werktij-

den daadwerkelijk mogelijk maken, gratificatie afhankelijk stellen van resul-

taten opleiding, scholing en ontwikkeling. 

Het is niet exact aan te geven welke pijler het meeste aandacht nodig heeft. Scholing is 

voor een belangrijk deel al mogelijk: er is een opleidingenkalender en er is budget. Er is 

behoefte aan scholing en tegelijkertijd blijft er geld over. Mobiliteit is noodzakelijk, want 

anders loopt de zaak vast (mensen die onder en boven hun kunnen werken worden men-

taal steeds meer belast). Aandacht voor gezondheid is een must, maar dit speelt zich voor 

een belangrijk deel af in de privésfeer. Door middel van regelgeving kan op verschillende 

punten tegemoet gekomen worden aan wensen van medewerkers, wat de motivatie aan-

merkelijk zal verbeteren (à la carte-systeem). Per saldo gaat de prioriteit hierbij uit naar 

maatwerkregelingen, wat in de eerste plaats een taak is voor sociale partners. 

Ons advies is om relatief veel energie te besteden aan scholing. De zaak ligt echter ge-

voelig. Medewerkers weten vrij precies waar zij tekortkomen en eigenlijk bijgeschoold 

zouden moeten worden. De behoefte aan scholing komt klip en klaar naar voren in de 

anonieme enquête. Er is een duidelijk latente behoefte, maar veel medewerkers lijken 
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hiermee niet naar buiten te komen. Het wordt niet altijd gemeld of besproken met de lei-

dinggevende, wat voor een deel mogelijk te maken heeft met een combinatie van trots 

en angst. Het ophalen van de opleidingsbehoefte is in de eerste plaats een samenspel 

tussen de leidinggevende en de medewerkers. Het advies is om aanvullend bij de afde-

ling P&O een onafhankelijke opleidingscoördinator aan te stellen, die in vertrouwen met 

medewerkers kan spreken. Mochten hier concrete opleidingswensen uitkomen dat kan 

de coördinator samen met de medewerker in gesprek gaan met de leidinggevende. Een 

tweede advies is om vooraf een goed assessment te doen: in hoeverre is de kandidaat in 

staat om het opleidings- of scholingstraject af te ronden? Hierbij dient onder andere te 

worden gekeken naar taal- en rekenvaardigheden. Tenslotte dient de begeleiding goed 

te zijn geregeld. Zowel bij het pretesten als de begeleiding kan de opleidingscoördinator 

een rol spelen. Goed voorbeeld doet vervolgens goed volgen.  

In het algemeen dient het leiderschap nog meer mensgericht te zijn en in evenwicht met 

de inhoudelijke en bureaucratische taken. Een beleidsmatige aanpak gaat hierbij helpen. 

In kwantitatieve termen is er ook een uitdaging. Veel van de hierboven voorgestelde 

maatregelen hebben behoorlijke implicaties voor leidinggevenden en geven extra belas-

ting voor de leidinggevenden. Nadere analyse laat zien dat het in de gegeven situatie 

praktisch onmogelijk is voor leidinggevenden om al deze taken op te pakken, zeker ge-

zien het feit dat veel leidinggevenden sterk inhoudelijk bezig zijn. Bij scholing kan hier-

voor een organisatorische oplossing worden gekozen (zie hierboven). Bij mobiliteit kan 

dat ook, wanneer de uitvoering en coördinatie hiervan wordt neergelegd bij de afdeling 

P&O. Voorts kan worden nagedacht om de ontwikkeling van management en leiderschap 

op een bredere groep medewerkers te richten. Dit bevordert tegelijkertijd de conti-

nuïteit. 

4. Focus op preventief beleid 

Voorkómen is beter dan genezen. Het gaat om circa 150 oudere medewerkers die nu al 

aangeven dat zij hun werk over tien jaar niet meer kunnen doen vanwege de zware belas-

ting. Los daarvan kampt een groot aandeel van de medewerkers met een competentie-

achterstand, dat gepaard gaat met (te) veel mentale druk. De problematiek wordt alleen 

maar hardnekkiger gezien de ontwikkelingen (o.a. digitalisering). Dit treft vooral ouderen. 

De diensten en functies die de meeste aandacht verdienen zijn nu goed aan te wijzen 

(openbare orde en maatschappelijke dienstverlening, geüniformeerde functies). 

Het advies is om te gaan sturen op het beheersen van het salarisvolume. De salariskosten 

van medewerkers die ziek of arbeidsongeschikt thuis zitten kunnen nu (maximaal) vier jaar 

doorlopen. Het gaat er niet om deze regeling te veranderen. Het gaat er om het volume 

van ziekte en arbeidsongeschiktheid zo klein mogelijk te maken en dat is af te lezen aan 
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het salaris dat doorbetaald wordt aan de mensen die thuis zitten. Door het voorkómen 

van ziekte en arbeidsongeschiktheid en het re-integreren van medewerkers die ziek of ar-

beidsongeschiktheid zijn kan productiviteitswinst worden behaald. De potentiële bespa-

ring is substantieel: indien het ziekteverzuim met 1 procentpunt kan worden verlaagd dan 

betekent dit dat er bijna acht medewerkers aan het werk zijn en niet ziek thuis zitten, wat 

in productiviteit scheelt, nog afgezien van het feit dat er geen vervangers betaald behoe-

ven te worden. Nu lijken leidinggevenden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van hun 

medewerkers geen prikkel te voelen in termen van geld. Die prikkel zou beter gevoeld 

moeten worden. Inzicht in de juiste cijfers is dan van belang. 

5. Ontwikkelen generiek beleid en daarbinnen specifiek beleid 

Generiek beleid is gericht op alle medewerkers en specifiek beleid is gericht op speci-

fieke groepen van medewerkers. Een volledig generiek beleid is niet de doelstelling, ge-

zien de verschillen tussen de departementen. Het gaat er om collectieve zaken aan te 

pakken, die in ieders belang zijn en die soms de belangen van individuele diensten over-

stijgen. Ten aanzien van specifiek personeelsbeleid heeft het onderzoek laten zien dat 

leeftijd het meest relevante aangrijpingspunt is. Het onderzoek ondersteunt dan ook vol-

ledig de gedachte om leeftijdsbewust personeelsbeleid te ontwikkelen. Het heeft echter 

geen zin om achteraan te beginnen en te starten met een leeftijdsbewust personeelsbe-

leid en dan generiek beleid. Een aantal generieke zaken dient eerst te worden geregeld 

(zie hierboven en hieronder), waarmee de diverse leeftijdsgroepen direct meeliften. 

6. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 

Het onderzoek heeft aangetoond dat leeftijd het beste aangrijpingspunt is voor perso-

neelsbeleid. Leeftijd is de meest verklarende factor voor verschillen tussen de medewer-

kers. Bij jongeren hebben de knelpunten en oplossingen meer te maken met de kwaliteit 

van het werk en bij ouderen meer met de eigen inzetbaarheid. Voor jongeren gaat het 

om ontwikkelingsplannen, kennisclubs, interessanter maken van het werk, tijd en geld uit-

wisselen en om ‘high potentials’ vroegtijdig meenemen in management development. Bij 

ouderen gaat het om scholing om bij te blijven, om- en herscholing (tweede loopbaan), 

werk minder belastend maken, of geheel ander werk, tijd en geld ruilen, ontziemaatrege-

len, gezondheidsbeleid, periodieke medische keuringen en meer deeltijd en variabele 

werktijden. 

Vervolgens dient rekening te worden gehouden met het opleidingsniveau, de diensten 

en functies. Er is geen aanleiding om het personeelsbeleid anders in te richten per eiland, 

met dien verstande dat gelijke kansen soms een extra investering betekent voor de bo-

venwindse eilanden (scholing bijvoorbeeld). 
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7. Pilots 

Het is verstandig om te werken met pilots. De modernisering van het personeelsbeleid 

brengt veel veranderingen met zich mee. Die veranderingen moeten niet alleen herken-

baar zijn, maar ook worden ervaren. Door in het klein te experimenteren en goed te eva-

lueren kunnen zekere stappen worden gezet. Binnen een organisatie met een grote di-

versiteit van diensten en behoeften van de medewerkers kan het lastig zijn om verande-

ringen in één keer breed in te voeren. 

8. Financiering 

Zonder extra middelen is het niet denkbaar dat er een (leeftijdsbewust) personeelsbeleid 

van de grond komt en geborgd wordt. Het gaat nu om investeringen in nieuw beleid en 

nieuwe activiteiten, het gezamenlijk ontwikkelen van (leeftijdsbewust) personeelsbeleid. 

Wij zien de volgende mogelijkheden voor financiering, waarbij de eerste twee opties de 

meeste zekerheden bieden: 

a. De onderbenutting van de scholingsfondsen biedt wellicht mogelijkheden voor 

besteding aan andere activiteiten. 

b. Het creëren van een gemeenschappelijk fonds, gefinancierd door de verschil-

lende departementen in Europees Nederland. 

c. Het aansluiten bij het A+O Fonds Rijk in Europees Nederland, al dan niet in een 

uitzonderingspositie, dan wel gebruik maken van de mogelijkheden die dit 

fonds biedt. 

d. Het samenwerken met de Openbare Lichamen en nagaan wat de mogelijkheden 

zijn van het A+O Fonds Gemeenten in Europees Nederland. 

e. In overleg treden met de Stichting van de Arbeid in Europees Nederland. 

f. Het acquireren van subsidies. Gedacht kan worden aan ESF, maar ook aan subsi-

dieregelingen die regelmatig worden gelanceerd door het Ministerie van SZW in 

Europees Nederland. De kosten gaan hier voor de baat uit, maar dat is een risico 

dat telkens dient te worden afgewogen. 

g. Het benutten van de baten van het terugdringen van het ziekteverzuim en de ar-

beidsongeschiktheid (doorbetaling aan zieke en arbeidsongeschikte medewer-

kers is minder vaak nodig).  
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Resúmen 

Meta di e investigashon 

Bou di enkargo di RCN i e sindikatonan ABVO, ACOM, NAPBES i WISCU a hasi un investi-

gashon na maneho di personal konsiente di edat na RCN. Partnernan sosial tin un meta 

dòbel pa ku e investigashon. Na promé luga e meta ta pa analisá i deskribí puntonan 

problemátiko serka dunadónan di trabou i trahadónan pa ku disponibilidat. E segunda 

meta ta pa haña solushonnan ehekutabel pa prevení i pa solushoná e puntonan prob-

lemátiko aki, loke ta kontené tambe un análisis di e manera kon dunadónan di trabou i 

trahadónan ta trata ku e puntonan problemátiko aktual na e momentu aki. 

Diseño i ehekushon di e investigashon 

E investigashon a konsistí di 24 entrevista di kara pa kara ku doñonan di trabou i 21 

kòmbersashon(den grupo) ku trahadónan, representantenan di “participatieraad” i sindi-

katonan. Banda di esei 446 di e 756 trahadónan di RCN a yena un lista di pregunta 

“online”, di lokual 57 parsialmente. E respuesta tabata 59 porshento, loke ta hopi haltu pa 

un investigashon asina i loke ta aksentuá kon importante e trahadónan ta haña e tópiko. 

Ta trata di un investigashon representante. Ademas a hasi un investigashon di literatura 

(deskresearch), inkluso un análisis di registro di archivo di RCN i análisis di tur cao dis-

ponibel den Hulanda Karibense. A pruebá e resultadonan temporal pa medio di 

kòmbersashonnan den grupo ku representantenan di e sindikatonan i doñonan di trabou 

i kòmbersashonan ku ekspertonan eksterno. E rekomendashonnan ta kompletamente pa 

kuenta di De Beleidsonderzoekers. Ta na partnernan sosial, direktiva, doñonan di trabou i 

trahadónan mes pa duna demas kontenido na esaki.  

Puntonan problemátiko 

Aspektonan kontrato i aspektonan personal 

Despues di un oumento fuerte di e tamaño di e archivo di personal den e periodo 2010-

2012 e oumento despues a baha. E entrada i salida ta den sentido relativamente stabíl. 

Den e periodo 2010-2016 e entrada ta mas o menos 100 i e salida mas o menos 50 tra-

hadó. E kantidat di trahadónan na final di 2016 ta 756. Mas o menos un di sinku parti di e 

trahadónan tin un kontrato temporal, kual di un gran parti ku bista pa bira un trabou fiho. 
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E durashon promedio di e siman di trabou ta 39 ora, lokual ta nifiká ku partaim ta tuma 

lugá limitá. E kantidat di trahadónan (ku un kontrato fultaim) ku un salario nèto di menos 

ku 1.800 dòler a oumentá den e periodo di 2013 te 2017 di 34 te 42 porshento. E ou-

mento aki tin tur kos di haber ku e oumento di kantidat di hobennan i e bahada di kanti-

dat di ansianonan. Por bisa ku tin un archivo di personal mas jòn i no di edat haltu. Mas o 

menos un seksto di e trahadónan ta biba sin partner ku yu na kas. Den total di 39 por-

shento di e trahadónan a nase na un di e paisnan BES. 

E kalidat di e trabou 

Ta definí un parti di e disponibilidat dor di e kalidat di e trabou mes: kua eksigensianan ta 

wòrdu poné na e trahadó (kontenido di trabou), kon ta pará ku trahamentu “safe” i salú i 

di bon ambiente (kondishon di trabou), kon e relashonnan entre dunadó di trabou i tra-

hadónan i entre e trahadónan ta (relashon laboral) i kiko ta e rekompensa den término di 

sèn i tempu (kondishon di labor sekundario)? 

 Un punto problemátiko tin riba e area di salario. Kasi un terser parti di e tra-

hadónan no ta (kompletamente) satisfecho ku e salario. Pa un gran terser parti 

(37%) ta insufisiente pa proveé pa e gastunan di bida. Den total di 42 porshento 

di e trahadónan ku un kontrato fultaim tin un salario di menos ku $ 1.800 pa luna. 

 Mas ku un di kada tres di e trahadónan ta indiká ku e trabou ta rekerí eksigensia 

fisikó haltu di nan (39%). Pa gran parti di e trahadónan e karga mental ta haltu 

(81%). Un kuartu tin preshon di suidadanonan i empresanan dor di e trabou 

(26%). Un di kada sinku di e trahadónan no ta haña e trabou “safe” (21%) òf salú 

(21%). Un echo importante pa ku e investigashon aki ta ku mas o menos un di 

kada di e sinku trahadónan (21%) ta pensa ku nan no por ehersé nan funshon 

despues di dies aña pasobra e ora ei e trabou lo ta muchu pisá. 

 Kasi un di kada di e sinku trahadónan (18%) ta di opinion ku den e sekshon tin 

tentamentu. Un mesun kantidat grandi di e trahadónan no ta haña e ambiente 

(esfera) bon (18%). 

 Mas ku mitar di e trahadónan ta duna di konosé ku nan no por tuma dia liber tur 

ora (55%) òf tuma pousa (46%) ora nan ke. Un kuartu di e personal ta di opinion 

ku no tin òf no tin sufisiente maneho (guia) di personal (26%). 

 Mas ku un tersera parti (37%) ta pensa ku e trabou no ta ofresé sufisiente opor-

tunidat pa sigui desaroyá den RCN. Mas o menos un di sinku parti no ta satis-

fecho ku e guia ku nan ta haña na trabou (19%) i mas o menos un grupo mesun 

grandi ta di opinion ku no ta hasi sufisiente uso di nan talentonan (21%). 
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Al final e retonan di mas grandi ta e kondishon di trabou (na promé luga e karga mental, 

pero tambe e karga físiko) i e kondishon di labor sekundario (salario). Tentamentu na tra-

bou ta forma un problema spesífikó. 

Disponibilidat trahadónan 

Lòs di e kalidat di e trabou a wak na e trahadónan mes. Kon disponibel nan ta? Den e in-

vestigashon a dediká atenshon na e karga den termino di vitalidat i salú di e trahadónan, 

e kompetensianan, empleabilidat ( e grado ku un persona ta disponibel riba e merkado 

laboral interno i eksterno), dispuesto pa desaroyá, konekshon ku e trabou i e satisfakshon 

en general ku e trabou i ousensia dor di malesa. 

 Un kuartu di tur e trahadónan ta pensa (prekupá) riba e trabou (24%). I un di 

kada shete trahadó den e tres lunanan tras di lomba no tabatin speransa tokante 

futuro (14%). Di tur trahadó 44 porshento ta prekupá regularmente tokante kon 

nan por siña kosnan nobo. 

 Mas o menos un di sinku parti di tur e trahadónan ta traha riba riba nan nivel di 

estudio (22%) i un riba kada dies trahadó ta traha bou di nan propio nivel (10%). 

Serka un kuartu di e funshonnan riba nivel di hbo e trabou ta wòrdu ehekutá dor 

di un hende ku un edukashon mas abou (26%). 

 Den e sinku añanan ku a pasa e abilidatnan di mas o menos un riba kada seis tra-

hadó a bira (hopi) menos. Esaki ta resultá dor di e bahada di velosidat di e tra-

hamentu den e periodo ei (16%), e ambishon pa logra algu (11%), e motivashon 

pa traha (16%), e kandidat di trabou ku por wòrdu ehersé (11%), e posibilidatnan 

pa trata ku kambionan den e trabou (7%) i e bahada di e salú (20%).   

 E oportunidatnan pa un otro funshon of trabou en general no ta wòrdu di kalkulá 

haltu. E poko konfiansa den oportunidatnan pa trabou aparentamente no sola-

mente tin di haber ku kalkulashon di e propio kompetensianan, pero tambe ku e 

demanda i oferta di trabou relativo poko riba e diferente islanan. E delaster aki ta 

forma un estorbo pa e mobilidat di trabou. 

 Pa loke ta trata e disponibilidat pa desaroyo di e trahadónan no tin puntonan 

problemátiko pa siñalá, mas bien oportunidatnan (grandi). E parti mas grandi ta 

disponibel pa invertí den nan mes. 

 Mas ku un terser parti di e trahadónan ta indiká ku nan ta prekupá ku mester hasi 

e trabou te ku pènshun (34%) i mas o menos un grupo mesun grandi tin in-

tenshon pa bai ku pènshun mas trempan (33%). 

 Tur kos huntu dos tersera parti di tur e trahadónan ta (hopi) satisfecho ku e tra-

bou. Un menoria no ta (hopi) satisfecho (9%). 



 

 

 

24 

 

 

 Den e enkuesta “online” nuebe porshento di e trahadónan ta indiká di tabata 

malu 21 dia òf mas den e 12 lunanan ku a pasa. 

Al final e reto di mas grandi ta e edukashon, enseñansa i desaroyo di e trahadónan. Ta di 

importansia komun pa e dunadó di trabou i e trahadónan ku e kompetensianan ta liga ku 

e trabou ku mester wórdu hasí i ku e konosementu i abalidatnan di e trahadónan ta keda 

“up to date”. En general e trahadónan di RCN ta (hopi) dispuesto pa desaroyá nan mes. 

 

Puntonan di aplikashon pa maneho (guia) di pèrsonal 

A hasi investigashon mas ámplio na e aspektonan di e kontratonan i e trahandónan i 

spesífíkamente e edat. E meta di esaki ta pa analisá e koherensia mutual di e kalidat di tra-

bou, e disponibilidat di e trahadónan i nan aspektonan (personal), i aberiguá kiko ta e 

punto di aplikason mas importante pa e maneho.  

E satisfakshon en general di trahadónan ta relashoná espesialmente ku e kalidat di e tra-

bou. Hende en general ta mas satisfecho si e ambiente (esfera) na trabou, e kontenido di 

e trabou i e salario ta mas na satisfakshon. 

E promé punto pa aplikashon pa maneho (guia) di personal spesífiko ta e edat. Edat ta ak-

lará mas di e problemátiko ku tur e aspektonan investigá2. Na e momentu aki un di sinku 

parti di tur trahadónan (21%) ta pensa ku nan no por ehersé nan funshon mas despues di 

dies aña, pasobra e trabou lo ta muchu pisá. Esaki ta resultá espesialmente relashoná ku 

edat. Otro faktornan ta hunga un ròl menos (mira e siguiente skema). 

E problemátiko di e hobennan ta diferensiá hopi di e ansianonan. Serka e hobennan e 

punto problemátiko ta sintá mas den e kalidat di e trabou i serka e ansianonan mas den e 

propio disponibilidat. E nivel di edukashon ta e di dos punto di aplikashon. Trahadónan 

ku un edukashon mas abou ta menos disponibel ku esnan mas haltu eduká. E sekshon ka-

minda hende ta traha ta forma e di tres punto di aplikashon. Sekshonnan riba e área di 

servisio hurídikó-sosial i órden públiko ta haña konfrontashon mas biaha ku puntonan 

problemátiko. 

  

     

 
2 A wòrdu usá un stepwise di análisis di regreshon, kaminda tur e variabelnan disponibel a wòrdu inkluí den e 

análisis. 
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Skema. Kuadro di análisis 

 

 

Nesesidatnan trahadónan 

E konklushon mas importante ta ku e nesesidat pa sierto medidanan ta diferensiá pa ku 

kada grupo di edat. Esaki ta konfirmá e eskoho pa desaroyá maneho di edat spesífiko, 

manera ya a konstatá a base di e análisis di puntonan problemátiko. Den liñanan grandi 

hubentut ta òpta mas pa enseñansa i desaroyo. Ansianonan ta menos interesá den mobi-

lidat ku nan koleganan mas jòn i ta klaramente mas interesá den medidanan di repuesto. 

Mas o menos un di sinku parti di tur 2.598 medidanan ku e trahadónan a nombra ta à la 

carte, loke ta indiká un nesesidat pa e kambio di tempu i sèn i probablemente serka tur 

grupo di edat. 
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Nesesidatnan doñonan di trabou 

E doñonan di trabou ta wak serka nan mes promé: ta nesesario pa traha na desaroyo di 

liderazgo. Pa esaki awor aki tin un oferta for di SSO (kalènder di edukashon) i pues di 

esaki por hasi uzo. Intervishon, es desir e interkambio informal di konosementu i abi-

lidatnan entre mènedjernan di e diferente sekshonan lo por duna un bon kontrubishon. 

Seguidamente mester stimulá trahadónan pa eduká nan mes, na promé lugá pa e fun-

shon i na e di dos lugá pa engrandesé nan oportunidat riba e merkado laboral (interno i 

eksterno). Esaki ta rekerí si ku e dunadónan di trabou ta tèst mas mihó adelantá si un 

hende ta sufisiente motivá i apropiá pa un sierto edukashon òf kurso i ku ta regla e 

asistensia mas intensivo. Sèn no ta e problema, pasobra no a superá e budjèt pa ense-

ñansa. 

Si no establesé mobilidat e ora ei e asuntu lo pega. I aki no ta referí solamente na mobi-

lidat vertikal, pero tambe mobilidat horizontal den un sekshon, entre e sekshonnan i ku 

Hulanda Oropeo. Tambe e merkado laboral eksterno riba e paisnan ta ofresé posi-

bilidatnan. Pa esaki ta nesesario ku e doñonan di trabou mes desaroyá un vishon pa e or-

ganisashon komo su totalidat i aktua segun esaki tambe. 

Riba e area di kondishon di trabou, salú i vitalidat ta sosodé hopi, pero esaki ta rekerí 

atenshon kontinuo. No tin un lei di arbo ku ta konta pa Hulanda Karibense. A hasi un al-

gun inventarisashon di riesgo.  Tèstnan di salú periódiko por yuda komo komienso pa 

prevení ku hendenan di bèrdat ta desaroyá kehonan di salú grandi. Tin atenshon 

profeshonal pa e bienestar di e trahadónan, por ehèmpel den kaso di problema ku debe. 

Doñonan di trabou ta mustra na partnernan sosial tambe. Algun kaso mester wòrdu reglá. 

Algun doñonan di trabou tin nesesidat pa skalnan diferente “uitloopschaal” den siertu si-

tuashonnan i en general un salario inisial mas haltu. Además ta wòrdu kompartí konhunta-

mente e introdukshon di un sistema à la carte, e ofresementu di e posibilidat pa e kambio 

di tempu i sèn. Banda di esei partnernan sosial mester pensa tokante medidanan pa re-

puesto i ferlòf pa kwido, kaminda pues ta tene kuenta ku e fase di bida di e trahadónan. 
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Rekomendashonan  

A base di e investigashon a hasi e siguiente rekomendashonnan: 

1. Di atministrashon di personal pa maneho di personal 

Di 2013 te ku awor tabatin atministrashon di pèrsonal. Es decir ku puntonan problemátiko 

a wòrdu solushoná a base di “management”, reaktivo, kreativo, sostené dor di siertu in-

strumentonan di personal, pero sin un konteksto klara. E maneho (guia) di personal no ta 

pará riba papel. E organisashon klaramente awor ta na su limité pa loke ta trata pa inventá 

medidanan temporal kreativo. Easki ta resultá klaramente for di e kòmbersashonnan ku e 

hefenan di servisio. Na e mesun momentu e problemátiko ku ta tuma lugá ta di tal 

manera ku hasi nada no ta un opshon. Awor aki ta e momentu pa RCN pa bai den e sigui-

ente fase, pa asina ei bini na un maneho di personal, ku otro palabra un manera pa traha 

segun maneho.   

2. Ko-kreashon 

E diferente sekshon- i trahadónan mester karga e maneho. Papel ta solamente papel. E 

mester ta rekonosibel. E ta nesesario pa envolví e doñonan di trabou/ e sekshonnan, e 

sindikatonan, e miembronan di “pariticipatieraad” i e trahadónan individual na e kreashon 

di e maneho. Esaki ta konsiderá ku e formashon di e maneho (guia) di personal ta sosodé 

segun un proseso di ko-kreashon: partidonan ta traha e maneho konhuntamente. Esaki ta 

enserá wak kiko ta e ideanan i deseonan di doñonan di trabou, miembronan di participa-

tieraad i trahadónan individual, bini bèk riba i tèst e resultadonan temporal serka tur e 

partidonan aki. Esaki ta eksiguí organisashon, planifikashon i kordinashon. 

3. Sinku pilarnan 

E konseho ta pa desaroyá e maneho segun sinku liña di maneho pa loke ta e kontenido, 

yamá pilarnan. Pa kada pilar nos ta nombra kòrtiku e instrumentonan ku tin nesesidat na 

dje: 

I. Enseñansa i desaroyo: agregá kordinadó di edukashon na e departamentu di 

P&O, stimulá partisipashon kursonan, obligá kursonan (liderazgo), plan di 

desaroyo pa kada trahadó, intervishon hefe di sekshon, “coaching” dor di 

doñonan di trabou, pre-tèst trahadónan ku ke eduká, komunikashon interno 

tokante enseñansa, investigashon konsekuensia di digitalisashon pa trahadónan i 

inventarisashon anual pa ku nesesidat di edukashon (demanda- i oferta dirigí). 
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II. Mobilidat i adaptashon di tarea: agregá kordinadó di mobilidat na e de-

partamentu di P&O, kolaborashon sentro di mobilidat Reino den Den Haag, “de-

tacheringen”, stazjenan i transaldonan, rotashon di tarea den i entre sekshonnan, 

mas sosten pa ku lei laboral, stipulá kamindanan di desaroyo den un skal, 

desaroyá maneho di trabou pa trabou i oportunidatnan den Entidatnan Públiko i 

eksplorá e merkado laboral eksterno.     

III. Areglonan personalisá (cao): à la carte, ku otro palabra ofresé e posibilidat pa 

kambia tempu pa sèn i sèn pa tempu, medidanan repuesta, medidanan ku ta 

hasi trahamentu menos òf salida mas trempan posibel i traha na kas. 

IV. Vitalidat, salú i kondishon di trabou: inventario di riesgo i tèst di salú, in-

formashon, instrukshon i konseho, programa di baha peso, hasi uso di ofrese-

mentu di konsulta sosial- médiko, hasi trabou mas interesante, promové estilo di 

bida salú, registrashon di malesa atministrativo disipliná, pone dòkter di arbo 

preventivo, kùrmentu médiko pa trahadónan ku funshonan ku karga, amplia 

yudansa pa ku debe, lugá di trabou silensioso, derecho pa kòlf, tempu pa kòlf i 

lugá pa kòlf.  

V. Atministrashon di personal i liderazgo: desaroyo di liderazgo, intervishon ku 

doñonan di trabou, desaroyá abilidatnan “coaching”, laga tòpmènedjernan po-

tensial hasi un programa tòp, maneho dirigí riba tentamentu (sero toleransia), 

usa resultadonan investigashon di satisfakshon trahadónan (MTO’s), stimulá “par-

ticipatieraad”, stimulá “teambuilding”, hasi partaim i oranan di trabou variabel 

posibel di bèrdat, hasi gratifikashon dependiente di e resultadonan di edu-

kashon, enseñansa i desaroyo. 

No por indiká eksaktamente kua pilar tin mester di mas tantu atenshon. Enseñansa pa un 

parti importante ta posibel kaba: tin un kalènder di edukashon i tin bùdjèt. Tin e nesesidat 

pa edukashon i na e mesun momentu ta sobra sèn. Mobilidat ta nesesario, sino e asuntu 

ta pega (hendenan ku ta traha bou i riba e loke ku nan por ta haña mas preshon mental-

mente). Atenshon pa salú ta un mester, pero esaki ta tuma lugá pa un parti importante 

den e esfera personal. Pa medio di medidanan di lei por bini na un akuerdo riba diferente 

puntonan pa ku e deseonan di trahadónan, loke lo mehorá e motivashon enorme 

(sistema a la carte). Al final e prioridat ta bai na medidanan di kustumber, loke na promé 

lugá ta un tarea pa partnernan sosial.  

Nos konseho ta pa dediká hopi energia na enseñansa. Sinembargo e kaso ta delikado. 

Trahadónan sa presis kiko nan falta i kaminda nan mester wòrdu reeduká . E nesesidat pa 

edukashon ta bini klaramente dilanti den e enkuensta anónimo. Tin klaramente un nesesi-

dat invisibel sinembargo ta parse ku hopi trahadó no ta trese esaki dilanti. No ta tres’é di-

lanti òf papiá ku e doño di trabou, loke posiblemente pa un parti tin di haber ku un 
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kombinashon di orguyo i miedu. E inventarisashon di e nesesidat di edukashon na promé 

lugá ta un kolaborashon entre e doñonan di trabou i e trahadónan.  E konseho ta pa 

apuntá un kordinadó di edukashon mas na departamentu di P&O ku ta traha indepen-

diente, ku por papia ku trahadónan den konfiansa. Si akaso sali deseonan pa edukashon 

konkreto for di esaki e ora ei e kordinadó di trabou por bai den kòmbersashon ku e doño 

di trabou huntu ku e trahadó. E segundo konseho ta pa hasi un bon “assessment” ade-

lantá: den ki grado e kandidato ta den estado pa finalisá e trayekto di edukashon of tray-

ekto di enseñansa? Aki entre otro mester wak e abilidatnan di idioma i kalkulashon. Final-

mente e asistensia mester ta bon reglá. Tantu na e momentu di pre-tèst ku e asistensia e 

kordinadó di edukashon por hunga un ròl. Ta sigui ehèmpel na un manera bon.    

En general e liderazgo mester ta mas orientá pa persona i den balansa ku e kontenido di 

e tareanan i e tareanan burokrátiko. Un manera di traha segun maneho ta bai yuda aki. 

Den terminónan kwantitativo tambe tin un reto. Hopi di e medidanan ku a proponé mas 

ariba tin implikashonnan enorme pa doñonan di trabou i ta duna preshon èkstra pa doño-

nan di trabou. Mas análisis ta laga mira ku den e situashon aki ta práktikamente imposibel 

pa doñonan di trabou rekohé tur e tareanan aki, sigur mirando e echo ku tin hopi doño-

nan di trabou ta okupá intensamente ku kontenido. Pa ku enseñansa por skohe un so-

lushon organisativo pa esaki (mira mas ariba). Pa ku mobilidat esaki tambe por, ora ku 

pone e ehekushon i kordinashon di esaki serka e departamentu di P&O. Ademas por 

pensa pa dirigí desaroyo di gerente i liderazgo riba un grupo di trahadónan mas ámplio. 

Esaki ta promové kontinuidat na e mesun momentu. 

4. Enfoká riba maneho preventivo 

Prevení ta mihó ku kura. Ta trata di mas o menos 150 trahadó ansiano ku awor kaba ta in-

diká ku nan no por ehersé nan trabou mas despues di dies aña pa motibu di e preshon 

pisá. Lòs di esei, un gran parti di e trahadónan ta kampa ku un retraso pa loke ta trata 

kompetensia, ku ta bai huntu ku (muchu) hopi preshon mental. E problemátiko ta bira aun 

mas ainda mirando e desaroyonan (entre otro digitalisahon). Esaki ta konserní partikular-

mente ansianonan. Awor por mustra e sekshon- i funshonnan ku meresé mas tantu 

atenshon mas mihó (òrden públiko i servisio sosial, funshonnan uniformá). 

E konseho ta pa bai stür mas riba e dominio di e volumen di salario. Gastunan di salario di 

trahadónan ku ta malu òf ku ta na kas pa motibu di inkapasidat laboral awor aki por ta 

máksimo kuater aña. No ta bai pa kambia e areglo aki. Ta bai pa traha e volumen di 

malesa i inkapasidat laboral mas chikí posibel i por konstatá esei na e salario ku ta sigui 

paga na e hendenan ku ta sintá na kas. Dor di prevení malesa i inkapasidat laboral i rein-

tegrá e trahadónan ku ta malu òf ku no ta apto pa traha por alkansa e ganashi di e 
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produktividat. E ekonomisashon potenshal ta supstanshal: si por baha e ousensia dor di 

malesa ku 1 porshento e ora ei esaki ta nifiká ku tin kasi ocho trahadó ta trahando i no ta 

sintá malu na kas, loke ta diferenshá den produktividat, i kitando e echo ku no tin mester 

di paga remplasantenan. Awor aki doñonan di trabou no ta sinti estimuló den terminó di 

plaka ora di malesa i inkapasidat laboral di nan trahadónan. Mester sinti e estimuló ei mas 

mihó. Bista den e sifranan korekto e ora ei ta di importansia. 

5. Desaroyá maneho genériko i eiden maneho spesífiko 

Maneho genériko ta dirigí riba tur trahadó i maneho spesífiko ta dirigí riba gruponan di 

trahadónan spesífiko. Un maneho genériko kompletu no ta e meta, mirando e diferensi-

anan entre e departamentunan. E ta trata di kasonan kolektivo, ku ta den interes di kada 

unu i ku tin biaha ta superá e interesnan di e sekshonnan individual. Relashoná ku 

maneho spesífiko e investigashon ta mustra ku edat ta e punto di aplikashon mas rele-

vante. Pa e motibu ei e investigashon ta sostené e pensamentu pa desaroyá maneho di 

personal konsiente di edat kompletamente. Sinembargo e no tin sentido pa kuminsá pa-

tras i kuminsá ku un maneho di personal konsiente di edat i e ora ei un maneho genériko. 

Algun kaso genériko mester wòrdu reglá promé (mira aki riba i aki bou), kaminda ku ta 

envolví e diferente gruponan di edat mesora. 

6. Maneho di personal konsiente di edat  

E investigashon a prueba ku edat ta e punto di aplikashon mas mihó pa maneho di per-

sonal. Edat ta e faktor mas aklará pa diferensianan entre trahadónan. Serka hobennan e 

puntonan problemátiko i solushonnan tin mas di haber ku kalidat di e trabou i serka an-

sianonan mas ku e empleabilidat propio. Pa hobennan e ta bai pa planesnan di desaroyo, 

klupnan di konosementu, hasi trabou mas interesante, kambio di tempu i sèn i pa trese 

“high potentials” trempan den e programa di desaroyo di liderazgo. Serka ansianonan e 

ta bai pa edukashon pa keda bei, eduká i reeduká (segunda karera), hasi trabou menos 

kargá, òf henter un otro trabou, kambia tempu i sèn, medidanan di repuesto maneho di 

salú, eksamen médiko periódiko i mas oranan di trabou partaim i variabel. 

Despues mester tene kuenta ku e nivel di edukashon, e sekshon- i e funshonnan. No tin 

rason pa argelá e maneho di personal otro manera pa kada isla, ku komprondementu ku 

oportunidatnan igual tin biaha ta nifiká un invershon èkstra pa e islanan ariba (por 

ehèmpel edukashon). 
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7. Pilotnan 

Ta sabí pa traha ku pilotnan. E modernisashon di e maneho di personal ta trese hopi kam-

bio kun’é. E kambionan ei no solamente mester ta rekonosibel pero mester eksperensiá 

nan tambe. Dor di eksperimentá riba un eskala chikí i evaluá bon por pone stapnan sigur. 

Den un organisashon ku un diversidat grandi di sekshonnan i nesesidatnan di trahadónan 

por ta difisil pa introdusí kambionan den un biaha. 

8. Finansiamentu 

Sin rekursonan èkstra e no ta posibel ku lo por krea un maneho di personal (konsiente di 

edat) i ku ta konservá. Awor aki ta bai pa invershonnan den maneho nobo i aktividatnan 

nobo, e desaroyo konhuntamente di maneho di personal (konsiente di edat). Nos ta mira 

e siguiente oportunidatnan pa rekerí fondo, kaminda e promé dos opshonnan ta ofresé e 

garantianan mihó: 

a. E echo ku no a hasi uso di tur e bùdjèt di e fondonan pa ku edukashon kisas ta 

ofresé oportunidatnan pa dediká esaki na otro aktividatnan 

b. E kreamentu di un fondo komun, finansiá dor di e diferente departamentunan 

den Hulanda Oropeo. 

c. E konekshon serka fondo di A+O Reinu (A+O Fonds Rijk) den Hulanda Oropeo, 

den un posishon di eksepshon, i hasi uso di e posibilidatnan ku e fondo aki ta 

ofresé. 

d. E trahamentu huntu ku Entidatnan Públiko i wak kiko ta e posibilidatnan di e 

fondo A+O Munisipio (A+O Fonds Gemeenten) den Hulanda Oropeo. 

e. Drenta den deliberashon ku e fundashon di e labor (Stichting van de Arbeid) den 

Hulanda Oropeo. 

f. E aplikashon pa supsidionan. Por pensa na ESF, pero tambe na aregelonan di 

supsidio ku regularmente e ministerio di SZW den Hulanda Oropeo ta lansa. E 

gastunan aki ta bai promé ku e ganashi, pero esei ta un riesgo ku kada bes mes-

ter pisa. 

g. E echo di hasi uso di e ganashinan di e redusimentu di e ousensia dor di malesa i 

inkapasidat laboral (menos siguimentu di pago na e trahadónan malu i esnan ku 

no ta apto pa traha pa motibu di malesa). 
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Summary 

Objective of the research 

By order of RCN and the trade unions ABVO, ACOM, NAPB BES and WISCU, research was 

conducted into RCN's age-aware HR policy. For the social partners the research has a 

two-fold objective. Firstly, the objective is to analyse and describe issues experienced by 

employers and employees regarding employability and work ability. The second objec-

tive is to find workable solutions to prevent and solve these issues, which also means an 

analysis of how employers and employees currently deal with existing issues. 

Design and execution of research 

The research comprised 24 face-to-face interviews with managers and 21 (group) inter-

views with employees, representatives of Participation Councils and trade unions. Additi-

onally, 446 out of 756 RCN employees completed an online questionnaire, of which 57 

partially. The response was 59 percent, which is very high for such a survey and which un-

derlines how important  this subject is to the employees. It concerns a representative sur-

vey. Desk research was additionally conducted, including an analysis of RCN registration 

files and an analysis of all available collective employment agreements in the Caribbean 

Netherlands. The preliminary results have been tested by means of group interviews with 

representatives of the trade unions and managers, and interviews with external experts. 

The recommendations are entirely attributable to De Beleidsonderzoekers. It is up to the 

social partners, directors, managers and employees to define them in more detail. 

Issues 

Characteristics of employment and personal traits 

After a strong increase in the size of the workforce in the period 2010-1012, growth level-

led off afterwards. The inflow and outflow are relatively stable. In the period 2010-2016 

there is a yearly inflow of approximately 100 and a yearly outflow of approximately 50 em-

ployees. The number of employees at the end of 2016 is 756. Approximately one fifth of 

the employees have a temporary contract, whereof a considerable part have the prospect 

of a permanent contract. The average duration of a work week is 39 hours, which means 

that part-time employment is rare. The number of employees (with a full-time contract) 
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with a net salary of less than 1,800 dollars increased from 34 to 42 percent in the period 

from 2013 until 2017. This increase has everything to do with the increasing share of 

youngsters and the decreasing share of elders. The workforce is rejuvenating and not 

ageing. Approximately one sixth of the employees live without a partner, with children 

who are members of their household. A total of 39 percent of the employees is born on 

one of the BES islands. 

The quality of the work 

The employability and work ability are partially determined by the quality of the work 

itself: which requirements are imposed on the employee (labour content), what about oc-

cupational safety and health and a pleasant working environment (working conditions), 

what are the relations between employer and employees and among employees (em-

ployment relationships) and what is the remuneration in terms of money and time (em-

ployment conditions)?  

 There is an issue concerning salaries. Nearly one third of the employees are 

(completely) dissatisfied with the salary. For over one third (37%) it is insufficient 

to maintain a livelihood. A total of 42 percent of the employees with a full-time 

contract has a salary of less than $ 1,800.00 per month. 

 More than one out of three employees indicate the work requires high physical 

demands from them (39%). For the majority of the employees the mental stress is 

high (81%). A quarter have to deal with pressure from citizens and companies 

because of their work (26%). One out of five employees consider the work to be 

unsafe (21%) or unhealthy (21%). An important subject of this research is that ap-

proximately one out of five employees (21%) think that they will not be able to do 

their own work in 10 years because the work will become too demanding. 

 Nearly one out of five employees (18%) think that bullying and denigration oc-

curs within the service. An equally large share of the employees think that the 

working atmosphere is not good (18%). 

 More than half of the employees claim that they cannot always take days off 

(55%) or take a break (46%) when they want to. A quarter of the personnel think 

that there is no or inadequate HR policy (26%). 

 More than one third (37%) think that the work offers insufficient career advance-

ment opportunities within the RCN organisation. Approximately one fifth are not 

satisfied with the guidance they receive in their work (19%) and an almost equally 

large group think that their talents are insufficiently used. (21%) 
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On balance, the main challenges are the working conditions (in the first place mental 

stress but also physical stress) and the employment conditions (salaries). Bullying at work 

is a specific problem. 

Work ability of employees 

Apart from the quality of the work, the employees themselves were also investigated. To 

what extent can they be deployed? During the research attention was paid to the 

workload capacity in terms of the vitality and health of the employees, the competencies, 

employability (the extent to which people are employable in the internal and external la-

bour market), the willingness to develop, a connection with the work and the general sa-

tisfaction with work and sickness absence. 

 A quarter of all employees worry about work (24%). And one out of seven em-

ployees were not hopeful about the future in the past three months (14%). Of all 

employees 44 percent frequently worry about how they can learn new things. 

 Some one fifth of all employees work above their own level of education (22%) 

and one out of ten work below their own level (10%). In a quarter of the HBO 

[higher vocational education] posts, the work is performed by someone with a 

lower education (26%). 

 In the past five years the skills of approximately one out of six employees have 

(significantly) decreased. This is shown by the decline in work speed in that pe-

riod (16%), the ambition to succeed (11%), the motivation to go to work (16%), 

the amount of work which can be done (11%), the capability to deal with changes 

in the work (7%) and the deterioration in the state of health (20%). 

 The chances of a new position or job are generally not considered to be great. 

The limited confidence in career opportunities probably not only has to do with 

an assessment of one's own competencies but also with the relatively limited de-

mand for labour on the different islands. The latter hampers job mobility. 

 Regarding employees’ willingness to develop, no issues have been identified but 

rather (big) opportunities. The larger part is prepared to invest in themselves. 

 Over one third of the employees indicate that it distresses them to still have to do 

the work until their pension (34%) and an almost equally large group intend to 

retire earlier (33%). 

 All in all, two thirds of all employees are (highly) satisfied with their work. A mino-

rity is (extremely) dissatisfied (9%). 

 In the online survey nine percent of the employees indicate that they have been 

sick 21 days or longer over the past 12 months. This figure is in line with the sta-

tistics based on the register. 
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On balance, the main challenge is the education, training and development of the em-

ployees. It is of joint interest to the employer and employees that the competencies dove-

tail with the work which has to be performed and that the knowledge and skills of the em-

ployees remain up to date. RCN employees generally are (extremely) willing to develop 

themselves. 

Points of departure for HR policy 

Further research has been conducted into the characteristics of the employment contracts 

and employees, and specifically age. The objective is to analyse the interrelationships of 

the quality of the work, the employability and work ability of the employees and their (per-

sonal) traits, and to identify the main point of departure for the policy. 

The general satisfaction of employees is related to the quality of work. Overall they are 

more satisfied if the working atmosphere, work content and salary are more satisfactory. 

The first point of departure for specific HR policy is age. Age explains more of the pro-

blems than all other examined characteristics3. Currently one fifth of all employees (21%) 

think that they will no longer be able to do their job in ten years because it will have be-

come too demanding by then. This primarily seems to be related to age. Other factors 

play a less significant role (see overview below). 

The problems of youngsters and elders vary strongly. For youngsters the issues rather 

concern the quality of work and for elders this is their own work ability. The level of educa-

tion is the second point of departure. Employees with a lower level of education are less 

employable than employees with a higher education. The service where an individual 

works is the third point of departure. Services in the area of the legal-social provision of 

services and public order have to deal more with issues.  

     

 
3 A stepwise regression analysis was used, in which all available variables have been included in the analysis. 
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Overview Analytical framework  

 

Needs of employees 

The main conclusion is that the need for certain measures differs per age group. This con-

firms the choice to develop specific age guidance, as was already established on the ba-

sis of the issue analysis. Broadly speaking, youngsters opt more for training and develop-

ment. Elders are less interested in job mobility than their younger colleagues and they are 

clearly more interested in leniency measures ['ontziemaatregelen']. Roughly one fifth of all 

2,598 measures mentioned by the employees concern à la carte, which points to a need 

for the exchange of time and money in all age groups. 

Needs of managers 

The managers first accept their portion of the blame: management development needs to 

be worked on. There currently is an offer from SSO (training calendar) and this can be 

used. Peer-to-peer coaching, which is the informal exchange of knowledge and skills bet-

ween managers of different services, could make a proper contribution. 

Subsequently, employees should be stimulated to educate themselves, firstly for the job 

and secondly to increase their resilience in the (internal and external) labour market. In or-

der to realise this, managers should test better in advance whether an individual is 
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adequately motivated and suitable for a certain training or course and guidance should 

be more intensive. Money is not the problem because training budgets are underutilised. 

Without the creation of job mobility, the market will grind to a halt. And this is not only 

vertical mobility but also horizontal mobility within a service, between the services and 

with the European Netherlands. The external labour market on the islands also offers op-

portunities. This requires that managers themselves develop a vision for the organisation 

as a whole and also act in accordance with this vision. 

In the area of working conditions, health and vitality, there is a great deal of activity but 

these topics require permanent attention. The Caribbean Netherlands do not have an Ar-

bowet [Working Conditions Act.] Several risk assessments were made. Periodical health 

tests may help as a start to prevent people from developing really serious health condi-

tions. There is professional attention for the welfare of employees, for example regarding 

debt issues. 

Managers are also pointing to social partners. Several matters should be arranged. Some 

managers need additional salary scales in certain cases and higher initial salaries in gene-

ral. Furthermore, there is a broad consensus on the introduction of an à la carte system, 

offering the possibility to exchange time and money. Additionally, social partners should 

consider leniency measures and dependant care leave, in which the employees’ life stage 

is taken into account. 
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Recommendations 

Based on the research, the following recommendations are made: 

1. From personnel management to HR policy 

Personnel management has been used from 2013 until present. This means that issues 

were solved on the basis of management, reactive, creative, supported by certain person-

nel instruments but without a clear coherence. The HR policy is not on paper. The organi-

sation has now clearly reached its limit as regards coming up with creative ad hoc measu-

res. This is abundantly clear from the interviews with the heads of service. At the same 

time the problems which emerge are such that doing nothing is no option. RCN has cur-

rently entered the next stage, aimed at realising an HR policy, this means a policy-

oriented approach. 

2. Co-creation 

The policy should be supported by the different services and employees. Paper is only 

paper. It should be recognisable. It is essential that the managers/the services, the trade 

unions, the Participation Councils and the individual employees are involved in the pro-

ces. This means that the establishment of the HR policy is effected according to a process 

of co-creation: parties jointly establish the policy. This means collecting the ideas and wis-

hes of managers, Participation Councils and individual employees, give feedback to and 

test the interim results with all these parties. This requires organisation, planning and 

coordination. 

3. Five pillars 

The advice is to develop the policy in accordance with five content-related policies, na-

med pillars. We will briefly describe per pillar which instruments are needed. 

I. Training and development: add a training coordinator to the P&O depart-

ment, stimulate the attendance of training courses, make training courses 

obligatory (leadership), a development plan per employee, peer-to-peer 

coaching of heads of departments, coaching by managers, pre-test employ-

ees who wish to educate themselves, investigate the consequences of digiti-

sation for employees and annually identify the training needs (supply/de-

mand-oriented).  

II. Job mobility and adaptation of duties: add a job mobility coordinator to the 

P&O department, collaboration with Mobiliteitscentrum Rijk [Central 
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Government Mobility Centre] in The Hague, secondment, traineeship and 

transfers, task rotation within and between the departments, more labour 

law support, set out development paths within a salary scale, develop ‘van 

werk naar werk’ (vwnw) [job-to-job] policy and explore the opportunities wit-

hin the Public Entities and on the external labour market. 

III. Customised arrangements (collective employment arrangement): à la carte, 

this means offering the option to exchange time for money and money for 

time, leniency measures, arrangements which enable working less hours or 

early retirement and working at home. 

IV. Vitality, health and working conditions: risk assessment and fitness tests, in-

formation, instructions and advice, a programme to lose weight, use the of-

fer of social-medical consultation, make work more interesting, promote a 

healthy life style, administrative discipline regarding the registration of sick-

ness absence, preventive use of an arbo doctor (occupational physician), 

medical examinations for employees with stressful professions, expand debt 

counselling, silent work areas, right to time and an area to express breast 

milk. 

V. Personnel management and management: management development, 

peer-to-peer coaching of managers, develop coaching skills, have potential 

top managers take top training courses, bullying policy (zero tolerance), use 

results of employee satisfaction surveys [medewerker-tevredenheidsonder-

zoeken, MTOs], promote Participation Councils, promote team building, ac-

tually enable part-time and flexible working hours, make discretionary bo-

nuses dependent on the results of education, training and development. 

It is not possible to indicate exactly which pillar requires the most attention. Training is al-

ready possible to a significant extent: there is a training calendar and there is budget. 

There is a need for training and at the same time money remains unspent. Job mobility is 

necessary because otherwise the process will stall (the mental stress of people working 

below or above their abilities is becoming increasingly larger). Attention to health is a 

must but this largely concerns the private life. By means of regulations, the wishes of em-

ployees can be met on several points, which will improve motivation considerably (à la 

carte system). On balance, customised arrangements take priority, which in the first place 

is a task for social partners. 

Our advice is to spend a relatively large amount of energy on training. However, it is a de-

licate issue. Employees know fairly precisely where they are failing and actually need in-

service training. The need for training is clearly evident from the anonymous survey. There 

is an obvious latent need but many employees do not seem to express this need. It is not 
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always reported to or discussed with the manager, which partially may be due to a combi-

nation of pride and fear. Retrieving training needs is primarily an interplay between the 

management and the employees. In addition, the advice is to appoint an independent 

training coordinator at the P&O department, who can talk to employees in confidence. 

Should this result in concrete training wishes, the coordinator and the employee can have 

a talk with the manager. A second recommendation is to make a proper assessment befo-

rehand: to what extent is an employee capable to complete the education or training pro-

gramme. This assessment should include language and numeracy skills. Finally, guidance 

should be arranged properly. The training coordinator may play a role during both pre-

testing and the guidance process. Example is better than precept.  

In general, leadership should be even more people-oriented and in balance with the con-

tent-related and bureaucratic duties. A policy-related approach will help. There also is a 

challenge in quantitative terms. Many of the above proposed measures have major impli-

cations for managers and will lead to extra pressure for the managers. Further analysis 

shows that in the current situation it is virtually impossible for managers to assume all 

these duties, certainly considering the fact that many managers have a work approach 

which is strongly content-related. As regards training, an organisational solution may be 

an option (see above). As regards job mobility this may also be an option, that is when the 

execution and coordination hereof is assigned to the P&O department. Furthermore, one 

could consider to focus the development of management and leadership on a broader 

group of employees. This will simultaneously promote continuity. 

4. Focus on pre-emptive policies 

Prevention is better than cure. It concerns some 150 elder employees who are already in-

dicating that they will no longer be able to do their work in 10 years due to the heavy 

workload. Apart from that, a large part of the employees have to deal with a competency 

lag which is accompanied by excessive or extensive mental pressure. The problems are 

only becoming even more persistent in view of the developments (digitisation among 

others). This mainly affects elders. The services and posts which require the most atten-

tion can now be clearly identified (public order and social services, uniformed posts). 

The advice is to focus on controlling the salary volume. The salary costs of employees who 

are home sick or due to occupational disability may now continue for (a maximum of) four 

years. It is not about changing this arrangement. It is about reducing the sickness and oc-

cupational disability volume as much as possible and this can be measured by the conti-

nued payment of salaries to people who are absent due to sickness or occupational disa-

bility. Productivity gains can be realised by preventing sickness and occupational disabi-

lity and by the reintegration of employees who are sick are occupationally disabled. The 
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potential savings are substantial: if sickness absence can be reduced by 1 percentage 

point, this means that nearly eight employees are at work and are not at home sick, which 

affects productivity, and that is beside the fact that no substitutes have to be paid. Mana-

gers now do not seem to have an incentive in terms of money when it comes to sickness 

and occupational disability. This incentive should be clearer. Insight into correct figures is 

important in this respect. 

5. Develop a generic policy comprising specific policies 

The generic policy is aimed at all employees and specific policies are aimed at specific 

employee groups. A fully generic policy is not the objective, considering the differences 

between the departments. It is about collective matters, which are in everyone's interest 

and which sometimes exceed the interests of individual services. Regarding specific HR 

policy, the research has shown that age is the most relevant starting point. The research 

therefore also fully supports the idea to develop an age-aware HR policy. However, there 

is no point in starting at the back and commence with an age-aware HR policy followed by 

a generic policy. Several generic matters should be arranged first (see above and below), 

which will directly benefit the various age groups. 

6. Age-aware HR policy 

The research has shown that age is the best starting point for HR policy. Age is the most 

explanatory factor for differences between the employees. For youngsters the issues and 

solutions rather concern the quality of work and for elders this is their own work ability. 

For youngsters it is about development plans, knowledge clubs, making work more inte-

resting, exchange time and money and to include ‘high potentials’ in management deve-

lopment at an early stage. For elders it is about training to keep up to date, retraining, in-

service training (second career), making work less stressful, or entirely different work, ex-

change time and money, leniency measures, health policy, periodical medical examinati-

ons and more part-time and flexible working hours. 

Subsequently, the level of education, services and posts should be taken into account. 

There is no reason to organise the HR policy differently per island, taking into account that 

equal opportunities sometimes imply extra investments for the Windward Islands (training 

for instance). 

7. Pilots 

It would be sensible to work with pilots. The modernisation of the HR policy entails many 

amendments. Those amendments should not only be recognisable, they should also be 



 

 

 

43 

 

 

experienced. By experimenting on a small scale and assessing properly, certain steps can 

be taken. Within an organisation with a large diversity in services and needs of the em-

ployees it can be difficult to implement amendments in one go on a broad scale. 

8. Financing 

It is inconceivable that an (age-aware) HR policy will be created and assured without extra 

means. It now concerns investments in new policy and new activities, the joint develop-

ment of (age-aware) HR policy. We see the following possibilities for financing, in which 

the first two options offer the most certainties. 

a. The underutilisation of training funds might offer possibilities for spending on 

other activities. 

b. Creating a joint fund, financed by the different departments in the European Ne-

therlands. 

c. Join the A+O Fonds Rijk in the European Netherlands, whether or not with an 

special status, or make use of the possibilities offered by this fund. 

d. The collaboration with the Public Entities and investigate the possibilities of the 

A+O Fonds Gemeenten in the European Netherlands. 

e. Engage in consultation with the Labour Foundation [Stichting van de Arbeid] in 

the European Netherlands. 

f. The acquisition of subsidies. This includes ESF but also subsidy schemes which 

are regularly launched by the Ministry of Social Affairs and Labour in the Euro-

pean Netherlands. In this case one has to spend money to make money but that 

is a risk which has to be weighed repeatedly. 

g. Utilising the benefits of reducing sickness leave and occupational disability (lo-

wer continued payment to sick and occupationally disabled employees).  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) heeft ongeveer 750 medewerkers, gevestigd 

op de drie eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba, en verdeeld over verschillende dien-

sten en afdelingen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zijn verte-

genwoordiger) vormt de werkgever. Vier verschillende vakbonden vertegenwoordigen 

de ambtenaren van RCN: ABVO, Acom, NAPB BES en WISCU. Dit zijn ook de partijen (so-

ciale partners) die werkgever en medewerkers vertegenwoordigen in het arbeidsvoor-

waardenoverleg en die de arbeidsvoorwaardenovereenkomst ondertekenen. 

In het kader van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijksambtenaren Caribisch Ne-

derland 2015, 2016 en 2017 hebben sociale partners afgesproken samen een verzoek te 

doen bij het A+O fonds Rijk om een onderzoek te doen naar levensfasebeleid. De achter-

grond van dit onderzoek betreft knelpunten die werkgevers en medewerkers ervaren bij 

de inzetbaarheid en de wens van beide partijen om bestaande knelpunten zo goed mo-

gelijk op te lossen4. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Sociale partners hebben een tweeledig doel met het onderzoek. Ten eerste is het doel 

het analyseren en beschrijven van knelpunten bij werkgevers en medewerkers ten aan-

zien van de inzetbaarheid. Het tweede doel is vinden van uitvoerbare oplossingen om 

deze knelpunten te voorkomen en op te lossen, wat tevens inhoudt een analyse van de 

manieren hoe werkgevers en medewerkers op dit moment met bestaande knelpunten 

omgaan. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden 

op de eilanden en met de specifieke kenmerken van de drie verschillende eilanden, de 

diensten, afdelingen en soorten werk. Dat betekent dat specifiek dient te worden meege-

wogen de borging van kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering. Aan medewerkers-

kant dient specifiek aandacht te zijn voor de levensfase en persoonlijke omstandigheden. 

Deze beleidsproblematiek wordt leeftijdsbewust personeelsbeleid genoemd. Op basis 

van de analyse en de aanbevelingen is het aan sociale partners om vervolgstappen te zet-

ten. 

 
4 Dit onderzoek betreft alleen het Rijkspersoneel, wat betekent dat het personeel van de Openbare Lichamen geen 

onderwerp van onderzoek is. Het onderzoek betreft alleen de medewerkers die op de loonlijst van RCN staan. 
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1.3 Vraagstelling 

De centrale vraagstelling van het onderzoek valt uiteen in twee delen: 

1) Wat zijn de knelpunten aan werkgevers- en medewerkerszijde ten aanzien van 

de inzetbaarheid en op welke manier wordt hiermee omgegaan, in preventieve 

en curatieve zin (inventarisatie)? 

2) Welke concrete en uitvoerbare aanbevelingen kunnen worden gedaan om knel-

punten bij de inzetbaarheid te voorkomen en op te lossen/te verlichten, reke-

ning houdend met de context van de eilanden (aanbevelingen)? 

Het onderzoek richt zich op duurzame inzetbaarheid met specifieke aandacht voor de fac-

tor leeftijd. Onder leeftijdsbeleid, levensfasegericht, leeftijdsgericht of leeftijdsbewust 

personeelsbeleid wordt in dit onderzoek verstaan beleid dat zich richt op de duurzame 

en optimale inzetbaarheid van alle medewerkers binnen een organisatie door rekening te 

houden met hun actuele levensfase en de daarbij behorende specifieke kenmerken en 

behoeften. Wij kiezen voor de term leeftijdsbewust personeelsbeleid. 

De opdracht was specifiek rekening te houden met de levensfase van de medewerkers, 

omdat de inzetbaarheid daarmee kan samenhangen. Jongeren hebben andere behoef-

ten dan ouderen. Inzetbaarheid kan samenhangen met persoonlijke omstandigheden. 

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor gezin of familie hebben andere mogelijkhe-

den en wensen dan medewerkers die deze verantwoordelijkheid niet hebben. Het kun-

nen combineren van werk en privé is voor bepaalde groepen medewerkers – bijvoor-

beeld alleenstaande moeders - van groter belang dan voor anderen. Maar ook het inko-

men kan een rol spelen. Is er een tweede baan en kan dat gecombineerd worden? Er zijn 

overigens ook steeds meer signalen dat belastbaarheid ook voor jongeren een punt van 

aandacht is (stress). 

De problematiek van duurzame inzetbaarheid is tweezijdig benaderd, dat wil zeggen van-

uit de optiek van de werkgever (leidinggevenden) en vanuit de optiek van de medewer-

kers. Vanuit het perspectief van de werkgever gaat het er bij inzetbaarheid om in hoe-

verre het werk zo optimaal mogelijk kan worden verricht, met zo min mogelijk nadelige 

effecten voor bedrijf en medewerker. Vanuit het perspectief van de medewerker gaat het 

er om in hoeverre de medewerker zo optimaal mogelijk kan worden ingezet, met zo min 

mogelijk nadelige effecten voor bedrijf en medewerker. De belangen liggen grotendeels 

parallel. Goed lopende dienstverlening gaat samen met tevreden medewerkers, en an-

dersom, wat het (gezamenlijk) belang van het onderzoek onderstreept. 



 

 

 

47 

 

 

De omgeving kan een rol spelen om de verschillen tussen medewerkers te verklaren. 

Voor alle medewerkers geldt dat de sociale omgeving op een eiland van grote invloed is 

op het functioneren in het werk. Op een eiland zijn de lijntjes tussen mensen kort. Als het 

werk ingrijpt in het leven van anderen in de eigen sociale omgeving, dan kunnen de be-

lastende effecten voor de medewerker groot zijn (bijvoorbeeld wanneer een kind uit de 

ouderlijke macht moet worden gezet). Onderzoek is gedaan naar specifieke verschillen 

tussen de drie eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba.  

1.4 Opzet en uitvoering onderzoek 

Het onderzoek heeft bestaan uit 24 face-to-face interviews met leidinggevenden en 21 

(groep)gesprekken met medewerkers, vertegenwoordigers van Participatieraden en vak-

bonden. Daarnaast hebben 446 van de 756 medewerkers van RCN een online vragenlijst 

ingevuld, waarvan 57 gedeeltelijk. De respons was 59 procent, wat zeer hoog is voor een 

dergelijk onderzoek en wat onderstreept hoe belangrijk de medewerkers het onderwerp 

vinden. Het betreft een representatief onderzoek (zie bijlage 1). Daarnaast is deskre-

search uitgevoerd, inclusief een analyse van registratiebestanden van RCN en analyse van 

alle beschikbare cao’s in Caribisch Nederland. De voorlopige uitkomsten zijn getoetst 

door middel van groepsgesprekken met vertegenwoordigers van de vakbonden en lei-

dinggevenden en gesprekken met externe experts. De aanbevelingen zijn geheel voor 

rekening van De Beleidsonderzoekers. Het is aan sociale partners, directie, leidinggeven-

den en medewerkers zelf om hier verder invulling aan te geven. 

1.5 Leeswijzer 

In het vervolg van dit rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op de kenmerken van de 

dienstverbanden en van de medewerkers (hoofdstuk 2). De kwaliteit van het werk (hoofd-

stuk 3) en de inzetbaarheid van de medewerkers (hoofdstuk 4) brengen de knelpunten in 

beeld. Op basis van een analyse van al deze resultaten is nagegaan wat de beste aangrij-

pingspunten zijn voor beleid (hoofdstuk 5). Hoofdstuk 6 en 7 behandelen achtereenvol-

gend de behoeften van medewerkers en leidinggevenden aan oplossingen. Het laatste 

hoofdstuk 8 bevat de aanbevelingen. 

Door afronding tellen bepaalde cijfers niet altijd op tot 100 procent. 

  



 

 

 

48 

 

 

  



 

 

 

49 

 

 

2 Kenmerken dienstverban-

den en medewerkers 

2.1 In- en uitstroom 

In de periode 2010 tot en met 2016 is het aantal medewerkers toegenomen van 528 tot 

756 medewerkers. In deze periode is de instroom ongeveer 100 en de uitstroom onge-

veer 50. In deze periode is het instroompercentage 17 procent en het uitstroompercen-

tage acht procent (gewogen jaargemiddelden). Het jaar van de staatkundige veranderin-

gen 2010 was een bijzonder jaar (10.10.10). Als 2010 buiten beschouwing wordt gelaten 

is het instroompercentage 15 procent en het uitstroompercentage negen procent. De 

‘beginperiode’ 2010 tot en met 2012 kenmerkte zich door een sterke toename van het 

aantal medewerkers, wat alles te maken heeft met de inrichting van nieuwe diensten. 

Sinds 2013 is het aandeel in- en uitstroom redelijk stabiel. 

Tabel 2-1  Instroom en uitstroom van medewerkers 2010-2016 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gemid-

deld 

2010-

2016 

Beginstand (per 1 januari) 374 528 601 647 680 689 720 606 

Instroom(percentage) 
157 

(42%) 

139 

(26%) 

108 

(18%) 

81 

(13%) 

74 

(11%) 

91 

(13%) 

84 

(12% 

105 

(17% 

Uitstroom (percentage) 
3 

(1%) 

66 

(13%) 

62 

(10%) 

48 

(7%) 

65 

(10%) 

60 

(9%) 

48 

(7%) 

50 

(8%) 

Eindstand (per 31 december) 528 601 647 680 689 720 756 660 

Bron: registratie RCN, bewerking De Beleidsonderzoekers 

2.2 Kenmerken dienstverband 

2.2.1 Type contract 

Het in- en uitstroompercentage is afhankelijk van het type contract. Hoe meer tijdelijke 

contracten, hoe hoger de percentages. Per begin 2017 (het moment van meten) heeft 81 

procent van de medewerkers een vast dienstverband, 16 een tijdelijk dienstverband met 

uitzicht op een vast contract en drie procent een tijdelijk dienstverband zonder uitzicht op 

een vast contract. Het onderzoek betreft alleen medewerkers op de loonlijst van RCN. Uit-

zendkrachten, gedetacheerden en freelancers zijn buiten beschouwing gelaten. 
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2.2.2 Duur dienstverband 

Nagegaan is in hoeverre men al in dezelfde functie werkt. Hierbij kan mogelijk bij som-

mige respondenten onduidelijkheid zijn opgetreden, vanwege de wisseling van de for-

mele werkgever per 10.10.10. Twee derde van de medewerkers geeft aan korter dan ze-

ven jaar in de huidige functie te werken. Zeven procent werkt meer dan 20 jaar in de hui-

dige functie. Het maximum is 45 jaar. 

2.2.3 Salarisschaal 

De grootste groep medewerkers valt in de salarisschalen 6 tot en met 8 (46%), gevolgd 

door de groep in de schalen 9 tot en met 11 (30%). Een minder grote groep valt in de 

laagste schalen 1 tot en met 5 (14 procent) of in de hoogste schalen 12 tot en met 17 

(10%). 

Tabel 2-2  Salarisschaal  

Salarisschaal Aandeel (%) 

Schaal 1 t/m 5 14 

Schaal 6 t/m 8 46 

Schaal 9 t/m 11 30 

Schaal 12 t/m 17 10 

Totaal 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

Tussen 2013 en 2017 is het aandeel medewerkers in de laagste salariscategorie (tot $ 

1.800) toegenomen van 34 tot 42 procent. Het aandeel in de hoogste inkomenscategorie 

is afgenomen van 42 tot 34 procent. Dit heeft te maken met de instroom van jongeren en 

de uitstroom van ouderen. Per saldo is het aandeel jongeren toegenomen, waardoor het 

gemiddelde salaris is afgenomen (zie 2.3.2.). Het beginsalaris is immers lager dan het 

eindsalaris. Het gaat in deze cijfers alleen om medewerkers met een fulltime dienstver-

band, dus deeltijd kan niet de verklaring zijn. De cijfers van 2017 betreffen het basis be-

steedbaar netto-inkomen. Voor 2013 gaat het om het nettosalaris, waarbij zo goed als ze-

ker dezelfde definitie is gebruikt als in 20175. 

  

 
5 Donker van Heel, P.A., L. van Beek, R. van den Bergh en E. van der Boom, De positie van de overheid Caribisch 

Nederland als werkgever, Ecorys, Rotterdam, 2013. 
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Tabel 2-3   Nettosalaris 2013 en 2017 

 Aantal en aandeel mede-

werkers 

2013  

aantal 

2013 

aandeel 

2017 

aantal 

2017 

aandeel 

Groei 2013-

2017 

Minder dan $ 1.800 210 34% 317 42% 151% 

$ 1.800-2.200 153 25% 181 24% 118% 

Meer dan $ 2.200 261 42% 254 34% 97% 

Alle medewerkers 624 100% 752 100% 121% 

Bron: registratie 2017 RCN, bewerking De Beleidsonderzoekers 

2.2.4 Parttime en fulltime 

Vijf procent heeft een werkweek van maximaal 32 uur, 21 procent 32 tot 40 uur, 70 pro-

cent 40 uur en vier procent meer dan 40 uur. Gemiddeld is de duur van de contractuele 

werkweek 39 uur. Volgens de arbeidsvoorwaardenregeling is een fulltime dienstverband 

39,5 uur per week. Dit onderzoek biedt niet de mogelijkheid om deze grens aan te bren-

gen in de cijfers. De onderzoekers beschikken niet over de betreffende registratiegege-

vens om dit verder in beeld te brengen. 

2.2.5 Diensten 

De medewerkers zijn verdeeld over 20 verschillende diensten. Wij hebben de diensten 

ingedeeld in vier logisch met elkaar samenhangende groepen of typen diensten:6 

 Openbare orde: Brandweer, Dienst Justitiële Inrichtingen, Grensbewaking en Politie. 

 Juridisch-maatschappelijk: Jeugd en gezin, Openbaar Ministerie en Voogdijraad. 

 Directe dienstverlening: Zorgverzekeringskantoor, Belastingdienst, Immigratie en na-

turalisatiedienst. 

 Overige diensten. 

Tabel 2-4  Type diensten   

 Aandeel (%) 

Openbare orde 37 

Juridisch-maatschappelijk 13 

Directe dienstverlening 21 

Overige diensten 30 

Totaal 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

 
6 Dit aantal van 20 is te groot is om als zodanig mee te nemen in de analyse, omdat de cel-vulling dan te klein is. De 

uitkomsten zijn dan te onbetrouwbaar. 
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Het aandeel 55-plussers is twaalf procent. Negen diensten hebben een hoger aandeel, 

gemiddeld 17 procent. Elf diensten hebben een lager aandeel, gemiddeld negen pro-

cent. 

Tabel 2-5  Dienst  

Diensten Totaal aan-

tal mede-

werkers 

Totaal aan-

tal 55 jaar 

en ouder 

aandeel 55 

jaar en ou-

der (%) 

Bovengemiddeld aandeel 55 plus: EZ, RCN, Kadaster, I&M, 

OCW, SZW, Politie, OM, KMAR 
232 40 17% 

Beneden-gemiddeld aandeel 55 plus: Belastingdienst, SSO 

CN, ZVK, JI, Brandweer, P-Direct, J&G, VR, CBS, IND, RGD 
520 49 9% 

Alle diensten 752 89 12% 

Bron: registratie RCN 2017 (bewerking De Beleidsonderzoekers) 

2.2.6 Plaats van het werk 

Het grootste deel van alle 756 medewerkers werkt op Bonaire: 655, wat overeenkomt 

met 89 procent van het totaal. Zeven procent werkt op St. Eustatius (70) en vier procent 

op Saba (31). 

2.2.7 Functie 

De categorisering in functies is in overleg gegaan met de personeelsafdeling van RCN. 

Op basis van de interviews hebben de onderzoekers toegevoegd de medewerker zorg 

en welzijn en de medewerker geüniformeerde dienst. Enige categorisering vooraf was 

nodig, want het gaat om veel verschillende functies. In totaal 39 procent geeft aan een lei-

dinggevende functie te hebben (niet in de tabel opgenomen). 

Tabel 2-6  Functiegroepen 

 Aandeel (%) 

Eindverantwoordelijke 5 

Manager 9 

Adviseur 19 

Medewerker administratie, financiën en ondersteuning  24 

Medewerker technisch en ICT 6 

Medewerker zorg en welzijn 9 

Medewerker geüniformeerde dienst 28 

Totaal 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 
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2.3 Kenmerken medewerkers 

De informatie in deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op het onlineonderzoek onder 

de medewerkers. 

 

2.3.1 Geslacht 

Bijna de helft van alle medewerkers is vrouw (45%) en meer dan de helft is man (55%). 

Deze percentages komen overeen met die in de werkende beroepsbevolking, respectie-

velijk 44 en 56 procent. 7 

 

2.3.2 Leeftijd 

Vergeleken met de beroepsbevolking in Caribisch Nederland werken er bij RCN minder 

jongeren tot 25 jaar (5% versus 8%).8 De middengroep van 25 tot 45 jaar is bij RCN rela-

tief groot (58% versus 48%). Het aandeel ouderen van 45 jaar en ouder is juist weer lager 

dan in de beroepsbevolking (37% versus 44%). 

Het aantal medewerkers bij RCN is sinds ultimo 2010 tot ultimo 2016 toegenomen van 

528 tot 756, een toename van 43 procent. Er is duidelijk sprake van verjonging van het 

personeelsbestand. Het aantal en aandeel medewerkers tot 45 jaar neemt toe en het aan-

tal en aandeel medewerkers van 45 jaar en ouder neemt af. 

  

 
7 Gebruik is gemaakt van de meest recente gegevens van het CBS. Een vergelijking is gemaakt voor het jaar 2014. 
8 Gebruik is gemaakt van de meest recente gegevens van het CBS. Een vergelijking is gemaakt voor het jaar 2014. 
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Tabel 2-7   Aantal medewerkers naar leeftijd (N=1.108) 

absolute 

aantallen 

ultimo 

2010 

ultimo 

2011 

ultimo 

2012 

ultimo 

2013 

ultimo 

2014 

ultimo 

2015 

ultimo 

2016 

19-24 jaar 2 3 5 8 16 26 41 

25-44 jaar 248 296 347 373 385 409 438 

45-54 jaar 162 182 190 193 188 188 187 

55-64 jaar 102 108 97 97 95 94 87 

65-73 jaar 14 12 8 9 5 3 3 

totaal 528 601 647 680 689 720 756 

 

kolomper-

centages 

ultimo 2010 ultimo 2011 ultimo 2012 ultimo 2013 ultimo 2014 ultimo 2015 ultimo 2016 

19-24 jaar 0% 1% 1% 1% 2% 4% 5% 

25-44 jaar 47% 49% 54% 55% 56% 57% 58% 

45-54 jaar 31% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 

55-64 jaar 19% 18% 15% 14% 14% 13% 12% 

65-73 jaar 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Rijpercenta-

ges 

ultimo 2010 ultimo 2011 ultimo 2012 ultimo 2013 ultimo 2014 ultimo 2015 ultimo 2016 

19-24 jaar 100% 150% 250% 400% 800% 1300% 2050% 

25-44 jaar 100% 119% 140% 150% 155% 165% 177% 

45-54 jaar 100% 112% 117% 119% 116% 116% 115% 

55-64 jaar 100% 106% 95% 95% 93% 92% 85% 

65-73 jaar 100% 86% 57% 64% 36% 21% 21% 

totaal 100% 114% 123% 129% 130% 136% 143% 

Bron: registratie RCN 2017 (bewerking De Beleidsonderzoekers) 

 

2.3.3 Opleidingsniveau 

Van alle medewerkers heeft 16 procent het niveau tot en met vsbo (lager niveau), 45 pro-

cent havo, vwo, mbo en sbo (middenniveau) en 39 procent hbo en wo (hoger niveau). In 

paragraaf 3.2 is hierop eerder ingegaan. 
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2.3.4 Huishouden 

Bijna een van elke vijf medewerkers woont zonder partner en zonder kinderen (19%) en 

een ongeveer even groot aandeel woont samen met een partner zonder kinderen (21%). 

De grootste groep woont samen met een partner en heeft inwonende kinderen (42%). 

Een groep die bijzondere aandacht heeft in dit onderzoek zijn medewerkers die zonder 

partner wonen met inwonende kinderen (15%). Dit zijn op een enkele uitzondering na al-

lemaal vrouwelijke medewerkers. De leeftijd van de inwonende kinderen varieert van nul 

tot 37 jaar, maar verreweg de grootste groep kinderen valt in de leeftijdsgroep tot en met 

18 jaar (90%). Een relatief klein deel van de medewerkers woont bij de ouders (3%). 

Aan de medewerkers met kinderen is gevraagd in hoeverre er vlakbij iemand woont die 

kan bijstaan bij de zorg voor de kinderen in noodgevallen, bijvoorbeeld als een kind plot-

seling ziek is. Gedacht wordt aan hulp door ouders, schoonouders, een ander familielid 

of een vriend. Bij meer dan de helft van de medewerkers met kinderen is dat niet het ge-

val (53%), wat overeenkomt met 31 procent van alle medewerkers. Ruim een derde van 

alle medewerkers verleent zelf zorg aan zieke familieleden of vrienden (36%). 

Van alle medewerkers verzorgt 80 procent het grootste deel van het inkomen van het 

huishouden. Negen procent heeft een tweede job. Voor driekwart van deze medewerkers 

(75%) is een tweede job noodzakelijk om financiële redenen, wat overeenkomt met zeven 

procent van alle medewerkers. Slechts een enkeling kan de tweede job niet goed combi-

neren met het werk bij RCN. Vrijwel alle anderen kunnen dat (heel) goed combineren. 

 

2.3.5 Herkomst 

Met herkomst wordt bedoeld de plaats waar men is geboren. Het blijkt dat 39 procent 

van alle medewerkers is geboren op een van de BES-eilanden en 61 procent niet. Er is 

sprake van een vrij grote geografische mobiliteit van plaats van herkomst en plaats van 

werken, waarbij nog rekening moet worden gehouden met mobiliteit binnen de drie BES-

eilanden. 
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Tabel 2-8  Herkomst (waar geboren)  

Herkomst Aandeel (%) 

Aruba 5 

Bonaire 34 

Curaçao 26 

St. Maarten 2 

St. Eustatius 4 

Saba 1 

Europees Nederland 22 

Suriname 3 

Anders  3 

Totaal 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

 

2.3.6 Taal 

In hoeverre medewerkers meertalig zijn en welke talen zij allemaal spreken is niet nage-

gaan. Wel is bekend dat 57 procent de vragenlijst in het Nederlands heeft ingevuld, ne-

gen procent in het Engels en 34 procent in het Papiaments. 

2.4 Conclusie 

Na een sterke toename van de omvang van het personeelsbestand in de periode 2010-

2012 is de groei daarna afgevlakt. Het aantal medewerkers per eind 2016 is 756. De in-

stroom en uitstroom is in relatieve zin eveneens stabiel. Jaarlijks stromen ongeveer 100 

nieuwe medewerkers in en stromen er 50 uit. Ongeveer een vijfde van de medewerkers 

(19%) heeft een tijdelijk contract, waarvan een groot deel met uitzicht op een vast dienst-

verband. De gemiddelde duur van de werkweek is 39 uur, wat betekent dat deeltijd be-

perkt voorkomt. Het aandeel medewerkers (met een fulltime contract) met een nettosala-

ris van minder dan 1.800 dollar is in de periode 2013 tot 2017 toegenomen van 34 tot 42 

procent. Dit heeft alles te maken met het toenemende aandeel jongeren en het afne-

mende aandeel ouderen. Er is sprake van verjonging van het personeelsbestand en niet 

van vergrijzing. Ongeveer een zesde van de medewerkers woont zonder partner met in-

wonende kinderen. In totaal 39 procent van de medewerkers is geboren op een van de 

BES-eilanden. 
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3 De kwaliteit van het werk 

3.1 Inleiding 

De inzetbaarheid wordt deels bepaald door de kwaliteit van het werk zelf: welke eisen 

worden er aan de medewerker gesteld (arbeidsinhoud), hoe is het gesteld met veilig en 

gezond en prettig werken (arbeidsomstandigheden), hoe zijn de verhoudingen tussen 

werkgever en medewerkers en tussen medewerkers onderling (arbeidsverhoudingen) en 

wat is de beloning in termen van geld en tijd (arbeidsvoorwaarden). In dit hoofdstuk gaan 

we in op deze vier A’s, vanuit het perspectief van de medewerkers en van leidinggeven-

den. De bron is grotendeels het onlineonderzoek onder de medewerkers. 

Met behulp van een factoranalyse zijn verschillende nieuwe variabelen geconstrueerd die 

in de verdere analyse zijn meegenomen. Nagegaan is in hoeverre de antwoorden op ver-

schillende vragen statistisch sterk samenhangen. Waar dat het geval is zijn die vragen sa-

mengenomen tot een schaal. In dit hoofdstuk zijn de volgende schalen geconstrueerd: 

tevredenheid met het salaris (I), (on)regelmatige werktijden (II), werkomstandigheden (III), 

ervaren zwaarte van de functie (IV), werksfeer (V), doorgroeimogelijkheden (VI) en inhoud 

van het werk (VII). Voor de verdere analyse hiervan: zie hoofdstuk 5. 

3.2 Arbeidsvoorwaarden 

Het onderzoek onder de medewerkers laat het volgende zien. Werken buiten werktijd, in 

gebroken diensten, werken in het weekeinde en op officiële feestdagen komt relatief be-

perkt voor en leidt nauwelijks tot problemen voor de medewerkers. Een van de vijf mede-

werkers moet ook buiten werktijd (en piketdiensten) beschikbaar zijn voor werk. Onge-

veer een op de zes medewerkers (veel) heeft in de afgelopen twaalf maanden overuren 

gemaakt, maar het merendeel maakt geen of nauwelijks overuren (57%). Een knelpunt is 

er wel op het gebied van de salariëring. Bijna een derde van de medewerkers is (hele-

maal) niet tevreden met het salaris. Voor ruim een derde (37%) is het onvoldoende om in 

het levensonderhoud te voorzien. 

Van alle medewerkers zou 43 procent minder uren per week willen werken en vier pro-

cent meer uren. Ongeveer een vijfde van alle medewerkers (19%) zou minder uren willen 

werken, ook als dat betekent dat dit ten koste van het salaris zou gaan. 

Wat de meeste leidinggevenden betreft zouden de arbeidsvoorwaarden van hun mede-

werkers kunnen verbeteren. Een deel van de medewerkers heeft te maken gehad met 
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harmonisatie van het salaris, wat – in elk geval in de perceptie - heeft geleid tot een min-

der gunstig financieel ontwikkelingsperspectief. Dit is van negatieve invloed op de moti-

vatie van deze medewerkers. Er wordt in ruime mate gebruik gemaakt van de voorschot-

regeling. Er zijn medewerkers met problematische schulden, die hulp nodig hebben bij 

het organiseren van de uitgaven. 

Tabel 3-1   Arbeidsvoorwaarden9 

Rijpercentages 
Hele-

maal 

mee 

eens, 

hele-

maal 

tevre-

den 

Mee 

eens, 

tevre-

den, ja 

altijd 

Neu-

traal, 

niet al-

tijd 

Mee 

on-

eens, 

onte-

vre-

den, 

nooit 

Hele-

maal 

mee 

on-

eens, 

heel 

onte-

vreden 

Totaal 

Hoe tevreden bent u met uw salaris? [I] 4 31 35 23 7 100 

Mijn salaris bij RCN is voldoende om in het le-

vensonderhoud van mij en mijn gezin te voor-

zien'. [I] 

7 25 32 30 7 
100 

 

Moet u ook buiten werktijd (en piketdiensten) om 

beschikbaar zijn voor het werk? [II] 
- 20 37 43 - 100 

Hoe vaak heeft het werken buiten werktijd voor u 

in de afgelopen 12 maanden tot ernstige proble-

men geleid? 

2 4 6 29 59 100 

Heeft u gebroken diensten? [II] - 19 9 73 - 100 

 Hoe vaak hebben gebroken diensten voor u in 

de afgelopen 12 maanden tot ernstige proble-

men geleid? 

1 6 7 30 57 100 

Werkt u in het weekeinde? [II] - 10 39 52 - 100 

Hoe vaak heeft het werken in de weekeinden 

voor u in de afgelopen 12 maanden tot ernstige 

problemen geleid? 

0 5 8 30 57 100 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden weleens op 

een officiële feestdag gewerkt (ja/nee)? [II] 
- - 50/50 - - 100 

Hoe vaak heeft het werken op een feestdag in de 

afgelopen 12 maanden tot ernstige problemen 

geleid? 

1 5 7 25 63 100 

In hoeverre heeft u in de afgelopen 12 maanden 

van uw werkgever moeten overwerken? [II] 
4 12 27 28 29 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

3.3 Arbeidsomstandigheden 

Aan de medewerkers is gevraagd hoe zij zelf de arbeidsomstandigheden beleven. Ruim 

een van de drie medewerkers (39%) geeft aan dat het werk hoge lichamelijke eisen aan 

ze stelt. Voor het grootste deel van de medewerkers (81%) is de mentale belasting hoog. 

 
9 Met behulp van een factoranalyse zijn twee nieuwe variabelen geconstrueerd die in de verdere analyse zijn mee-

genomen: tevredenheid met het salaris [I] en (on)regelmatige werktijden [II]. Hoe lager de score, hoe meer tevre-

den men is met het salaris, respectievelijk hoe minder men te maken heeft met onregelmatige werktijden. Zie 

hoofdstuk 5 voor de verdere analyse hiervan. 
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Een kwart (26%) heeft vanwege het werk last van druk van burgers en bedrijven. Een van 

de vijf medewerkers vindt het werk onveilig (21%) of ongezond (21%). Desalniettemin 

vindt de helft van de medewerkers de werkomstandigheden prettig (48%). Een belangrijk 

gegeven voor dit onderzoek is dat ongeveer een van de vijf medewerkers (21%) denkt 

het eigen werk over tien jaar niet meer te kunnen uitvoeren, omdat het werk daarvoor te 

zwaar wordt (zie 5.3.3 voor een nadere analyse hiervan). 

 

Tabel 3-2    Arbeidsomstandigheden10 

Rijpercentages 
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Mijn werk stelt hoge lichamelijke eisen aan mij. 

[IV] 
18 21 23 27 11 100 

Mijn werk stelt hoge mentale eisen aan mij [IV] 40 41 14 4 1 
100 

 

Mijn werkomstandigheden zijn veilig. [III] 13 39 28 14 7 100 

Mijn werkomstandigheden zijn gezond. [III] 8 35 36 15 6 100 

Mijn werkomstandigheden zijn prettig. [III] 8 40 35 13 4 100 

In hoeverre heeft u vanwege uw werk last van so-

ciale druk van burgers en bedrijven? 
7 19 25 27 23 100 

'Ik denk dat ik deze functie over tien jaar niet 

meer kan uitvoeren, omdat dit werk dan te zwaar 

voor mij wordt'. [IV] 

8 13 24 40 15 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

Overwerk komt binnen proporties relatief weinig voor volgens de leidinggevenden, maar 

hoge werkdruk wordt vaak genoemd. Dit heeft verschillende oorzaken. Het werk wordt 

anders en moeilijker, onder andere door digitalisering (zie 3.4). Daardoor neemt de men-

tale druk toe. En regelgeving vanuit Europees Nederland brengt ook druk met zich mee 

(administratieve belasting). Bepaald werk is echt fysiek zwaar, met name brandweer en 

politie, en soms gevaarlijk (bijvoorbeeld overstappen op schepen). Sociale druk wordt er-

varen in verschillende functies, zoals in het gevangeniswezen en de jeugdzorg. Vanwege 

het soms hoge ziekteverzuim neemt de werkdruk voor de andere medewerkers soms te 

veel toe. Piekmomenten kunnen soms onvoldoende worden opgevangen, wat ook kan 

leiden tot stress. 

 
10 Met behulp van een factoranalyse zijn twee nieuwe variabelen geconstrueerd die in de verdere analyse zijn mee-

genomen: werkomstandigheden [III] en zwaarte van de functie [IV[. Hoe lager de score, des te beter men de werk-

omstandigheden vindt, respectievelijk hoe minder zwaar men de functie beleeft. Zie hoofdstuk 5 voor de verdere 

analyse hiervan. 
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3.4 Arbeidsinhoud 

De meest opvallende uitkomst op het gebied van de arbeidsinhoud heeft te maken met 

de doorgroei binnen RCN. Meer dan een derde (37%) denken dat zij onvoldoende kan-

sen daarvoor hebben binnen RCN op het eigen eiland. Een grotere groep denkt onvol-

doende kansen daarvoor te hebben binnen RCN op de andere twee BES-eilanden (43%). 

Ongeveer een vijfde is niet tevreden over de begeleiding die zij krijgen bij het werk 19%) 

en een ongeveer even grote groep is van mening dat er onvoldoende gebruik wordt ge-

maakt van hun talenten (21%). 

Tabel 3-3   Arbeidsinhoud11 

Rijpercentages 
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Mijn werk is uitdagend. 22 56 18 4 1 
100 

 

Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden. 15 59 20 7 0 100 

In ben tevreden over de begeleiding die ik krijg 

op mijn werk. 
7 42 33 15 4 100 

Ik kan mijn werk altijd goed zelf indelen. 22 56 17 4 1 100 

Ik heb voldoende kansen om door te groeien 

binnen heel RCN op het eiland. [V] 
8 22 33 24 13 100 

Ik heb voldoende kansen om door te groeien 

binnen heel RCN op de andere twee eilanden. 

[V] 

4 16 38 27 16 100 

In mijn huidige baan kan ik mijn ambities kwijt. 

[VI] 
11 36 37 12 4 100 

Ik kan mijzelf in mijn werk voldoende ontplooien. 

[VI] 
11 47 28 9 4 100 

Mijn werk biedt mij de mogelijkheden nieuwe 

dingen te leren. [VI] 
15 51 27 5 2 100 

Binnen de organisatie wordt goed gebruik ge-

maakt van de talenten die ik heb. [VI] 
13 38 28 14 7 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

Volgens leidinggevenden vormt de digitalisering binnen de rijksoverheid een belangrijke 

uitdaging. De verwachting is dat de inhoud van de functies hierdoor in de komende jaren 

sterk zal veranderen, wat consequenties heeft voor alle rijksambtenaren. Het is niet uitge-

sloten dat bepaalde groepen medewerkers de aansluiting steeds moeilijker kunnen ma-

ken en specifiek zou dat kunnen gelden voor ouderen. 

 
11 Met behulp van een factoranalyse zijn twee nieuwe variabelen geconstrueerd die in de verdere analyse zijn mee-

genomen: doorgroeimogelijkheden [V] en inhoud van het werk [VI]. Hoe lager de score, hoe meer kansen men 

denkt te hebben om door te groeien, respectievelijk hoe beter men zich in het werk kan ontplooien. Zie hoofdstuk 

5 voor de verdere analyse hiervan. 
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3.5 Arbeidsverhoudingen 

De opvallende uitkomst op het gebied van de arbeidsverhoudingen heeft te maken met 

pesten op het werk. Bijna een van de vijf medewerkers (18%) is van mening dat er binnen 

de dienst sprake is van pesten of kleineren. Een even groot aandeel van de medewerkers 

vindt de werksfeer niet goed. Dat wil niet zeggen dat men zelf gepest of gekleineerd 

wordt, maar wel dat het relatief vaak voorkomt. 

Er bestaat nog ruimte voor verbetering op het gebied van (coachend) leidinggeven, er 

van uitgaande dat alle medewerkers waardering voor het werk verdienen en dat de lei-

dinggevende voldoende betrokken is bij het personeel. Een vrij groot aandeel van de 

medewerkers kan naar eigen zeggen onvoldoende vrije dagen opnemen (55%) of pauze 

nemen (46%) als men dat wil. Een kwart van het personeel is van mening dat er onvol-

doende sprake is van personeelsbeleid (26%). 

Tabel 3-4   Arbeidsverhoudingen12 

Rijpercentages 
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Ik krijg waardering voor mijn werk. [VII] 12 41 29 13 5 100 

Ik kan voldoende pauze nemen wanneer ik dat wil. 9 38 24 22 8 
100 

 

De sfeer binnen de dienst is goed. [VII] 8 39 36 11 7 100 

Ik kan goed met mijn leidinggevende samenwer-

ken. [VII] 
18 48 28 4 2 100 

Ik kan goed met mijn collega's opschieten. 18 57 22 3 1 100 

Binnen mijn dienst is sprake van pesten of kleine-

ren. 
5 13 26 43 14 100 

Mijn leidinggevende is betrokken bij het perso-

neel. [VII] 
13 42 32 9 4 100 

In hoeverre kunt u vrije dagen opnemen wanneer u 

dat wilt? (altijd … nooit).  
11 44 40 4 2 100 

In hoeverre is er bij RCN voldoende personeelsbe-

leid? (meer dan voldoende … zwaar onvoldoende). 
1 23 49 24 2 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

Wat betreft de arbeidsverhoudingen is het beeld onder leidinggevenden redelijk una-

niem. Er is volgens de leidinggevenden sprake van een open managementcultuur. 

 
12 Met behulp van een factoranalyse is een  nieuwe variabelen geconstrueerd die in de verdere analyse is meege-

nomen: werksfeer [VII]. Hoe lager de score, des te beter men de werksfeer vindt. Zie hoofdstuk 5 voor de verdere 

analyse hiervan. 
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Medewerkers “kunnen altijd binnenlopen”. Er is veel werkoverleg. Er wordt hard gewerkt 

aan de werksfeer. Hieronder wordt ook verstaan gezelligheid. Er is volgens de leidingge-

venden geen sprake van vriendjespolitiek. In elk geval worden zo veel mogelijk garanties 

ingebouwd dat dit niet voorkomt. De feedback cultuur is bij een aantal diensten goed 

ontwikkeld. In verschillende diensten wordt het werk regelmatig intern geëvalueerd 

(brandweer). Seksuele intimidatie wordt niet getolereerd (zero tolerance). Er is soms 

sprake van groepsdruk, maar daar wordt aan gewerkt door gesprekken te houden met 

betrokkenen. 

Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken worden uitgevoerd voor een 

groot deel van de medewerkers. Hierin is binnen verschillende diensten verbetering in de 

kwaliteit aangebracht na kritiek van medewerkers. Soms zijn er evaluaties. De leidingge-

venden zijn over het algemeen meegaand om het toekennen van verloven en het toe-

staan van pauzes. Op de bovenwindse eilanden blijkt zelfroostering goed te bevallen. 

Volgens de leidinggevenden is de sfeer over het algemeen goed tot zeer goed. Onge-

wenst vertrek komt niet of nauwelijks voor. 

3.6 Knelpunten kwaliteit van het werk 

Op basis van de analyse van de kwaliteit van het werk zijn de volgende knelpunten te 

adresseren: 

 Een knelpunt is er op het gebied van de salariëring. In totaal 42 procent van de me-

dewerkers met een fulltime contract heeft een salaris van minder dan $ 1.800 per 

maand. Bijna een derde van de medewerkers is (helemaal) niet tevreden met het sa-

laris. Voor ruim een derde (37%) is het onvoldoende om in het levensonderhoud te 

voorzien. 

 Ruim een van de drie medewerkers (39%) geeft aan dat het werk hoge lichamelijke 

eisen aan ze stelt. Voor het grootste deel van de medewerkers (81%) is de mentale 

belasting hoog. Een kwart (26%) heeft vanwege het werk last van druk van burgers en 

bedrijven. Een van de vijf medewerkers vindt het werk onveilig (21%) of ongezond 

(21%). Een belangrijk gegeven voor dit onderzoek is dat ongeveer een van de vijf 

medewerkers (21%) denkt het eigen werk over tien jaar niet meer te kunnen uitvoe-

ren, omdat het werk daarvoor te zwaar wordt (zie 4.4). 

 Bijna een van de vijf medewerkers (18%) is van mening dat er binnen de dienst 

sprake is van pesten of kleineren. Een even groot aandeel van de medewerkers vindt 

de werksfeer niet goed (18%). 
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 Meer dan de helft van de medewerkers kan naar eigen zeggen niet altijd vrije dagen 

opnemen (55%) of pauze nemen (46%) als men dat wil. Een kwart van het personeel 

is van mening dat er geen of onvoldoende sprake is van personeelsbeleid (26%). 

 Meer dan een derde (37%) denkt dat het werk onvoldoende kansen biedt voor door-

groei binnen RCN. Ongeveer een vijfde is niet tevreden over de begeleiding die zij 

krijgen bij het werk (19%) en een ongeveer even grote groep is van mening dat er 

onvoldoende gebruik wordt gemaakt van hun talenten (21%). 

Per saldo zijn de grootste uitdagingen de arbeidsomstandigheden (in de eerste plaats de 

mentale belasting, maar ook de lichamelijke belasting) en de arbeidsvoorwaarden (met 

name de salariëring). 
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4 Inzetbaarheid medewer-

kers 

4.1 Inleiding 

Los van de kwaliteit van het werk (hoofdstuk 3) is er naar de medewerkers zelf gekeken. 

Hoe inzetbaar zijn zij? In het onderzoek is aandacht besteed aan de belastbaarheid in ter-

men van vitaliteit en gezondheid van de medewerkers, de competenties, employability 

(de mate waarin men inzetbaar is op de interne en externe arbeidsmarkt), ontwikkelings-

bereidheid, binding met het werk en de algemene tevredenheid met het werk en ziekte-

verzuim. 

Met behulp van een factoranalyse zijn verschillende nieuwe variabelen geconstrueerd die 

in de verdere analyse zijn meegenomen. Nagegaan is in hoeverre de antwoorden op ver-

schillende vragen statistisch sterk samenhangen. Waar dat het geval is zijn die vragen sa-

mengenomen tot een schaal. In dit hoofdstuk zijn de volgende schalen geconstrueerd: 

vitaliteit (VIII), kennis (IX), vaardigheden (X), employability (XI), ontwikkelingsbereidheid 

(XII), binding (XIII) en algemene tevredenheid (XIV). Voor de verdere analyse hiervan: zie 

hoofdstuk 5. 

4.2 Vitaliteit en gezondheid 

Over het algemeen achten de meeste medewerkers zich redelijk tot goed gezond en vi-

taal, hoewel een deel neutraal oordeelt. De meest opvallende uitkomst op het gebied 

van vitaliteit en gezondheid betreft piekeren. Een kwart van alle medewerkers piekert 

over het werk (24%). En een van elke zeven medewerkers was in de afgelopen drie maan-

den niet hoopvol over de toekomst (14%). Uit de interviews is naar voren gekomen dat 

overgewicht een rol speelt bij meerdere medewerkers. 

Volgens de leidinggevenden is er sprake van gezondheidsproblematiek. Een aantal me-

dewerkers is “afgebrand” en is niet of nauwelijks productief. Problemen zijn er met over-

gewicht (obesitas), wat vaak samengaat met een hoge bloeddruk, suikerziekte en last van 

de gewrichten. Deze medewerkers hebben moeite om het tempo bij te houden. Roken 

leidt bij sommigen tot problemen met de longen. Het heeft veelal te maken met een be-

paalde levensstijl. Er is sprake van multi-problematiek: problemen versterken elkaar. Ver-

schillende medewerkers hebben schulden (wat een afzonderlijk probleem is, onder 



 

 

 

66 

 

 

andere omdat men chantabel kan zijn). Het gevolg is dat sommigen in een neerwaartse 

spiraal terechtgekomen. Vervolgens leidt het vervolgens tot afwezigheid en afnemende 

productiviteit. Het probleem is niet zodanig dat het genegeerd kan worden. Voor een 

wellicht kleine groep medewerkers vormt het een hardnekkig probleem. 

 

Tabel 4-1  Vitaliteit en gezondheid13 

Rijpercentages 
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Op mijn werk bruis ik van energie. [VIII] 9 50 33 7 1 100 

Als ik werk, voel ik mij fit en sterk. [VIII] 9 50 32 8 2 
100 

 

Als ik 's morgens opsta, heb ik zin om naar mijn 

werk te gaan. 
14 51 28 4 3 100 

Op mijn werk beschik ik over een grote mentale 

(geestelijke) veerkracht. [VIII] 
11 57 27 4 1 100 

Op mijn werk zet ik altijd door, ook als het tegen-

zit. [VIII] 
20 66 12 2 0 100 

Ik pieker weinig over mijn werk. 7 39 30 20 4 100 

Mijn gezondheid is over het algemeen goed. 

[VIII] 
23 54 17 4 1 100 

In de afgelopen drie maanden, heeft u plezier in 

uw werk gehad? 
32 42 19 6 1 100 

In de afgelopen drie maanden, was u hoopvol 

over de toekomst? 
27 34 26 10 4 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

 

4.3 Competenties 

Het meeste werk dient te worden uitgevoerd op mbo-niveau of hoger (89%). Van alle me-

dewerkers heeft 84 procent een opleiding op minimaal mbo-niveau. Vanaf het mbo-ni-

veau zijn de eisen van het werk hoger dan de daadwerkelijke opleiding van de medewer-

kers. 

  

 
13 Met behulp van een factoranalyse is een nieuwe variabele geconstrueerd die in de verdere analyse is meegeno-

men: vitaliteit en gezondheid [VIII]. Hoe lager de score, hoe vitaler en gezonder men zegt te zijn. Zie hoofdstuk 5 

voor de verdere analyse hiervan. 
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Tabel 4-2   Benodigd opleidingsniveau en eigen opleidingsniveau (totalen) 

Kolompercentages 
Benodigd op-

leidingsniveau 

Eigen oplei-

dingsniveau 

Verschil (eigen 

min benodigd) 

Tot en met lager/funderend onderwijs 0 1 1 

VSBO 8 15 7 

HAVO, VWO 3 8 5 

MBO (Nederland), SBO 45 37 -8 

HBO 34 28 -6 

WO 9 11 -2 

Totaal 100 100 0 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

Een scherper beeld wordt verkregen wanneer per persoon wordt gekeken in hoeverre 

het eigen opleidingsniveau aansluit bij het gevraagde opleidingsniveau. Dan blijkt dat 

twee derde van alle medewerkers op het juiste niveau werkt (68%). Ongeveer een vijfde 

van alle medewerkers werkt boven het eigen opleidingsniveau (22%) en een op de tien 

werkt onder het eigen niveau (10%). Vanaf het gevraagde niveau havo/vwo komt het voor 

dat het wordt verricht door mensen met een lagere opleiding. Bij een kwart van de hbo-

functies wordt het werk verricht door iemand met een lagere opleiding. Binnen het mbo 

kunnen er overigens nog verschillen in niveau zijn. Het is zeker niet uit te sluiten dat er 

ook binnen het mbo-niveau (de grootste groep) sprake is van aansluitingsproblemen. 

Tabel 4-3  Benodigd opleidingsniveau en eigen opleidingsniveau (per persoon bekeken) 

Rijpercentages op eigen 

niveau 

onder ei-

gen niveau 

(eigen op-

leiding is 

hoger) 

boven ei-

gen niveau 

(eigen op-

leiding is 

lager) 

totaal 

lager onderwijs 100 0 0 100 

vsbo 82 18 0 100 

havo,vwo 67 17 17 100 

mbo 66 12 22 100 

hbo 65 9 26 100 

wo 78 0 22 100 

totaal 68 10 22 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

Zelf geeft het grootste deel van de medewerkers aan dat zij (meer dan) voldoende zijn 

opgeleid en geschoold om het werk te kunnen doen (tabel 4-4). Experts hebben aange-

geven dat medewerkers over het algemeen trots zijn op hun eigen opleiding en dat dit 

kan meespelen bij de beantwoording. Van alle medewerkers maakt 44 procent zich 
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regelmatig zorgen over hoe zij nieuwe dingen kunnen aanleren (tabel 4-4). Terwijl bijna 

alle medewerkers aangeven goed overweg te kunnen met de moderne werkwijzen en 

hulpmiddelen die in het eigen beroep gangbaar zijn. Het gaat dus om nieuwe dingen. 

Voor het overige is het geloof in eigen kunnen, eigen opleiding en scholing groot. 

Tabel 4-4  Competenties: kennis14 

Rijpercentages 
Hele-

maal 

mee 

eens, 

hele-

maal 

tevre-

den 

Mee 

eens, 

tevre-

den, ja 

altijd 

Neu-

traal, 

niet al-

tijd 

Mee 

on-

eens, 

onte-

vre-

den, 

nooit 

Hele-

maal 

mee 

on-

eens, 

heel 

onte-

vreden 

Totaal 

Ik ben voldoende opgeleid en geschoold om 

mijn werk goed uit te voeren. 
35 48 13 4 0 100 

Ik maak mij regelmatig zorgen over hoe ik 

nieuwe dingen kan aanleren. 
12 32 21 30 6 

100 

 

Ik heb geloof in mijn eigen kunnen. [IX] 44 51 4 1 0 100 

Ik kan goed overweg met de moderne werkwij-

zen en hulpmiddelen die in mijn beroep gang-

baar zijn. [IX] 

40 51 8 1 0 100 

Ik kan mijn werk goed aan. [IX] 37 58 4 1 0 100 

Ik werk onder mijn niveau en dat gaat op den 

duur misschien vervelen. 
11 17 23 40 9 100 

Ik werk boven mijn niveau en dat kan mij op den 

duur gaan opbreken. 
1 3 19 54 23 100 

Mijn leidinggevende is tevreden over de kwaliteit 

van mijn werk. 
22 61 15 1 0 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

 

In de afgelopen vijf jaar zijn de vaardigheden van ongeveer een op de vijf medewerkers 

(sterk) verminderd. Dit blijkt aan een afname van de snelheid van werken (16%), de ambi-

tie om iets te bereiken (11%), de motivatie om te gaan werken (16%), de hoeveelheid 

werk die verzet kan worden (11%), de mogelijkheden om met veranderingen in het werk 

om te gaan (7%) en de gezondheid (20%). Bij een veel groter deel van de medewerkers –

bijna de helft - is sprake van een (sterke) verbetering van deze vaardigheden. 

  

 
14 Met behulp van een factoranalyse is een nieuwe variabele geconstrueerd die in de verdere analyse is meegeno-

men: kennis [IX]. Hoe lager de score, hoe beter men zichzelf inschat qua kennis. Zie hoofdstuk 5 voor de verdere 

analyse hiervan. 
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Tabel 4-5  Competenties: vaardigheden15 

In hoeverre zijn de volgende punten in 

de afgelopen vijf jaar veranderd? (%) 

Sterk 

ver-

min-

derd 

Ver-

min-

derd 

Gelijk 

ge-

ble-

ven 

Toe-

ge-

no-

men 

Sterk 

toe-

ge-

no-

men 

Totaal 

Mijn snelheid van werken is... [X] 2 14 43 36 6 100 

Mijn ambitie om iets te bereiken, is... [X] 2 9 34 40 15 
100 

 

Mijn motivatie om te gaan werken, is... 

[X] 
3 13 49 26 9 100 

De hoeveelheid werk die ik kan verzet-

ten, is... [X] 
1 10 39 44 6 100 

Mijn mogelijkheden om met veranderin-

gen in het werk om te gaan, is... [X] 
2 5 50 37 6 100 

Mijn gezondheid is... [X] 2 18 66 11 3 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

 

Leidinggevenden ondersteunen de conclusie dat de competenties van de medewerkers 

niet altijd overeenkomen met de eisen die het werk aan ze stelt. Verder vormt integriteit 

altijd een aandachtspunt, maar op dit punt zijn er op dit moment geen specifieke proble-

men. Wel zouden medewerkers meer kunnen werken aan talen. Dat geldt soms voor het 

Nederlands (een proces-verbaal bij de politie moet bijvoorbeeld in het Nederlands wor-

den opgesteld). Steeds meer moet er in het Spaans gecommuniceerd worden. Een ander 

punt is het omgaan met burgers en bedrijven. Ook hier zien leidinggevenden verbeter-

mogelijkheden. Specifiek de competenties van ouderen blijven achter bij de eisen die het 

werk stelt. 

4.4 Employability 

Met employability wordt bedoeld de mate waarin een medewerker kansen heeft op de 

interne en externe arbeidsmarkt. Voor een deel betreft het ook de mobiliteitsbereidheid: 

is men bereid, of wil men ook op andere plaatsen binnen of buiten RCN worden ingezet? 

Dit is van belang, omdat mobiliteit kan voorkomen dat mensen vastlopen in hun werk. 

 
15 Met behulp van een factoranalyse is een nieuwe variabele geconstrueerd die in de verdere analyse is meegeno-

men: vaardigheden [X]. Hoe lager de score, hoe vaardiger men is geworden in de afgelopen vijf jaar. Zie hoofdstuk 

5 voor de verdere analyse hiervan. 
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Tabel 4-6  Employability16 

Rijpercentages 
Hele-

maal 

mee 

eens, 

hele-

maal 

tevre-

den 

Mee 

eens, 

tevre-

den, ja 

altijd 

Neu-

traal, 

niet al-

tijd 

Mee 

on-

eens, 

onte-

vre-

den, 

nooit 

Hele-

maal 

mee 

on-

eens, 

heel 

onte-

vreden 

Totaal 

Als ik zou moeten solliciteren, zou ik snel een an-

dere baan hebben. [XI] 
13 32 34 17 4 100 

Het is voor mij makkelijk om binnen mijn dienst 

op het eiland een aantrekkelijke nieuwe baan te 

vinden. [XI] 

2 15 34 36 13 
100 

 

Het is voor mij makkelijk om binnen een andere 

dienst op het eiland een aantrekkelijke nieuwe 

baan te vinden. [XI] 

4 16 39 32 9 100 

Het is voor mij makkelijk om buiten RCN op het 

eiland een aantrekkelijke nieuwe baan te vinden. 

[XI] 

7 21 38 26 8 100 

Ik heb interesse om bij een andere dienst te wer-

ken. 
7 20 32 32 10 100 

Ik heb interesse om buiten het eiland te werken. 5 19 27 33 16 100 

Ik heb interesse om in Europees Nederland te 

werken. 
10 16 26 26 21 100 

Ik wil de komende drie jaar dezelfde functie blij-

ven vervullen. 
15 33 24 20 8 100 

Ik wil overstappen naar een andere soort functie 

binnen de dienst. 
16 23 31 25 5 100 

Ik heb de afgelopen vijf jaar gesolliciteerd naar 

een andere functie (ja/nee). 
- - 40/60 - - 100 

Ik ben de afgelopen twee jaar van functie veran-

derd (ja/nee). 
- - 27/73 - - 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

Van alle medewerkers heeft 40 procent in de afgelopen vijf jaar gesolliciteerd naar een 

andere functie en een kwart is van functie veranderd (27%). Op dit moment is een kwart 

geïnteresseerd om bij een andere dienst te werken (27%), buiten het eiland te werken 

(24%), of in Europees Nederland te werken (26%). Op dit moment wil 39 procent over-

stappen naar een andere functie binnen de dienst. In de komende drie jaar wil ruim een 

kwart van functie veranderen, dus ook buiten de eigen dienst (28%). 

De kansen op een andere functie of baan worden over het algemeen niet hoog inge-

schat. Ongeveer een op de vijf medewerkers denkt makkelijk een andere baan binnen 

RCN te kunnen vinden en ruim een kwart denkt makkelijk een andere baan op het eiland 

te kunnen vinden (28%). Een op de vijf medewerkers (21%) denkt dat het niet snel zal luk-

ken een nieuwe baan te vinden, als het zou moeten. Het geringe vertrouwen in de 

 
16 Met behulp van een factoranalyse is een nieuwe variabele geconstrueerd die in de verdere analyse is meegeno-

men: employability [XI]. Hoe lager de score, hoe beter men de eigen kansen op de arbeidsmarkt ziet. Zie hoofdstuk 

5 voor de verdere analyse hiervan. 
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baanmogelijkheden heeft vermoedelijk te maken met de relatief geringe vraag naar ar-

beid op de verschillende eilanden. Dit laatste vormt een belemmering voor mobiliteit. 

Bij verschillende leidinggevenden bestaat besef bij leidinggevenden dat het goed is om 

te werken aan de weerbaarheid op de arbeidsmarkt. Het gaat dan vooral om de interne 

arbeidsmarkt, want op de externe arbeidsmarkt (althans op het eigen eiland) ziet men re-

latief weinig uitwijkmogelijkheden. De rijksoverheid is waarschijnlijk een van de meest 

aantrekkelijke werkgevers in Caribisch Nederland. Employability is belangrijk voor alle 

leeftijdsgroepen, waarbij het voor jongeren meer om ontwikkeling gaat en bij ouderen 

meer om weerbaarheid en inzetbaarheid. 

4.5 Ontwikkelingsbereidheid 

Over het algemeen zijn de medewerkers van RCN (zeer) ontwikkelingsbereid. Bij 40 pro-

cent is de eigen functie afgelopen twee jaar uitgebreid en 30 procent heeft de afgelopen 

drie jaar promotie gemaakt. Het merendeel van de medewerkers wil zich verder speciali-

seren of verdiepen in de eigen functie (80%), wil taken en aandachtsgebieden verbreden 

en steeds weer iets nieuws aanpakken (85%), doorgroeien in een leidinggevende functie 

(57%), is bereid om opleidingen te volgen wanneer dat nodig is voor een goede ontwik-

keling (95%) en is bereid om zelf tijd te investeren in het volgen van scholingsactiviteiten 

(75%). Bijna drie kwart (72%) verwacht de komende drie jaar scholing voor het werk te 

gaan doen. Ten aanzien van de ontwikkelingsbereid van de medewerkers zijn er geen 

knelpunten te signaleren, eerder (grote) kansen. 

Er klinken wel zorgen door als het gaat om de ontwikkelingsbereidheid. Het grootste 

deel van de medewerkers wil zeker werken aan de eigen ontwikkeling, maar voor een 

deel geldt dat minder. Als argument wordt vaak gebruikt dat men het nut van verder ont-

wikkeling niet ziet, als er geen verticale mobiliteit (salarisverhoging) tegenover staat. Een 

deel van de medewerkers heeft te maken gehad met harmonisatie van het salaris, wat – in 

elk geval in de perceptie - heeft geleid tot een minder gunstig financieel ontwikkelings-

perspectief. Dit heeft bij sommige medewerkers geleid tot een verminderde motivatie tot 

inhoudelijke ontwikkeling. Deze houding werkt ook beperkend als het gaat om te roule-

ren met het oog op ontwikkeling (van anderen). Lager opgeleiden hebben minder inte-

resse in ontwikkeling dan hoger opgeleiden. Wat meer nodig is zijn coaching-vaardighe-

den om hiermee om te gaan. 
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Tabel 4-7  Ontwikkelingsbereidheid17 

Rijpercentages 
Hele-

maal 

mee 

eens, 

hele-

maal 

tevre-

den 

Mee 

eens, 

tevre-

den, ja 

altijd 

Neu-

traal, 

niet al-

tijd 

Mee 

on-

eens, 

onte-

vre-

den, 

nooit 

Hele-

maal 

mee 

on-

eens, 

heel 

onte-

vreden 

Totaal 

Mijn huidige functie is de afgelopen twee jaar uit-

gebreid (ja/nee). 
- - 40/60 - - 100 

Ik heb de afgelopen drie jaar promotie gemaakt 

(ja/nee). 
- - 30/50 - -- 100 

Ik wil mij verder specialiseren (verdiepen in mijn 

functie). 
34 45 15 6 1 100 

Ik wil mijn taken en aandachtsgebieden verbre-

den (steeds weer iets nieuws aanpakken). 
31 54 13 3 0 

100 

 

Ik wil doorgroeien in een leidinggevende functie. 25 32 28 13 2 100 

Ik ben bereid om opleidingen te volgen wanneer 

dat nodig is voor een goede ontwikkeling (8). 
64 31 4 1 0 100 

Ik verwacht de komende drie jaar scholing voor 

mijn werk te gaan doen. [XII] 
35 37 22 6 0 

100 

 

Ik ben bereid zelf tijd te investeren in het volgen 

van scholingsactiviteiten. [XII] 
34 41 19 6 1 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

 

4.6 Binding met het werk 

Meer binding met het werk of de werkgever is positief, in de zin dat ongewenst vertrek 

van medewerkers moet worden voorkomen. Dan valt het op dat meer dan een derde 

aangeeft dat het hem of haar benauwt om het werk nog tot het pensioen te moeten doen 

(34%) en een ongeveer even grote groep van plan is om eerder met pensioen te gaan 

(33%). Een derde van de medewerkers is in 2016 op enig moment op zoek geweest naar 

ander werk (29%) en een zesde (13%) is op dit moment op zoek. 

  

 
17 Met behulp van een factoranalyse is een nieuwe variabele geconstrueerd die in de verdere analyse is meegeno-

men: ontwikkelingsbereidheid [XII]. Hoe lager de score, hoe beter men de eigen kansen op de arbeidsmarkt ziet. 

Zie hoofdstuk 5 voor de verdere analyse hiervan. 
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Tabel 4-8  Binding met het werk18 

Rijpercentages 
Hele-

maal 

mee 

eens, 

hele-

maal 

tevre-

den 

Mee 

eens, 

tevre-

den, ja 

altijd 

Neu-

traal, 

niet al-

tijd 

Mee 

on-

eens, 

onte-

vre-

den, 

nooit 

Hele-

maal 

mee 

on-

eens, 

heel 

onte-

vreden 

Totaal 

Ik kan mijn werk de komende twee jaar nog goed 

aan. 
30 55 11 3 1 100 

Ik wil mijn huidige werk over twee jaar nog doen. 20 39 25 12 4 
100 

 

Het benauwt mij dat ik dit werk nog tot mijn pen-

sioen moet doen. 
18 16 28 28 10 100 

Ik zou het liefst zo lang mogelijk aan het werk blij-

ven. [XIII] 
17 31 32 16 5 100 

Ik ben van plan om eerder met pensioen te gaan. 

[XIII] 
11 22 38 23 6 100 

Ik ben in 2016 op enig moment op zoek geweest 

naar een andere baan (ja/nee). 
- - 29/71 - - 100 

Ik ben op dit moment op zoek naar een andere 

baan (ja/nee) 
- - 13/87 - - 100 

Zou u in een eventuele nieuwe baan weer bij de 

overheid willen werken (ja/nee, misschien)? 
- - 37/63 - - 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

4.7 Algemene tevredenheid 

Alles bij elkaar genomen is twee derde van alle medewerkers (heel) tevreden met het 

werk. Een minderheid is (heel) ontevreden (9%). 

Tabel 4-9  Tevredenheid met het werk19 

Rijpercentages 
Hele-

maal 

mee 

eens, 

hele-

maal 

tevre-

den 

Mee 

eens, 

tevre-

den, ja 

altijd 

Neu-

traal, 

niet al-

tijd 

Mee 

on-

eens, 

onte-

vre-

den, 

nooit 

Hele-

maal 

mee 

on-

eens, 

heel 

onte-

vreden 

Totaal 

In hoeverre ben u tevreden met uw werk, alles bij 

elkaar genomen? [XIV] 
11 57 23 7 2 100 

Bron: onlineonderzoek medewerkers RCN 2017 

  

 
18 Met behulp van een factoranalyse is een nieuwe variabele geconstrueerd die in de verdere analyse is meegeno-

men: binding [XIII]. Hoe lager de score, hoe meer binding men heeft met het werk. Zie hoofdstuk 5 voor de verdere 

analyse hiervan. 
19 Met behulp van een factoranalyse is een nieuwe variabele geconstrueerd die in de verdere analyse is meegeno-

men: tevredenheid [XIV] . Hoe lager de score, hoe tevredener men is met het werk. Zie hoofdstuk 5 voor de ver-

dere analyse hiervan. 



 

 

 

74 

 

 

De algemene tevredenheid van de medewerkers hangt vooral samen met de kwaliteit 

van het werk en minder van de eigen inzetbaarheid. In volgorde van belangrijkheid gaat 

het om goede arbeidsverhoudingen (werksfeer), arbeidsinhoud (ontplooiingsmogelijkhe-

den), arbeidsvoorwaarden (een goed salaris, redelijke werktijden) en goede arbeidsom-

standigheden (beperken zwaar werk). Dus de tevredenheid neemt toe naarmate de kwali-

teit van het werk beter is.20 

4.8 Ziekteverzuim 

De inzetbaarheid van de medewerkers komt deels tot uitdrukking in hun aan- en afwezig-

heid. Het ziekteverzuim is een belangrijke indicator voor de inzetbaarheid. 

Wegens achterblijvende registratie van het kortdurend verzuim zijn de cijfers van het kort-

durend verzuim niet betrouwbaar. Volgens de registratie heeft 40 procent van de mede-

werkers geen enkele dag verzuimd (zie tabel4-10). In het onlineonderzoek geeft 30 pro-

cent van de medewerkers aan geen enkele dag te hebben verzuimd. Volgens de registra-

tie heeft elf procent van de medewerkers 20 dagen of meer verzuimd in de afgelopen 12 

maanden. In het onlineonderzoek geeft negen procent van de medewerkers aan 21 da-

gen of langer ziek te zijn geweest in de afgelopen 12 maanden. De registratiecijfers voor 

het langdurig verzuim (20 dagen en meer) is de registratie derhalve redelijk betrouwbaar. 

Per saldo achten wij de zelfrapportage (onlineonderzoek) meer betrouwbaar. 

De conclusie op basis van de onderstaande registratiecijfers is dat het langdurig ziekte-

verzuim niet samenhangt met de leeftijd. Dit wordt bevestigd door de uitkomsten van het 

onlineonderzoek. Ook hieruit blijkt er geen relatie tussen leeftijd en ziekteverzuim. De re-

sultaten zijn per eiland vergelijkbaar: geen relatie langdurig ziekteverzuim met leeftijd. De 

registratiecijfers per dienst zijn onvoldoende betrouwbaar om conclusies op te baseren.  

Het ziekteverzuim wordt op zichzelf wel als primair probleem gezien voor de betreffende 

medewerker, maar de impact in financiële zin is onvoldoende helder. Het speelt mee dat 

men geen inzicht heeft in de cijfers en bedragen die hiermee zijn gemoeid. Men is zich 

ervan bewust is dat het soms om ongeoorloofd verzuim gaat, wat niet wordt gewaar-

deerd. Wat wel als een probleem wordt gezien is de werkdruk die ziekteverzuim kan op-

leveren voor de andere collega’s. 

 

  

 
20 Deze conclusie is gebaseerd op  een correlatiematrix van alle 14  factoren (hoofdstuk 3 en 4). 
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Tabel 4-10 Ziekteverzuim in de afgelopen 12 maanden (per begin 2017)  

Aantal ziekteverzuimdagen 

in afgelopen 12 maanden 

(aantallen) 

0 dagen 1 tot 5 

dagen 

5 tot 20 

dagen 

20 tot 

50 da-

gen 

50 da-

gen en 

langer 

Totaal 

19-24 jaar 18 6 14 2 1 41 

25-44 jaar 168 106 109 33 22 438 

45-54 jaar 75 49 44 13 7 188 

55-64 jaar 43 17 19 4 3 86 

65-67 jaar 2 0 0 1 0 3 

Totaalaantal medewerkers 306 178 186 53 33 756 

 

Aantal ziekteverzuimdagen 

in afgelopen 12 maanden 

(rijpercentages) 

0 dagen 1 tot 5 

dagen 

5 tot 20 

dagen 

20 tot 

50 da-

gen 

50 da-

gen en 

langer 

Totaal 

19-24 jaar 44% 15% 34% 5% 2% 100% 

25-44 jaar 38% 24% 25% 8% 5% 100% 

45-54 jaar 40% 26% 23% 7% 4% 100% 

55-64 jaar 50% 20% 22% 5% 3% 100% 

65-67 jaar 67% 0% 0% 33% 0% 100% 

Totaalaantal medewerkers 40% 24% 25% 7% 4% 100% 

 

Aantal ziekteverzuimdagen 

in afgelopen 12 maanden 

(kolompercentages) 

0 dagen 1 tot 5 

dagen 

5 tot 20 

dagen 

20 tot 

50 da-

gen 

50 da-

gen en 

langer 

Totaal 

19-24 jaar 6% 3% 8% 4% 3% 5% 

25-44 jaar 55% 60% 59% 62% 67% 58% 

45-54 jaar 25% 28% 24% 25% 21% 25% 

55-64 jaar 14% 10% 10% 8% 9% 11% 

65-67 jaar 1% 0% 0% 2% 0% 0% 

Totaalaantal medewerkers 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bron: registratie RCN 2017 (bewerking De Beleidsonderzoekers) 

 

4.9 Knelpunten inzetbaarheid 

Het onderzoek naar de inzetbaarheid van de medewerkers levert het volgende overzicht 

van knelpunten op: 

 Een kwart van alle medewerkers piekert over het werk (24%). En een van elke zeven 

medewerkers was in de afgelopen drie maanden niet hoopvol over de toekomst 

(14%). Van alle medewerkers maakt 44 procent zich regelmatig zorgen over hoe zij 

nieuwe dingen kunnen aanleren. 
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 Ongeveer een vijfde van alle medewerkers werkt boven het eigen opleidingsniveau 

(22%) en een op de tien werkt onder het eigen niveau (10%). Bij een kwart van de 

hbo-functies wordt het werk verricht door iemand met een lagere opleiding (26%). 

 In de afgelopen vijf jaar zijn de vaardigheden van ongeveer een op de vijf medewer-

kers (sterk) verminderd. Dit blijkt uit de afname van de snelheid van werken in die pe-

riode (16%), de ambitie om iets te bereiken (11%), de motivatie om te gaan werken 

(16%), de hoeveelheid werk die verzet kan worden (11%), de mogelijkheden om met 

veranderingen in het werk om te gaan (7%) en de achteruitgang van de gezondheid 

(20%). 

 De kansen op een andere functie of baan worden over het algemeen niet hoog inge-

schat. Het geringe vertrouwen in de baanmogelijkheden heeft vermoedelijk niet al-

leen te maken met een inschatting va de eigen competenties, maar ook met de rela-

tief geringe vraag naar arbeid op de verschillende eilanden. Dit laatste vormt een be-

lemmering voor mobiliteit. 

 Ten aanzien van de ontwikkelingsbereid van de medewerkers zijn er geen knelpun-

ten te signaleren, eerder (grote) kansen. Het grootste deel is bereid te investeren in 

zichzelf. 

 Meer dan een derde van de medewerkers geeft aan dat het hem of haar benauwt om 

het werk nog tot het pensioen te moeten doen (34%) en een ongeveer even grote 

groep van plan is om eerder met pensioen te gaan (33%). 

 Alles bij elkaar genomen is twee derde van alle medewerkers (heel) tevreden met het 

werk. Een minderheid in (heel) ontevreden (9%). 

 Volgens de registratie heeft elf procent van de medewerkers 20 dagen of meer ver-

zuimd in de afgelopen 12 maanden. In het onlineonderzoek geeft negen procent van 

de medewerkers aan 21 dagen of langer ziek te zijn geweest in de afgelopen 12 

maanden. De zelfrapportage achten wij meer betrouwbaar dan de registratie. 

Per saldo is de belangrijkste uitdaging de opleiding, scholing en ontwikkeling van de me-

dewerkers. Het is voor de werkgever en de medewerkers van gezamenlijk belang dat de 

competenties aansluiten bij het werk dat moet worden verricht en dat de kennis en vaar-

digheden van de medewerkers up to date blijven. De ontwikkelingsbereidheid van de 

medewerkers is in ruime mate aanwezig. 
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5 Aangrijpingspunten voor 

personeelsbeleid 

5.1 Inleiding 

In de twee voorgaande hoofdstukken 3 en 4 is een groot aantal aspecten aan de orde ge-

komen die betrekking hebben op de kwaliteit van het werk en de inzetbaarheid van de 

medewerkers. In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de kenmerken van de dienstverban-

den en de medewerkers en specifiek de leeftijd21. Het doel hiervan is de onderlinge sa-

menhang te analyseren van de kwaliteit van het werk, de inzetbaarheid van de medewer-

kers en hun (persoonlijke) kenmerken, en na te gaan wat het belangrijkste aangrijpings-

punt is voor het beleid. 

In hoofdstuk 3 is ingegaan op de kwaliteit van het werk (de 4 A’s). Op basis van de uit-

komsten van de factoranalyse hebben wij de volgende factoren bepaald: 

I. Tevredenheid met het salaris 

II. (on)regelmatige werktijden 

III. Werkomstandigheden 

IV. Ervaren zwaarte van de functie 

V. Werksfeer 

VI. Doorgroeimogelijkheden 

VII. Inhoud van het werk. 

In hoofdstuk 4 ging het over de inzetbaarheid van de medewerkers, zoals de medewerker 

dat zelf ziet. Op basis van de factoranalyse hebben wij de volgende factoren bepaald: 

VIII. Vitaliteit 

IX. Kennis 

X. Vaardigheden 

XI. Employability 

XII. Ontwikkelingsbereidheid 

XIII. Binding 

XIV. Algemene tevredenheid. 

 
21 Op basis van een factoranalyse zijn verschillende factoren benoemd. Hierbij is nagegaan welke 

vragen nauw met elkaar samenhangen. Vervolgens zijn schalen geconstrueerd, bijvoorbeeld de  

schaal “vaardigheden”, die is samengesteld uit vijf vragen. Hoe lager de score op deze schaal, hoe 

vaardiger men is geworden in de afgelopen vijf jaar. 
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In dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre deze 14 factoren statistisch significant verschillen 

naar kenmerken van het dienstverband en de medewerkers zelf (hoofdstuk 2)22. Daarbij is 

gekeken naar de volgende kenmerken: 

 leeftijd 

 geslacht 

 soort arbeidscontract 

 duur werkervaring 

 salarisschaal 

 dienst 

 eiland waar men werkt 

 functie 

 wel of niet leidinggevend 

 opleidingsniveau 

 huishoudensamenstelling 

 het al of niet hebben van een tweede job 

 herkomst: geboorte(ei)land 

 taal.  

Vervolgens is nagegaan wat het belangrijkste aangrijpingspunt is voor het personeelsbe-

leid. Om deze vraag te beantwoorden zijn multivariate analyses uitgevoerd, waarbij meer-

dere kenmerken en factoren tegelijkertijd zijn meegenomen in de analyse (5.3). Hierbij is 

nagegaan wat de belangrijkste verklaringen zijn voor verschillen in: 

 Algemene tevredenheid met het werk. 

 Plezier in het werk in de afgelopen drie maanden. 

 In hoeverre men de huidige functie nog tien jaar denkt te kunnen uitvoeren, ge-

zien de lichamelijke en mentale belasting. 

 

 

 
22 Bij de analyse is gebruik gemaakt van ANOVA,. Wij hebben alle statistisch significante resultaten gepresenteerd. 

Wanneer er meer dan twee categorieën per variabele zijn is een zogenaamde PostHoc-test (Bonferonni) is uitge-

voerd om de zien of bepaalde categorieën statistisch significant van elkaar verschillen. Wanneer dat het geval is zijn 

die uitkomsten specifiek aangeduid. 
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5.2 Verschillen naar achtergrondkenmerken 

Om na te gaan welke andere achtergrondkenmerken van belang zijn, zijn alle bekende 

achtergrondkenmerken geconfronteerd met alle 14 factoren (zie 4.1). Alleen de duidelijk 

statistisch significante uitkomsten zijn gepresenteerd. 

5.2.1 Verschillen naar leeftijd 

Leeftijd hangt samen met de zwaarte van de functie; zowel jongeren (tot 25 jaar) als oude-

ren (45 jaar en ouder) ervaren meer belasting. Tegelijkertijd hebben juist de jongste en 

de oudste leeftijdsgroep meer binding met het werk en zijn over het algemeen ook tevre-

dener over het werk. Jongeren voelen zich vitaler dan ouderen. Jongeren hebben hun 

vaardigheden in de afgelopen vijf jaar beter kunnen ontwikkelen dan ouderen. Jongeren 

zijn meer bereid zich te ontwikkelen dan hun collega’s (25 jaar en ouder). De groep 55 

jaar en ouder is van alle leeftijdsgroepen het minst bereid zich verder te ontwikkelen. 

5.2.2 Verschillen naar geslacht 

Mannen hebben vaker te maken met zware arbeidsomstandigheden en onregelmatige 

werktijden dan vrouwen. Mannen kunnen zich naar eigen zeggen beter ontplooien in hun 

werk dan vrouwen. In de afgelopen vijf jaar hebben mannen hun vaardigheden ook beter 

kunnen ontwikkelen dan vrouwen. Mannen voelen zich vitaler dan vrouwen. 

5.2.3 Verschillen naar contract 

Het type arbeidscontract (vast of tijdelijk, al of niet met uitzicht op een vast dienstverband) 

laat geen duidelijke verschillen tussen de medewerkers zien. 

5.2.4 Verschillen naar duur ervaring in functie 

Medewerkers die korter dan zeven jaar in hun huidige functie werken hebben minder te 

maken met onregelmatige arbeidstijden en vinden hun werkomstandigheden beter dan 

hun collega’s die al langer dan 10 jaar werkervaring hebben. Medewerkers met meer dan 

30 jaar werkervaring zien relatief weinig kansen voor zichzelf op de externe arbeidsmarkt 

(employability). De ontwikkelingsbereidheid is relatief hoog bij medewerkers met een 

kortere werkervaringsduur. Bij medewerkers die na 10.10.10 bij RCN zijn komen werken 

hebben een grotere binding met de werkgever dan de groep medewerkers met 11-20 

jaar ervaring. 
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5.2.5 Verschillen naar salarisgroep 

Medewerkers in de salarisgroep 12-17 zijn meer tevreden dan hun collega’s over het sala-

ris, de werkomstandigheden en de werksfeer. De minste tevredenheid over het salaris is 

er in schaal 1-8. Medewerkers in schaal 1-5 vinden hun werk relatief vaak zwaar. Onregel-

matige werktijden komen vooral voor in deze groep. Doorgroeimogelijkheden worden 

het minst gezien in de schalen 1-5 en het meest in de schalen 12-17. Medewerkers in 

schalen 12-17 kunnen zich beter in het werk ontplooien dan hun collega’s in de schalen 9-

11. De medewerkers in de laagste en hoogste loonschalen vinden zichzelf relatief vitaal. 

Medewerkers in de laagste loonschalen (1-5) hebben hun vaardigheden in de afgelopen 

vijf jaren het minst kunnen ontwikkelen. Medewerkers in de schalen 12-17 zijn over het 

algemeen meer tevreden met hun werk, vergeleken met hun collega’s in de schalen 6-8. 

5.2.6 Verschillen naar type dienst 

In hoeverre verschillen de onderzochte factoren naar type dienst? Onregelmatige werktij-

den vinden we vooral terug bij diensten die te maken hebben met de openbare (politie, 

brandweer, grensbewaking en justitiële inrichtingen). Het zijn ook deze medewerkers die 

minder tevreden zijn over hun salaris dan hun collega’s. Medewerkers bij deze diensten 

ervaren de werkomstandigheden ook als minder goed en vinden hun functie ook relatief 

zwaar. Dit laatste geldt ook voor medewerkers bij juridisch-maatschappelijke diensten 

(Jeugd en gezin, OM en Voogdijraad). De medewerkers bij diensten in de openbare orde 

vinden zichzelf vitaal, zeker vergeleken bij medewerkers van sociaaljuridisch-maatschap-

pelijke diensten. De algemene tevredenheid bij de diensten openbare orde en juridisch-

maatschappelijke diensten is relatief laag vergeleken met de overige diensten. 

5.2.7 Verschillen naar eiland 

Er is gekeken naar verschillen per eiland. Medewerkers op Bonaire hebben minder te ma-

ken met onregelmatige werktijden dan hun collega’s op St. Eustatius en Saba. De mede-

werkers op Saba hebben het meest te maken met onregelmatige werktijden. De overige 

verschillen in kwaliteit van het werk en inzetbaarheid zijn relatief klein en niet statistisch 

significant. In paragraaf 5.5 is nader ingegaan op de verschillen van deze context. 

5.2.8 Verschillen naar functie 

De functie blijkt sterk samen te hangen met de kwaliteit van de arbeid. Medewerkers ge-

uniformeerde dienst zijn minder tevreden over hun salaris dan medewerkers met een ad-

viseursfunctie, managers en ict-medewerkers. Met onregelmatige diensten worden vooral 

geconfronteerd medewerkers geüniformeerde dienst en het minst de medewerkers 
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administratie, financiën en ondersteuning. Medewerkers geüniformeerde dienst en me-

dewerkers met een zorg- of welzijnsfunctie vinden hun werkomstandigheden het minst 

goed en vinden hun functie relatief zwaar. Ook de werksfeer is functie-gebonden. Mana-

gers en ict-medewerkers ervaren een minder goede werksfeer. De mate waarin men zich 

in het werk kan ontplooien verschilt per functie. Medewerkers geüniformeerde dienst 

voelen zich vitaler dan hun collega’s. Eindverantwoordelijken en managers kunnen zich 

naar eigen zeggen het best ontplooien. Opvallend is dat de medewerkers met relatief 

zware functies (geüniformeerde dienst en medewerker zorg en welzijn) over het alge-

meen het meest tevreden zijn over het werk. 

5.2.9 Verschillen naar opleidingsniveau 

Medewerkers met een hoger opleidingsniveau zijn meer tevreden met hun salaris en de 

werksfeer dan medewerkers op het middenniveau. Medewerkers met een lager oplei-

dingsniveau worden vaker geconfronteerd met onregelmatige werktijden dan hun col-

lega’s. Medewerkers met een hoger opleidingsniveau ervaren hun werkomstandigheden 

vaker als goed dan hun collega’s. Hoger opgeleiden schatten hun doorgroeimogelijkhe-

den duidelijk hoger in dan laagopgeleide collega’s. Niet verwonderlijk is dat hoger opge-

leiden het eigen kennisniveau als goed inschatten, in vergelijking met collega’s met een 

laag opleidingsniveau. De ontwikkelingsbereidheid is hoger bij medewerkers op het mid-

denniveau dan op het lagere opleidingsniveau. De algemene tevredenheid is bij lager 

opgeleiden lager dan bij de middengroep. 

5.2.10 Verschillen naar huishoudelijke omstandigheden 

De huishoudelijke omstandigheden hangen slechts beperkt samen met de onderzochte 

factoren. Medewerkers die thuis bij de ouders wonen zijn relatief meer tevreden over hun 

salaris. Alleenstaande ouders (moeders) geven geen ander beeld dan het gemiddelde. 

Het al of niet hebben van een tweede job levert verder ook geen verschillen op. 

5.2.11 Verschillen naar herkomst 

De herkomst hangt samen met verschillende van de onderzochte factoren. Medewerkers 

die zijn geboren in Europees Nederland zijn meer tevreden met hun salaris dan hun col-

lega’s die zijn geboren in Caribisch Nederland (inclusief Aruba, Curaçao en St. Maarten). 

Experts geven aan dat Europese Nederlanders soms assertiever zijn in de salarisonder-

handelingen dan Caribische Nederlanders, wat een van de verklaringen zou kunnen zijn. 

De eerste groep medewerkers ervaart het werk ook als minder zwaar. Onregelmatige 

werktijden komen meer voor bij medewerkers die op een van de BES-eilanden zijn gebo-

ren. De Surinaamse medewerkers vinden zichzelf vaker vitaal dan hun collega’s van 
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Aruba, Curaçao en St. Maarten. De eigen mogelijkheden op de externe arbeidsmarkt 

worden hoger ingeschat door medewerkers die zijn geboren op een van de BES-eilan-

den, of in Europees Nederland. Medewerkers die zijn geboren op Aruba, Curaçao en St. 

Maarten schatten hun eigen kansen lager in. 

5.2.12 Verschillen naar taal 

Medewerkers die de vragenlijst in de Nederlandse taal hebben ingevuld worden minder 

vaak geconfronteerd met onregelmatige werktijden dan medewerkers die het in het En-

gels of Papiaments hebben ingevuld, zij vinden hun werk minder zwaar en denken vaker 

meer kansen te hebben om door te groeien. Relatief veel medewerkers die de vragenlijst 

in het Papiaments hebben ingevuld schatten hun kansen om door te groeien laag in. 

 

5.3 Het belangrijkste aangrijpingspunt voor beleid? 

Voor toekomstig beleid is het van belang aangrijpingspunten te vinden. Veel factoren en 

kenmerken blijken nauw met elkaar samen te hangen, maar wat is nu het belangrijkste en 

wat niet? Waar moet je beginnen? De vraag in dit onderzoek is vooral wat het belang is 

van de leeftijd. Is het beeld voor jongeren anders dan voor ouderen? Met toekomstig be-

leid wordt beoogd de inzetbaarheid en de kwaliteit van het werk op peil te houden dan 

wel te vergroten. Dit gaat samen met tevreden medewerkers. Het voorkomen van vroeg-

tijdige en ongewenste uitval is daarbij een concrete doelstelling. Tegen deze achter-

grond is in de volgende analyses nagegaan welke aspecten het beste voorspellen of me-

dewerkers ontevreden worden, dan wel vroegtijdig kunnen uitvallen. En hoe belangrijk is 

leeftijd hierbij? 23 

 

 
23 Hiervoor is gebruik gemaakt van een ‘stepwise’ regressieanalyse. 
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Schema 5.1 Analysekader 

 

5.3.1 Algemene tevredenheid verklaard 

De algemene tevredenheid wordt in de eerste plaats verklaard door de werksfeer. Onge-

acht alle andere omstandigheden en condities is voor medewerkers de werksfeer het al-

lerbelangrijkste om te tevreden te kunnen zijn over het werk. Dit geldt voor alle groepen 

medewerkers, oud en jong, man en vrouw, in alle functiegroepen en diensten. De daar-

opvolgende verklarende factor is de inhoud van het werk. Hoe beter men zich kan ont-

plooien, hoe meer tevreden men is over het werk. In volgorde van belangrijkheid zijn de 

volgende aspecten van belang: 

1. Werksfeer: medewerkers die de werksfeer positiever beoordelen zijn ook meer te-

vreden over het werk in het algemeen. 

2. Inhoud van het werk: hoe beter men zich in het werk kan ontplooien hoe meer tevre-

den men is. 
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3. Tevredenheid met het salaris: hoe meer tevreden met het salaris, hoe meer tevreden 

over het werk in het algemeen. 

4. Vaardigheden: medewerkers die zich in de afgelopen vijf jaar beter hebben kunnen 

ontwikkelen zijn ook meer tevreden over het werk in het algemeen. 

5. Zwaarte van de functie: medewerkers met minder zwaar werk zijn meer tevreden 

over het werk in het algemeen. 

6. Taal: medewerkers die de vragenlijst in Papiaments hebben ingevuld zijn minder te-

vreden over het werk in het algemeen. 

7. Leeftijd: ouderen zijn minder tevreden over het werk in het algemeen. 

8. Binding: medewerkers met meer binding aan het werk zijn ook meer tevreden over 

het werk in het algemeen. 

5.3.2 Plezier in het werk verklaard 

De mate waarin de medewerkers de afgelopen drie maanden plezier in hun werk hebben 

gehad hangt in de eerste plaats af van de werksfeer, gevolgd door de vitaliteit en de al-

gemene tevredenheid. Een goede werksfeer en een vitaal gevoel verklaren voor het 

grootste deel het plezier in het werk in de afgelopen drie maanden. Geen van de overige 

aspecten biedt nog enige toegevoegde verklaringskracht. De conclusie is dat de vraag 

naar het plezier in het werk in de afgelopen drie maanden geen bruikbare indicator is. 

5.3.3 Toekomstige knelpunten voorspeld 

Het onderzoek tracht niet alleen in beeld te brengen welke knelpunten er nu zijn, maar 

ook welke knelpunten er kunnen worden verwacht. Uit het vooronderzoek is gebleken 

dat er diverse medewerkers zijn die zich op dit moment goed voelen, maar verwachten 

dat zij het (zware) werk niet tot hun pensioen zullen kunnen volhouden. Voorbeelden 

daarvan zijn medewerkers bij de brandweer en het gevangeniswezen en medewerkers 

die te maken hebben met mentaal belastende welzijnsvraagstukken.  

De belangrijkste stelling die over de toekomst is gesteld in het onlineonderzoek luidt: “Ik 

denk dat ik deze functie over tien jaar niet meer kan uitvoeren, omdat dit werk dan te 

zwaar voor mij wordt”. Daarbij is de toevoeging gegeven: “Het kan gaan om zware licha-

melijke of mentale eisen”. Wij noemen het nu voor het gemak de kans op uitval. Van alle 

medewerkers was acht procent het helemaal met de stelling eens, 13 procent was het er 

mee eens, 24 procent was neutraal, 40 procent was het er niet mee eens en 15 procent 

was het er helemaal niet mee eens. 

Om welke groepen medewerkers gaat het nu die pessimistischer zijn over het kunnen 

blijven werken in de huidige functie? Heeft het misschien met bepaalde kenmerken van 
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de medewerker of van het werk te maken? En wat zijn nu de belangrijkste factoren die 

maken dat men zelf problemen verwacht in de toekomst? Wat zijn de belangrijkste rede-

nen in welke volgorde van belangrijkheid? Hierbij zijn alle kenmerken en factoren tegelij-

kertijd gewogen. 

Een verhoogde kans om binnen tien jaar uit te vallen in de huidige functie is in de eerste 

plaats te voorspellen aan de hand van de algemene tevredenheid. Medewerkers die min-

der tevreden zijn hebben een grotere kans om uit te vallen.  De volgende punten voor-

spellen de kans op uitvallen in de komende tien jaar, als gevolg van zwaar werk, in volg-

orde van belangrijkheid: 

1. Algemene tevredenheid: ontevreden medewerkers hebben een grotere kans op uit-

val. 

2. Vaardigheden: medewerkers die zich in de afgelopen vijf jaar minder goed hebben 

kunnen ontwikkelen hebben een grotere kans op uitval. 

3. Onregelmatige werktijden: medewerkers met onregelmatige werktijden hebben een 

grotere kans op uitval. 

4. Binding: medewerkers met een minder sterke binding met het werk hebben een gro-

tere kans op uitval. 

5. Juridisch-maatschappelijke dienstverlening: medewerkers bij diensten op het gebied 

van juridisch-maatschappelijke dienstverlening hebben een grotere kans op uitval. 

6. Leeftijd: ouderen hebben een grotere kans op uitval. 

7. Opleidingsniveau: medewerkers met een lager opleidingsniveau hebben een gro-

tere kans op uitval. 

8. Vitaliteit: medewerkers die zich minder vitaal voelen hebben een grotere kans op uit-

val. 

9. Hoofdkostwinner: medewerkers die geen hoofdkostwinner zijn hebben een minder 

grote kans op uitval. 

10. Geboorteplaats: medewerkers geboren in Europees Nederland hebben een grotere 

kans op uitval.  

11. Inhoud van het werk: medewerkers die zich beter hebben kunnen ontplooien heb-

ben een grotere kans op uitval. 

12. Werkomstandigheden: hoe minder goed men de werkomstandigheden vindt, hoe 

groter de kans op uitval. 

13. Diensten openbare orde: medewerkers die bij diensten werken op het gebied van 

de openbare orde hebben een grotere kans op uitval. 

Leeftijd is de belangrijkste persoonsgebonden variabele die de verschillen tussen mede-

werkers verklaard. Het al of niet werken bij een dienst in juridische-maatschappelijke 

dienstverlening is in statistische zin belangrijker, maar dat is een werk-gebonden en geen 
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persoonsgebonden kenmerk. Bovendien scoort een andere type dienst – openbare orde 

- beduidend lager dan leeftijd. Op basis van deze analyse en ondersteund door alle an-

dere uitkomsten is onze conclusie dat leeftijd inderdaad het beste aangrijpingspunt is 

voor het ontwikkelen van specifiek personeelsbeleid. Hiermee bestaat voldoende onder-

bouwing om een leeftijdsgericht personeelsbeleid te ontwikkelen. 

5.4 Leeftijd nader beschouwd 

Vanwege het belang van een leeftijdsgericht personeelsbeleid zijn alle uitkomsten beke-

ken tegen de achtergrond van de leeftijd. Op basis van een eerste analyse, rekening hou-

dend met bestaande statistieken en beleid is gekozen voor een driedeling: tot 35 jaar, 

35-54 jaar en 55jaar en ouder. De groep medewerkers tot 25 jaar is relatief klein. Een ana-

lyse in vier of vijf groepen leverde minder overzichtelijke uitkomsten en bood geen meer-

waarde. 

5.4.1 De groep tot 35 jaar 

De groep van jongere medewerkers tot 35 jaar verschilt ten opzichte van hun oudere col-

lega’s vooral op het gebied van de kwaliteit van het werk. Hun inzetbaarheid verschilt niet 

of nauwelijks van die van ouderen. Niet verwonderlijk zijn jongere medewerkers minder 

lang in dienst. In deze groep zijn medewerkers geüniformeerde dienst oververtegen-

woordigd. Het werk stelt relatief hoge lichamelijke eisen. Het komt minder vaak voor dat 

zij onder hun niveau moeten werken dan bij ouderen. Jongere medewerkers hebben 

minder vaak een vast contract en hebben vaker gebroken diensten. Het opnemen van 

vrije dagen en pauzes is relatief moeilijk. Het eventueel overstappen naar een andere 

functie binnen de dienst is moeilijker binnen deze groep. Het aandeel medewerkers in 

schaal 1 tot en met 5 relatief hoog. Een relatief groot deel van de jonge medewerkers 

heeft een tweede job om financiële redenen. In deze groep heeft Papiaments de voor-

keur boven Nederlands. 

5.4.2 De groep 35 tot 55 jaar 

De groep van 35 tot 55 jaar komt op alle punten overeen met het gemiddelde van het ge-

hele bestand van medewerkers. 

5.4.3 De groep 55-plussers 

De groep van 55-plussers blijken op veel van de onderzochte aspecten een bijzondere 

positie in te nemen. Vanzelfsprekend werken 55-plussers relatief lang in de huidige func-

tie (minder vaak korter dan zeven jaar en vaker langer dan 30 jaar). Relatief vaak betreft 
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het mannen, medewerkers van diensten op het gebied van de openbare orde. Ouderen 

hebben vaker een vast contract. Mensen die op Aruba zijn geboren komen in deze groep 

vaker voor.  

Op het punt van het salaris is het beeld genuanceerd. Oudere medewerkers hebben ho-

gere salarissen (minder schaal 1 tot en met 5 en meer schaal 12 tot en met 17). Toch zijn 

55-plussers vaker van mening dat het salaris bij RCN onvoldoende is om in het levenson-

derhoud te kunnen voorzien. Ouderen zijn (dan ook) minder bereid om minder uren te 

werken wanneer dat betekent dat zij dan een lager salaris krijgen. Ouderen met een 

tweede job doen dat minder vaak om financiële redenen. Voor zover er wel een tweede 

job is, is deze over het algemeen goed te combineren met het werk, althans beter dan bij 

jongeren. 

Een relatief hoog aandeel 55-plussers denkt de huidige functie over tien jaar niet meer te 

kunnen uitvoeren, omdat het werk dan te zwaar wordt. Ouderen worden echter niet 

zwaarder belast dan hun collega’s. Zij werken minder vaak onder hun niveau. Het gaat 

meer om de belastbaarheid. Op het punt van de inzetbaarheid zijn er belangrijke aan-

dachtspunten en specifiek op het gebied van vaardigheden. In de afgelopen vijf jaar is bij 

ouderen sprake van een achteruitgang van de snelheid van werken, de ambitie om iets te 

bereiken, de hoeveelheid werk die verzet kan worden en het kunnen omgaan met veran-

deringen. De bereidheid om zichzelf te ontwikkelen is lager dan bij jongeren. Men heeft 

minder behoefte aan verdere specialisatie en verdieping, verbreding en nieuwe dingen 

aanpakken, of doorgroeien in een leidinggevende functie. Oudere medewerkers zijn 

minder vaak bereid om opleidingen te volgen wanneer dat nodig is voor een goede ont-

wikkeling en verwachten minder vaak de komende drie jaar scholing voor het werk te 

gaan doen. 

De behoefte aan mobiliteit is bij oudere medewerkers lager dan bij jongeren. Vaker dan 

hun jongere collega’s willen 55-plussers graag in dezelfde functie blijven werken. Men 

denkt zelf minder snel een andere baan te vinden, heeft minder interesse om buiten het 

eiland te werken, of om over te stappen naar andere functie binnen de dienst. Oudere 

medewerkers hebben in de afgelopen vijf jaar minder vaak gesolliciteerd naar andere 

baan en zijn ook minder vaak van functie veranderd in de afgelopen twee jaar en zijn voor 

de komende twee jaar minder bereid om zelf tijd te investeren in het volgen van scho-

lingsactiviteiten. 

Alles bij elkaar genomen zijn oudere medewerkers vaker tevreden over de eigen werk-

zaamheden. Het personeelsbeleid bij RCN is naar hun smaak voldoende. En het benauwt 

ze minder vaak dan jongere collega’s om het werk nog tot hun pensioen te moeten 
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blijven doen. Toch is de inzetbaarheid van ouderen duidelijk minder dan van hun jongere 

collega’s. In die zin vormen 55-plussers een specifieke doelgroep van beleid. 

5.5 De eilandproblematiek nader beschouwd 

5.5.1 Oorzaken voor verschillen tussen eilanden 

In 2.4.6 zijn de verschillen naar eiland al aan de orde gekomen. Dit betrof de uitkomsten 

van de online vragenlijst onder medewerkers. Tijdens de interviews is deze context nader 

onderzocht door naar de eiland-specifieke context te kijken. Nagegaan is in hoeverre de 

situatie per eiland verschilt en eventueel een andere aanpak nodig zou hebben. De Rijks-

dienst Caribisch Nederland wordt doorgaans gezien als het ambtenarenapparaat van de 

ministeries van de Rijksoverheid in Caribisch Nederland. Formeel is dit correct, maar ma-

terieel blijken er op sommige onderdelen verschillen in het functioneren van de diensten 

en medewerkers tussen de eilanden. Bonaire is het eiland waar de dienstleiding is geves-

tigd. De kleine eilanden van Caribisch Nederland dragen vooral zorg voor de “sec” uit-

voering van het beleid en de regelingen zoals die gelden op alle eilanden. 

 

De verschillen tussen de diensten op de eilanden vinden vooral hun oorzaak in: 

 Schaalnadelen. De hoeveelheid werk is op de bovenwindse eilanden aanzienlijk min-

der; de organisaties zijn daarop afgestemd. Desondanks moeten dezelfde hoeveel-

heid diensten geleverd worden met veel minder personeel. 

 Hoofd- en nevenvestiging benadering. De diensten op de kleine eilanden zijn minder 

onafhankelijk in de uitvoering van haar taken. In vele gevallen (intensiteit verschilt per 

dienst) dient toestemming of afstemming met “Bonaire” plaatsvinden. 

 Arbeidsaanbod en –vraag naar overheidspersoneel. Geschoold personeel, gekwalifi-

ceerd voor de werkzaamheden is beperkt aanwezig op de bovenwindse eilanden. De 

vraag naar personeel is beperkt. Indien iemand eenmaal in dienst is ontbreekt is de 

arbeidsmobiliteit (horizontaal-verticaal en intern-extern) daarna vrijwel geheel. 

  

Ook de kwaliteit van het werk (arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden, -verhoudingen en 

inhoud) en inzetbaarheid van RCN-medewerkers op de bovenwindse eilanden verschilt 

op sommige terreinen met Bonaire. De volgende secties gaan daar kort op in. 

 

 



 

 

 

89 

 

 

5.5.2 Arbeidsvoorwaarden: verschillen tussen eilanden 

 Arbeidsvoorwaarden zijn formeel dezelfde. In de praktijk op de kleine eilanden om-

vatten de functies regelmatig een breder takenpakket. Er is sprake van minder ar-

beidsverdeling. De functiebeschrijvingen zijn daar soms niet op aangepast. 

 De werktijden (en ook piketdiensten) liggen vast. Echter, bij afwezigheid van een col-

lega, of bij een incident (brand, ernstig misdrijf, ICT-storing, enzovoort) zijn collega’s 

genoodzaakt bij te springen. Deze zaken zijn doorgaans niet formeel geregeld.  

 Aangeboden scholing voor ambtenaren van RCN is niet altijd toegankelijk voor Statia 

en Saba, omdat het tot organisatorische problemen leidt voor de dienst; meer werk-

tijd kost (bijna twee dagen extra aan reistijd) en meer reis- en verblijfskosten. 

5.5.3 Arbeidsomstandigheden: verschillen tussen eilanden  

 De facilitering van de diensten en ARBO krijgen op de kleine eilanden minder aan-

dacht in vergelijking tot Bonaire. In geval van een medisch onderzoek of opname 

geldt dat hiermee op de eilanden veel tijd mee gemoeid is omdat men dan naar Sint-

Maarten en bij ernstiger aandoeningen naar Colombia moet. Dit leidt tot een relatief 

groot organisatorisch probleem voor de dienst op deze eilanden.  

 De doorstroommogelijkheden binnen de dienst naar een hogere functie op het ei-

land zijn zeer beperkt, aanzienlijk beperkter dan op Bonaire. 

5.5.4 Arbeidsverhoudingen: verschillen tussen eilanden 

 De diensten op de kleine eilanden zijn genoodzaakt om als hecht team met elkaar te 

werken. Er is een breed scala aan werkzaamheden dat met slechts met een paar func-

tionarissen moet worden uitgevoerd. Dit leidt tot meer collegialiteit, onderling be-

grip en conflict-mijdend gedrag op de werkvloer. 

 Het beperkte gekwalificeerd arbeidsaanbod zorgt ervoor dat medewerkers voor een 

bepaalde periode aangenomen of overgeplaatst worden naar Statia of Saba, dan wel 

voor een bepaalde tijd gedetacheerd worden. Dit verstoort de arbeidsverhoudingen 

niet, maar leidt wel tot continuïteitsproblemen bij de dienst bij afloop van het con-

tract.  

 De leiding van de dienst zit in Bonaire, de kleine eilanden hebben doorgaans een 

teamleider. Dit impliceert dat sommige beslissingen niet op Statia en Saba gemaakt 

worden maar op Bonaire. Voorts is men van mening dat de leiding vaak te weinig re-

kening houdt met Statia en Saba. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het beperkt aan-

tal bezoeken dat een diensthoofd aan het eiland brengt. Dit kan leiden tot een ge-

voel van ondergeschiktheid en miskenning. 
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 Op de eilanden is sprake van een andere taal en cultuur. Engels is de hoofdtaal ter-

wijl er in het Nederlands gerapporteerd moet worden. De eilandcultuur brengt met 

zich mee dat er sprake is van een veel hechtere gemeenschap waar iedereen elkaar 

kent. Voor de uitoefening van sommige functie kan dat lastig zijn. Te denken valt aan 

controlerende, inspecterende en handhavende functie van de Rijksoverheid. 

5.5.5 Arbeidsinhoud: verschillen tussen eilanden 

 Op de bovenwindse eilanden is de kwantiteit van de overheidsactiviteiten geringer, 

vanwege het geringer aantal burgers en bedrijven. Echter, het aantal taken is verge-

lijkbaar met wat op Bonaire aangeboden wordt. Dit impliceert dat een medewerker 

in vele gevallen van meer markten thuis dient te zijn. Dit is niet altijd in de functiebe-

schrijving vermeld. 

5.5.6 Competenties: verschillen tussen eilanden 

 Op kleine eilanden is de kans op een mismatch tussen de vereiste competentie-op-

leidingsniveau en het eigen opleidingsniveau groter gezien het beperkte arbeidsaan-

bod. Men moet als RCN-dienst op de kleine eilanden roeien met de riemen die men 

heeft. Vandaar dat RCN meer gebruik maakt van (vrijwillige) overplaatsing en deta-

chering. 

5.5.7 Employability: verschillen tussen eilanden 

 De kans dat een medewerker op de interne of externe arbeidsmarkt een andere 

baan vindt neemt af naar mate het eiland kleiner is. De mobiliteit op Statia en Saba is 

daarom ook bijzonder laag. Wel is er sprake van geografische mobiliteit naar de ei-

landen Sint-Maarten, Bonaire, Curaçao, Aruba en soms Europees Nederland toe. 

Voor de overige aspecten: ontwikkelingsbereidheid, binding met het werk, algemene te-

vredenheid, ziekteverzuim en vitaliteit lijken de verschillen met RCN op Bonaire beperkt. 

Het statistische onderzoek laat ook verder geen significante verschillen zien (2.4.6). 

5.6 Conclusie 

Het eerste aangrijpingspunt voor specifiek personeelsbeleid is de leeftijd. Leeftijd ver-

klaart meer van de problematiek dan alle andere onderzochte kenmerken. Op dit mo-

ment denkt een vijfde van alle medewerkers (21%) dat zij hun functie over tien jaar niet 

meer kunnen uitvoeren, omdat het werk dan te zwaar wordt. Dit blijkt vooral met leeftijd 

samen te hangen. Andere factoren spelen een minder grote rol.  
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De problematiek van jongeren en van ouderen verschilt sterk. Bij jongeren zitten de knel-

punten meer in de kwaliteit van het werk en bij ouderen meer in de eigen inzetbaarheid. 

Het opleidingsniveau is het tweede aangrijpingspunt. Medewerkers met een lager oplei-

dingsniveau zijn minder inzetbaar dan hoger opgeleiden. De dienst waar men werkt 

vormt het derde aangrijpingspunt. Diensten op het gebied van juridisch-maatschappe-

lijke dienstverlening en de openbare orde worden meer geconfronteerd met knelpunten. 

De vraag is welke oplossingen de leidinggevenden en medewerkers zelf zien. Bij de me-

dewerkers is het van belang dit na te gaan per leeftijdsgroep. Het volgende hoofdstuk 

gaat hierop in. 
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6 Behoeften medewerkers 

6.1 De top 10 van gewenste maatregelen 

Aan de medewerkers is gevraagd aan welke maatregelen zij behoefte hebben om het 

werk zo lang mogelijk goed en prettig te blijven doen. In totaal zijn 37 verschillende 

maatregelen voorgelegd waaruit zij er 10 hebben gekozen (de top 10 per medewerker). 

Vervolgens zijn die 10 maatregelen door de medewerkers in volgorde van belangrijkheid 

gezet. In totaal 354 medewerkers hebben samen 2.598 maatregelen aangegeven. In bij-

lage 2 zijn alle maatregelen op een rijtje gezet per leeftijdsgroep. 

Tabel 6-1 Top 10 gewenste maatregelen medewerkers naar leeftijdsgroep 

Tot 35 jaar 35-54 jaar 55 jaar en ouder Alle medewerkers 

1. Cursussen om het 

werk beter te kunnen 

doen 

2. Maken van een plan 

hoe ik mij kan ontwik-

kelen 

3. Beloning afhankelijk 

van behalen van af-

spraken over mijn 

prestaties 

4. Cursussen om mijn 

kansen op de arbeids-

markt groter te maken 

5. Interessanter maken 

van mijn werk 

6. Geld om cursussen te 

doen (ook cursussen 

buiten RCN) 

7. Extra verlof en vakan-

tie 

8. Aanpassen werkplek-

ken 

9. Feedback door/met 

leidinggevenden 

10. Stage of detachering 

bij andere dienst 

 

1. Cursussen om het werk 

beter te kunnen doen 

2. Beloning afhankelijk 

van behalen van afspra-

ken over mijn prestaties 

3. Extra verlof en vakantie 

4. Prepensioen (eerder 

met pensioen) 

5. Maken van een plan 

hoe ik mij kan ontwik-

kelen 

6. Bevorderen gezonde le-

vensstijl (fitness, anti-

roken) 

7. Vrije dagen om een cur-

sus of een studie te 

kunnen doen 

8. Cursussen om mijn kan-

sen op de arbeidsmarkt 

groter te maken 

9. Geld om cursussen te 

doen (ook cursussen 

buiten RCN) 

10. Soms meer uren en 

soms minder uren wer-

ken per week 

 

1. Extra verlof en vakan-

tie 

2. Prepensioen (eerder 

met pensioen) 

3. Cursussen om het 

werk beter te kunnen 

doen 

4. Bevorderen gezonde 

levensstijl (fitness, 

anti-roken) 

5. Deeltijdpensioen (af-

bouwen in uren per 

week) 

6. Beloning afhankelijk 

van behalen van af-

spraken over mijn 

prestaties 

7. Verlof als er plotseling 

iets ergs gebeurt 

8. Soms meer uren en 

soms minder uren 

werken per week 

9. Interessanter maken 

van mijn werk 

10. Werk anders organise-

ren binnen onze dienst 

 

1. Cursussen om het werk 

beter te kunnen doen 

2. Beloning afhankelijk 

van behalen van afspra-

ken over mijn prestaties 

3. Extra verlof en vakantie 

4. Maken van een plan 

hoe ik mij kan ontwik-

kelen 

5. Cursussen om mijn kan-

sen op de arbeidsmarkt 

groter te maken 

6. Prepensioen (eerder 

met pensioen) 

7. Interessanter maken 

van mijn werk 

8. Bevorderen gezonde le-

vensstijl (fitness, anti-

roken) 

9. Geld om cursussen te 

doen (ook cursussen 

buiten RCN) 

10. Vrije dagen om een cur-

sus of een studie te 

kunnen doen 

 

 

 

Het volgen van cursussen om het werk beter te kunnen doen is het meest genoemd in de 

top tien en wel door de helft van alle medewerkers (51%). Het maken van een ontwikke-

lingsplan, het verkrijgen van tijd en geld om cursussen te doen en het volgen van cursus-

sen om de eigen positie op de arbeidsmarkt te versterken staan ook in de top tien. De 

eerste twee hiervan gelden vooral voor jongeren en minder voor ouderen.  
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Van alle medewerkers ziet 40 procent prestatiebeloning als oplossing. Dit houdt in dat er 

vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt over de te realiseren prestaties en dat de 

(incidentele) beloning daarvan afhankelijk is. Ouderen zijn minder gecharmeerd van deze 

oplossing. 

Extra verlof en vakantie is voor iedereen aantrekkelijk en specifiek voor ouderen. Tegelij-

kertijd is het verkrijgen van meer vrije dagen en daarvoor geld inleveren het minst ge-

noemd (10%). Eerder met pensioen gaan scoort ook redelijk hoog, maar deze oplossing 

geldt meer voor ouderen dan voor jongeren. Deeltijdpensioen is op dit moment alleen 

aantrekkelijk voor ouderen en niet voor jongeren. 

6.2 Belangrijkste thema’s volgens medewerkers 

De 37 verschillende maatregelen zijn door ons onderverdeeld in een zevental thema’s. In 

bijlage 3 is aangegeven welke oplossingen vallen onder welk type. De meest genoemde 

oplossingen betreffen maatwerkregelingen, die cao-gerelateerd zijn (34%). Hieronder 

vallen maatregelen met betrekking tot een à la carte systeem – het uitruilen van tijd en 

geld - en ontziemaatregelen. Met ontziemaatregelen wordt bedoeld maatregelen die be-

paalde groepen medewerkers (ouderen) ontzien. Onder dit thema vallen deeltijdpensi-

oen (afbouwen in uren per week), extra verlof en vakantie, geen onregelmatig werk, geen 

ploegendienst of weekenddienst en prepensioen (eerder met pensioen). De daaropvol-

gende grote clusters met gewenste maatregelen betreft scholing en ontwikkeling (26%) 

en mobiliteit en taakaanpassing (23%). Voorts zijn genoemd maatregelen op het gebied 

van personeelsmanagement en leidinggeven (11%) gezondheidsbeleid (5%).24 

Tabel 6-2 Type gewenste maatregel medewerkers 

Type maatregel 

(% van het aantal genoemde maatregelen, n=2.598) 

< 35 jaar 35-54 jaar 55-plus totaal 

I. Maatwerkregelingen (cao) 

A la carte (maatwerk) 

Ontziemaatregelen 

28 36 40 34 

20 23 21 22 

8 13 19 12 

II. Scholing en ontwikkeling 29 25 21 26 

III. Mobiliteit en taakaanpassing 

Mobiliteit 

Taakaanpassing 

26 23 21 23 

10 10 7 9 

16 13 14 14 

IV. Personeelsmanagement en leidinggeven 12 11 10 11 

V. Gezondheid, vitaliteit en arbeidsomstandigheden 5 5 7 5 

Totaal 100 100 100 100 

 
24 Bij de interpretatie van deze percentages moet er rekening mee worden gehouden dat het aantal maatregelen 

per thema verschilt. 
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De verschillen naar leeftijdsgroep vervagen enigszins doordat de informatie sterk geag-

gregeerd is. Desalniettemin is te zien dat jongeren meer dan ouderen opteren voor scho-

ling en ontwikkeling. Ouderen zijn minder geïnteresseerd in mobiliteit dan hun jongere 

collega’s. Ouderen zijn duidelijk meer geïnteresseerd in ontziemaatregelen. Voor het 

overige zijn de verschillen beperkt. Ongeveer een vijfde van alle 2.598 genoemde maat-

regelen betreft à la carte, wat duidt op een duidelijk behoefte en wel bij alle leeftijdsgroe-

pen. 

6.3 Behoeften per leeftijdsgroep 

Jongeren (tot 35 jaar) zetten duidelijk in op de inhoud van het werk, scholing en ontwik-

keling. Het gaat dan om ontwikkelingsplannen, cursussen (zowel functiegericht als ar-

beidsmarktgericht), gekoppeld aan goede feedback door de leidinggevenden. Hierbij 

hoort ook het interessanter maken van het werk (anders organiseren), wat ook kan door 

stages en detacheringen bij andere diensten. Jongeren zien een oplossing in prestatiebe-

loning. Extra verlof en vakantie is welkom. 

De middengroep (35 tot 54 jaar) heeft grotendeels een vergelijkbare behoefte, wat bete-

kent behoefte aan scholing en ontwikkeling. Deze groep heeft ook behoefte aan vrije da-

gen voor scholing. Medewerkers in deze groep hebben behoefte aan beleid op het ge-

bied van een gezonde levensstijl, aan variabele werktijden door het jaar heen en prepen-

sioen. 

Cursussen om het werk beter te kunnen doen staat ook bij ouderen hoog op de lijst, 

evenals prestatiebeloning en gezondheidsbeleid. De behoeften van de groep van 55-

plussers is verder vrij specifiek. Bij deze groep bestaat behoefte aan minder werken, deel-

tijdpensioen en prepensioen. Voor ouderen zijn variabele werktijden belangrijk. Dat 

houdt in soms meer uren werken en soms minder, door het hele jaar heen. Het interes-

santer maken van het werk en het werk anders organiseren binnen de dienst worden vaak 

genoemd door ouderen. 

6.4 Behoeften medewerkers, werk en inzetbaarheid 

Nagegaan is in hoeverre er een relatie bestaat tussen de oplossingen die de medewer-

kers aandragen enerzijds en de kwaliteit van het werk en de inzetbaarheid anderzijds: 

a. Oplossingen die te maken hebben met de organisatie van het werk worden vaker ge-

kozen door medewerkers die te maken hebben met onregelmatige werktijden en 

met zware arbeidsomstandigheden. Ook medewerkers die hun vaardigheden 
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minder goed hebben kunnen ontwikkelen in de afgelopen vijf jaar en medewerkers 

die minder bereid zijn tot ontwikkeling kiezen voor dergelijke oplossingen. 

b. Scholing en ontwikkeling wordt vooral gekozen door medewerkers die die hun vaar-

digheden goed hebben kunnen ontwikkelen in de afgelopen vijf jaar en medewer-

kers die meer bereid zijn tot ontwikkeling. Het gaat ook om medewerkers met een 

lagere binding met het werk. 

c. Maatregelen op het gebied van personeelsmanagement en leidinggeven heeft de 

voorkeur van medewerkers die te maken hebben met onregelmatige werktijden. Dit 

verband is heel sterk. 

d. Gezondheidsbeleid heeft de belangstelling van medewerkers met minder binding 

met het werk. 

e. Ontziemaatregelen zijn meer populair bij medewerkers die minder te maken hebben 

met onregelmatige werktijden, minder ontwikkelingsbereid zijn en wel meer binding 

hebben met het werk. 

f. A la carte-oplossingen of maatwerk zijn vooral genoemd door medewerkers met wei-

nig onregelmatige werktijden en betere arbeidsomstandigheden. 

g. Mobiliteit als oplossing wordt vooral gezien door medewerkers die te maken hebben 

met belastende functies en medewerkers die zich in de afgelopen vijf jaar goed heb-

ben kunnen ontwikkelen. 

6.5 Conclusie 

De belangrijkste conclusie is dat de behoefte aan bepaalde maatregelen verschilt per 

leeftijdsgroep. Dit bevestigt de keuze om specifiek leeftijdsbeleid te ontwikkelen, zoals 

reeds was geconstateerd op basis van de knelpuntenanalyse (hoofdstuk 5). In grote lijnen 

opteren jongeren meer voor scholing en ontwikkeling. Ouderen zijn minder geïnteres-

seerd in mobiliteit dan hun jongere collega’s en zijn duidelijk meer geïnteresseerd in ont-

ziemaatregelen. Ongeveer een vijfde van alle 2.598 genoemde maatregelen betreft à la 

carte, wat duidt op een duidelijk behoefte en wel bij alle leeftijdsgroepen. 
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7 Behoeften leidinggeven-

den 

7.1 Huidig personeelsbeleid  

De knelpunten zoals gesignaleerd in de vorige hoofdstukken hangen voor een deel sa-

men met de wijze waarop RCN gestructureerd is en functioneert. In de praktijk blijkt dat 

een deel van de knelpunten die een leeftijdsbeleid in de weg staan op een creatieve 

wijze worden opgelost, maar wel ad hoc en niet duurzaam en voor elke dienst verschil-

lend.  

 

Tussen RCN en de overheidsvakbonden zijn overeenkomsten afgesloten te weten: 

 Rechtspositiebesluit ambtenaren BES (2012) 

 Regeling bezoldiging Rijksambtenaren (2014) 

 Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijksambtenaren Caribisch Nederland 2016-2017 

Deze overeenkomsten richten zich vooral op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaar-

den van de ambtenaren in dienst van de Rijksdiensten. Over de formatie, functies, beoor-

delingen en vrijwel alle andere arbeidsvoorwaarden en personele aangelegenheden 

gaan de diensten zelf.  

 

De Ministeries worden in het overleg met de vakbonden vertegenwoordigd door de di-

recteur RCN. De diensten KPCN en BCN hebben een aparte status waarbij ze tot andere 

of afwijkende afspraken kunnen komen met de vakbonden over de rechtspositie en ar-

beidsvoorwaarden. In de praktijk streeft RCN uniformiteit na.  

 

Sinds 1 december 2016 is de Shared Service Organisatie (SSO) ingevoerd. Deze organi-

satie die direct onder het Ministerie van BZK valt omvat de ICT-diensten, inkoop, facilitei-

ten, communicatie, financiën, personeel en organisatie.  Op Human Resources Manage-

ment gaat de SSO over scholing en over dienst-overstijgende P&O-activiteiten. Het 

zwaartepunt voor de personele zorg (vanuit het integrale managementprincipe) ligt bij de 

diensten zelf. 
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7.2 Scholing 

Volgens de geïnterviewde leidinggevenden is scholing erg belangrijk, omdat de eisen 

van het werk voor veel mensen niet aansluiten bij hun competenties. Bovendien zijn de 

eisen van het werk sterk in verandering, onder meer door verandering van werkproces-

sen en (vooral) digitalisering. Voor anderen geldt weer dat het werk onder hun niveau is 

en/of te saai is geworden en er nieuwe uitdagingen moeten komen, die soms (tijdelijk) 

ook in scholing kunnen worden gevonden. 

Scholing zou echter meer beleidsmatig moeten worden aangepakt. Wat is de lijn of de 

strategie die op langere termijn moet worden gevolgd bij scholing? En er bestaat ook be-

hoefte aan inzicht in de vraag naar scholing: wat is er nodig vanuit RCN bezien en wat wil-

len de medewerkers?  

De scholingsbehoefte bestaat volgens de leidinggevenden vooral bij jongeren. Volgens 

verschillende leidinggevenden zou meer aandacht moeten worden besteed aan ‘young 

potentials’. 

Maar ook om- en herscholing van ouderen is van groot belang, zeker waar het gaat om 

functies die niet tot het pensioen zijn uit te voeren. Dit laatste speelt niet bij elke dienst, 

maar wel in hoge mate bij bepaalde diensten (openbare orde en juridisch-maatschappe-

lijk werk, geüniformeerde functies). Coaching en het werken met buddy’s (ouderen die 

jongeren trainen) moet nog worden ontwikkeld. 

Scholing is over het algemeen functiegericht, wat op zich een goede zaak is. Maar scho-

ling (van ouderen) om hun arbeidsmarktpositie te versterken komt eigenlijk niet voor en 

dat zou misschien wel moeten.  

Bij de leidinggevenden bestaat behoefte aan management-development programma’s. 

De meeste managers zijn inhoudelijke experts en hebben daarnaast behoefte aan het op-

doen van kennis en vaardigheden op het gebied van management en leidinggeven. Het 

gaat dan om leiding geven aan professionals en specifieke groepen medewerkers (het 

zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor medewerkers die op een dood spoor zijn be-

land, dan wel daarop dreigen te belanden). Intervisie zou van de grond moeten komen, 

dat wil zeggen het onderling uitwisselen van kennis en ervaring tussen leidinggevenden. 

Van belang is om de scholing lokaal in te kopen. Inmiddels is door de afdeling P&O een 

complete lijst met lokale aanbieders opgesteld, waarvan gebruik kan worden gemaakt. In 

het verleden kwamen veel trainers uit Europees Nederland en de (overhead)kosten zijn 

dan onevenredig groot. Voor een deel ontkom je daar niet aan. 
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Het werken met stagiairs wordt sterk aangeraden, om te kijken of iemand ontwikkelings-

potentieel heeft. Voor de bovenwindse eilanden en met name Saba is het van belang dat 

nieuwe medewerkers eerst kennis maken met het eiland alvorens daadwerkelijk te komen 

werken, om te voorkomen dat mensen vroegtijdig weer vertrekken. Deze inwerkperiode 

kan nu niet gefinancierd worden. Per saldo een extra investering in scholing, rekening 

houdend met de behoefte per leeftijdsgroep, is wat de leidinggevende bindt. 

Er blijkt een grote behoefte te zijn aan scholing en training ten aanzien van generieke 

competenties. Die worden aangeboden, maar nog slechts beperkt in vergelijking met wat 

de behoefte is. Grote behoefte bestaat er aan taal- en schrijfvaardigheden (Nederlands, 

Papiaments en Engels). Generieke competenties waaraan behoefte bestaat zijn advies-

vaardigheden, veiligheid, communicatie, informatiemanagement, projectmanagement. 

Houding en gedrag, gesprekstechnieken, tijdmanagement, professioneel werken, integri-

teit, loslaten van werk-gerelateerde stress. Assertiviteit, planmatig werken, timemanage-

ment, coördineren, persoonlijke ontwikkeling (hoe doe je dat?), werken in een poli-

tiek/bestuurlijke omgeving, trainingen in Nederland volgen van hoe je ketenpartners kunt 

maken met betrekking tot je werk en omgaan met agressie. Daarnaast is er een reeks van 

functie-gebonden en specifieke scholingswensen, die niet via P&O lopen, maar die in 

overleg met de leidinggevenden gerealiseerd moeten worden.25 

Verzoeken om cursussen worden vrijwel altijd gehonoreerd. Over het algemeen is er vol-

gens voldoende ruimte voor scholing en is er voldoende budget. Echter, over het geheel 

genomen worden de opleidingsbudgetten slechts ten dele benut. De onderbenutting 

heeft te maken met feitelijk onvoldoende belangstelling van de medewerkers. De erva-

ring is dat veel medewerkers er tegenop zien. Over het algemeen hebben medewerkers 

ook moeite met het organiseren en afronden van scholing- en opleidingstrajecten. In die 

zin ligt er volgens leidinggevenden nog een grote uitdaging om medewerkers te stimule-

ren om met scholing te beginnen en te begeleiden tijdens het gehele scholingstraject. 

7.3 Mobiliteit 

Met mobiliteit wordt niet alleen verticale mobiliteit bedoeld (promotie), maar ook hori-

zontale mobiliteit (verandering van functie of taken). Dat kan zijn binnen de dienst, binnen 

RCN op het eigen eiland, binnen RCN op een van de eilanden, of richting externe ar-

beidsmarkt, inclusief Europees Nederland. 

Mobiliteitsgerichte acties vinden breed plaats en leidinggevenden proberen hier veel aan 

te doen. Veelal gaat het om taakverbreding, taakafsplitsing, taakroulatie, of om volledige 

 
25 Zie bijlage 6 voor een volledig overzicht. 
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verandering van functie. Het kan twee kanten opgaan: medewerkers krijgen extra interes-

sante taken, of juist minder belastende taken. Medewerkers gaan dan bijvoorbeeld door 

als receptionist, administratief medewerker of magazijnmedewerker. Kennisuitwisseling is 

soms het argument voor taakroulatie. Bij de brandweer worden bewust primaire taken en 

beheertaken gecombineerd, om te anticiperen op de toekomst. Wanneer het werk te 

zwaar wordt kan de medewerker wellicht meer beheertaken gaan doen. Geografische 

mobiliteit is ervoor zover dat min of meer verplicht is (politie, brandweer, douane, ma-

nagement). Over het algemeen vinden mobiliteitsactiviteiten echter plaats op ad hoc ba-

sis en op basis van creativiteit. 

Mobiliteit en in de eerste plaats verandering van functie wordt gezien als een hele be-

langrijke oplossing om zwaarbelaste medewerkers te ontzien. Het gaat daarbij niet alleen 

om het wegnemen van fysiek zwaar werk, maar ook om mentaal zwaar werk (bijvoorbeeld 

het werken met nieuwe computersystemen). Ouderen zouden ook kunnen worden vrijge-

steld van nachtwerk. Jongeren kunnen dit werk dan overnemen (een soort leeftijdssolida-

riteit). Ouderen kunnen meer worden ingezet als coach, waaraan ook grote behoefte be-

staat, of als lid van de Participatieraad. Er zijn diverse extra taken, zoals het organiseren 

van teamuitjes, kerstviering, en dergelijke. Deze laatste oplossingen kunnen vrij kosten-

neutraal worden bewerkstelligd. Mobiliteit houdt niet alleen in het veranderen van de ta-

ken (functieverandering binnen de dienst), maar ook het overplaatsen naar andere dien-

sten en eventueel het helpen bij het vinden van een andere baan op de externe arbeids-

markt (van werk naar werk). Een suggestie is om ouderen meer te laten werken van 7 tot 

13 uur. De ervaring is dat de productiviteit daarna vrij snel afneemt. Tenslotte zou kunnen 

worden gewerkt aan een sociaal plan voor ouderen (bij de brandweer wordt daaraan al 

gewerkt). 

Meer mobiliteit is hard nodig, zo vinden leidinggevenden. Men mist (heel duidelijk) een 

overkoepelend mobiliteitsbeleid binnen RCN. Tegelijkertijd is men daar ook eerlijk over: 

er zou ook meer interdepartementaal denken moeten zijn. Leidinggevenden zouden 

meer onderling contact moeten hebben, dan alleen tijdens het reguliere overleg. Mobili-

teit tussen diensten wordt niet alleen bemoeilijkt door gebrek aan onderlinge communi-

catie, maar ook door verschillen in arbeidsvoorwaarden (eventueel wegvallen van toela-

gen). Over eventuele terugkeergaranties moet verder worden nagedacht. Op het niveau 

van het managementniveau wordt uitwisseling bemoeilijkt door de inhoudelijke speciali-

saties die er nu zijn. Bovendien hebben veel diensthoofden een tijdelijk contract. Interde-

partementale mobiliteit komt (derhalve) niet of nauwelijks voor, wat wel zou moeten. Aan-

sluiting zou moeten worden gezocht bij de activiteiten die er binnen het Rijk in Europees 

Nederland zijn op het gebied van (interdepartementale) mobiliteit. 
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Verticale mobiliteit vormt een apart aandachtspunt: de mogelijkheden voor promotie zijn 

beperkt. Verandering van functie binnen RCN kan een oplossing bieden. In elk geval zou 

hier meer beleidsmatig en RCN-breed over moeten worden nagedacht. Ook de externe 

arbeidsmarkt is interessant. Er is één voorbeeld gevonden van iemand die naar OLB is 

overgestapt. Er is een relatief grote vraag naar beveiligers op de eilanden: is dat mis-

schien niet iets voor bepaalde medewerkers? Soms lukt het gewoon niet een andere po-

sitie te vinden voor iemand die zelf is uitgekeken op zijn functie, ondanks de inzet van as-

sessments, coaching en sollicitatietrainingen. Het feit dat er relatief weinig geschikte vaca-

tures zijn - binnen en buiten RCN - speelt daarbij een belangrijke rol. Men zou voor dit 

soort activiteiten meer inzicht willen hebben in de openstaande vacatures op het eiland.  

Er is breed draagvlak voor een meer systematischer aanpak van mobiliteit, bijvoorbeeld 

in de vorm van een mobiliteitscentrum binnen RCN. In elk geval zou er iemand verant-

woordelijk moeten zijn om dit te coördineren. Hiervoor is ook een mentaliteitsverande-

ring nodig volgens sommigen: niet iedereen wil veranderen van takenpakket. Maar ook 

het management van de verschillende diensten zouden meer vanuit het geheel moeten 

denken, anders lukt het nooit. Overplaatsingen en detacheringen op vrijwillige basis zou-

den normaal moeten worden, ook geografisch (tussen beneden- en bovenwindse eilan-

den). Dit is in het belang van werkgever en de medewerkers zelf. Tenslotte hebben lei-

dinggevenden meer praktische (arbeidsrechtelijke) ondersteuning nodig op HRM-gebied 

als het gaat om in- en uitstroom. 

7.4 Arbeidsomstandigheden, vitaliteit, gezondheid 

Op het gebied van arbeidsomstandigheden worden flinke inspanningen gedaan door de 

leidinggevenden. Er is sprake van fysieke en mentale belasting. Wat er wordt gemist is in-

zicht in de feitelijke arbeidsomstandigheden. Daar is nooit onderzoek naar gedaan. Er is 

in brede zin geen risico-inventarisatie gedaan. Wel is er informatie beschikbaar van het 

POMO-onderzoek. Bij fitheidstesten komen de knelpunten met de fysieke gesteldheid 

wel aan het licht en dat is dan ook soms een “wake up call”.  

Gezond en veilig werken staat hoog in het vaandel. Er wordt bijvoorbeeld goed gelet op 

ergonomische aspecten (juiste zithouding e.d.). Bij verschillende diensten zijn er veilig-

heidsprotocollen. Het komt voor dat ouderen worden ontzien, daar ze minder zwaar werk 

te laten doen, maar dat lukt niet altijd. Over het algemeen geldt ook hier dat het veelal ad 

hoc is en op basis van creativiteit. 

Men zou meer ondersteuning willen hebben van een arbodienst of bedrijfsarts, maar men 

ziet hier onderbezetting. Aan de andere kant heeft elke dienst recht op gesprekken met 

de arbodienst en daarvan wordt niet altijd gebruik gemaakt. Ondersteuning van een 
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psycholoog is soms nodig bij het verwerken van traumatische ervaringen (brandweer, po-

litie). Verder mist men inzicht in cijfers omtrent het ziekteverzuim. Dit laatste wordt overi-

gens grotendeels veroorzaakt doordat kortdurend ziekteverzuim door de diensten zelf 

slecht wordt geregistreerd. Specifiek arbobeleid is volgens de leidinggevenden noodza-

kelijk voor ouderen, of voor medewerkers die op termijn hun werk niet meer aankunnen 

(met name bij de brandweer, politie, jeugdzorg en gevangenis). 

Op het gebied van gezondheid wordt op dit moment niet veel gedaan, ook omdat de 

oorzaken zich veel afspelen in de privésfeer. Bij bepaalde functies is gezondheid en fit-

heid van specifiek belang (brandweer, politie). Bij deze diensten wordt dan ook meer ge-

daan aan gezondheid, bijvoorbeeld door periodieke medische keuringen en de inzet van 

een personal trainer. De sportfaciliteiten bij de brandweer zijn uitstekend. Iedereen heeft 

korting op het gebruik maken van een sportschool, om iets te doen aan de fitheid. Toch 

zou er meer individuele aandacht gegeven moeten worden aan medewerkers die er dui-

delijk een ongezonde levensstijl op na houden, wat een kwestie is van goed dagelijks ma-

nagement. 

7.5 Regelgeving (cao) 

7.5.1 Arbeidsvoorwaarden 

Hoe is de praktijk nu? Er wordt breed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratifica-

ties te verstrekken. Op verzoeken voor verlof wordt over het algemeen positief beslist. 

Parttime werk is in principe mogelijk wat de leidinggevenden betreft. Variabele werktij-

den en thuiswerken komen heel beperkt voor, maar waar dat voorkomt wordt daar door 

de medewerkers heel positief over geoordeeld (bijvoorbeeld bij het CBS). 

Wat zijn de behoeften? Er bestaat bij een aantal leidinggevenden behoefte aan een be-

loningsbeleid. Wat is de lijn of de strategie die op langere termijn moet worden gevolgd 

bij beloning? Uiteraard moet daarbij rekening worden gehouden met de verschillen tus-

sen de diensten. Een goed overzicht van de arbeidsvoorwaardelijke rechten en plichten is 

er voor de medewerkers eigenlijk niet. 

Het toevoegen van doorgroeischalen zou in sommige gevallen (functies) een oplossing 

kunnen bieden voor mensen die blijven presteren (mensen met regelmatig een D-beoor-

deling). Ook zou het startsalaris voor sommige functies omhoog moeten. 

Prestatiebeloning in zijn pure vorm is een brug te ver binnen het Rijk. Hiermee wordt be-

doeld dat een deel van het salaris variabel is. De extra beloning is dan afhankelijk van 

vooraf gestelde doelen (op niveau van de dienst en/of op het niveau van de 
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medewerker). Als hiervoor objectieve criteria worden gebruikt, dan zou het een eventu-

eel een optie kunnen zijn. Maar deze aanpak is ongebruikelijk binnen het Rijk, ook in Eu-

ropees Nederland. Misschien dat de gratificaties meer afhankelijk gesteld kunnen worden 

van vooraf gestelde doelen (bijvoorbeeld het deelnemen aan scholing).  

7.5.2 Zorgverlof 

Meerdere leidinggevenden vinden dat er moet worden nagedacht over ouderschapsver-

lof, of zorgverlof (voor de jongere medewerkers). Een enkeling noemt een inconveniën-

tentoeslag, dat wil zeggen een toeslag voor zwaar belastend werk. Over kinderopvang 

zijn de meningen verdeeld. Sommigen zijn ervoor en anderen geven direct aan dat dit te 

duur wordt en er andere prioriteiten zijn. Een suggestie die is gedaan is om de kinderop-

vang op de eilanden te laten verzorgen door mensen met een uitkering en zo meer tijd 

vrij te maken voor ouders met kinderen zonder partner. 

Er geldt geen à la carte-, of cafetariasysteem. Het uitwisselen van tijd voor geld en geld 

voor tijd niet of nauwelijks voor, maar wordt zeer zeker gezien als een hele goede oplos-

sing om tegemoet te komen aan de wensen van bepaalde groepen medewerkers, zonder 

dat dit nadelige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Bij een van de diensten hebben 

medewerkers twee vrije dagen gekregen in plaats van een gratificatie. Dit kon slagen 

naar ieders tevredenheid, vanwege de relatief hoge salarissen. Op Statia is een medewer-

ker tijdelijk minder gaan werken en heeft daarvoor salaris ingeleverd. Verder zijn er geen 

ervaringen. 

7.5.3 A la carte 

Een à la carte- of cafetariasysteem houdt in dat tijd en geld tegen elkaar kunnen worden 

uitgewisseld (tot een bepaald maximum). Dit gaat altijd in onderling overleg tussen de 

medewerker en de leidinggevenden. De leidinggevende dient dan met goede argumen-

ten te komen om een verzoek van een medewerker te weigeren. 

Het vergroten van de mogelijkheden om tijd en geld uit te wisselen heeft brede steun on-

der de leidinggevenden, al wordt daar direct aan toegevoegd dat het minder gebruikt zal 

worden door mensen met een relatief laag inkomen om meer vrije tijd te kopen. Maar je 

moet het wel aanbieden, zo is het algemeen gevoelen. Veel medewerkers hebben be-

hoefte aan deze vorm van maatwerk. Binnen een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid 

past een à la carte-systeem. Het kan bijvoorbeeld dienen als instrument voor zorgverlof, 

levensloop-sparen en vitaliteitsparen (ouderen). Een variant die vaker is genoemd is het 

40 uur werken en 36 uur betalen. Dit leidt er vervolgens toe dat medewerkers voor lan-

gere tijd vrijaf kunnen nemen. Echte bezwaren ten aanzien van de uitvoering van een 
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dergelijk cafetariasysteem zijn niet naar voren gekomen. Wellicht dat het niet direct inte-

graal kan worden ingevoerd, maar een pilot heeft zeker ondersteuning. 

7.5.4 Ontziemaatregelen 

Met ontziemaatregelen wordt bedoeld dat bepaalde groepen medewerkers (meestal ou-

deren) worden ontzien om bepaald werk te doen (meestal fysiek zwaar werk). Binnen be-

paalde diensten wordt geprobeerd om het werk zodanig te organiseren (het werk te ver-

delen) dat ouderen minder worden belast. Een beperkt aantal medewerkers maakt nog 

gebruik van de VUT-regeling, die per 10.10.10 is afgeschaft. 

De leidinggevenden zijn van mening dat juist op dit punt aandacht moet zijn, hoewel di-

rect duidelijk is dat het geld kost. De volgende suggesties zijn gegeven die min of meer 

vergelijkbaar zijn: onbetaald verlof, in stand houden van de VUT, vervroegd pensioen, 

deeltijdpensioen, arbeidsduurverkorting, of een bepaald bedrag van het salaris inleveren 

en minder uren werken. Bij al deze suggesties is het uiteraard de vraag of het hierbij moet 

gaan om (deels) gesloten beurzen, of niet. 

7.6 Management en leiderschap 

7.6.1 Feedback cultuur 

Wat zijn de behoeften? Hoewel de feedbackcultuur bij bepaalde diensten goed is ontwik-

keld, is dat bij andere diensten nog niet het geval. Feedback geven is moeilijk in een rela-

tief kleine gesloten samenleving, waarin iedereen elkaar kent. Men heeft hierbij onder-

steuning nodig bijvoorbeeld in de vorm van groepstrainingen. Inmiddels is er een oplei-

dingsaanbod vanuit SSO, waarvan gebruik kan worden gemaakt. Ook intervisie met col-

lega-leidinggevenden zou een bijdrage kunnen leveren. 

7.6.2 Management development 

Wel is het nodig om te blijven werken aan managementvaardigheden en leiderschap. 

Verschillende leidinggevenden realiseren zich dat het delegeren van werk nog bepaalde 

inspanningen vereist en hieraan moet worden gewerkt (o.a. scholing). Voor directie en 

leidinggevenden van Europees Nederlandse origine is het van belang om zich de Antilli-

aanse cultuur meer eigen te maken. Het zou goed zijn om medewerkers bepaalde ge-

sprekken in hun eigen taal te laten doen. Hierbij zou van een tolk gebruik kunnen worden 

gemaakt. Het omgaan met en coachen van lager geschoolde medewerkers en specifiek 

van Antilliaanse origine vergt een specifieke benadering. Leidinggevenden moeten zich 
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het systeem van de gesprekscyclus nog eigen maken, inclusief de daarvoor eventueel ex-

tra benodigde vaardigheden. 

7.6.3 Deeltijd, variabele werktijden en thuiswerken 

Er bestaat grote behoefte aan deeltijd, variabele werktijden en ook thuiswerken, maar om 

dat toe te staan zijn er veel praktische belemmeringen: de diensten voor burgers en be-

drijven moeten blijven doorgaan (openingstijden front-office), de aanwezigheid- en con-

troleplicht (o.a. brandweer, politie, inspecties), integriteit (politie, douane, belasting-

dienst), de beschikbare competenties van de medewerkers van de dienst (soms bij een 

beperkte deel van de medewerkers aanwezig die dan onmisbaar zijn), of het aantal be-

schikbare medewerkers (te weinig, of geen budget). Het meer kunnen inzetten van uit-

zendkrachten en scholieren zou volgens sommigen een oplossing kunnen bieden voor 

een deel van deze problemen. Maar voor een deel moet de oplossing ook worden gezien 

in mobiliteit en dus coördinatie met andere diensten. 

7.6.4 Interdepartementale beleidsmatige aanpak 

Over het algemeen bestaat er een grote voorkeur voor om bepaalde afspraken vast te 

leggen, bijvoorbeeld in een arbeidsvoorwaardenregeling, of in een apart personeels-

handboek, of personeelsbeleidsplan. Dit komt voort uit de gedachte dat veel ven de be-

nodigde maatregelen een interdepartementale aanpak vereisen. Het gaat dan om de 

maatregelen die een generiek karakter hebben. Vanuit de bovenwindse eilanden komt 

de wens naar voren van meer autonomie als het gaat om het nemen van bepaalde mana-

gementbeslissingen. 

7.7 Conclusie 

De leidinggevenden steken allereerst de hand in eigen boezem: het is nodig om te wer-

ken aan management development. Daarvoor bestaat nu een aanbod vanuit SSO (oplei-

dingskalender) en hiervan kan dus gebruik worden gemaakt. Intervisie, dat wil zeggen 

het informeel uitwisselen van kennis en vaardigheden tussen managers van de verschil-

lende diensten zou een goede bijdrage kunnen leveren. 

Vervolgens dienen medewerkers te worden gestimuleerd om zichzelf te scholen, in de 

eerste plaats voor de functie en inde tweede plaats om hun weerbaarheid op de (interne 

en externe) arbeidsmarkt te vergroten. Dit vereist wel dat de leidinggevenden vooraf be-

ter testen of iemand voldoende gemotiveerd en geschikt is voor een bepaalde opleiding 

of cursus en dat de begeleiding intensiever wordt geregeld. Geld is niet het probleem, 

want de scholingsbudgetten zijn onderbenut. 
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Als mobiliteit niet van de grond wordt gebracht dan loopt de zaak vast. En dan wordt niet 

alleen bedoeld verticale mobiliteit, maar ook horizontale mobiliteit binnen een dienst, 

tussen de diensten en met Europees Nederland. Ook de externe arbeidsmarkt op de ei-

landen biedt mogelijkheden. Hiervoor is het nodig dat de leidinggevenden zelf een visie 

ontwikkelen voor de organisatie als geheel en daar ook naar handelen. 

Op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en vitaliteit gebeurt veel, maar 

het verdient blijvende aandacht. Er is geen arbo-wet die geldt voor Caribisch Nederland. 

Er is een aantal risico-inventarisaties gedaan. Periodieke gezondheidstesten kunnen hel-

pen als begin om te voorkomen dat mensen echt grote gezondheidsklachten ontwikke-

len. Er is professionele aandacht voor het welzijn van de medewerkers, bijvoorbeeld bij 

schuldenproblematiek. 

Leidinggevenden wijzen ook naar sociale partners. Een aantal zaken moet geregeld wor-

den. Sommige leidinggevenden hebben behoefte aan uitloopschalen in bepaalde geval-

len en over het algemeen een hoger startsalaris.  Daarnaast wordt breed gedeeld het in-

voeren van een à la carte-systeem, het bieden van de mogelijkheid tot het uitruilen van 

tijd en geld. Daarnaast dienen sociale partners na te denken over ontziemaatregelen en 

zorgverlof, waarbij dus duidelijk rekening wordt gehouden met de levensfase van de me-

dewerkers. 
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8 Aanbevelingen 

8.1 Uitgangspunten 

In dit hoofdstuk zijn de aanbevelingen geformuleerd. Daarbij zijn de volgende uitgangs-

punten gehanteerd: 

 De aanbevelingen zijn geheel de verantwoordelijkheid van De Beleidsonderzoekers. 

 De aanbevelingen zijn gebaseerd op het onderzoek. 

 De aanbevelingen zijn bedoeld voor sociale partners, RCN als werkgever, leidingge-

venden en medewerkers. Het is geheel aan partijen zelf om te kiezen via welk traject 

de aanbevelingen al of niet vorm krijgen. 

8.2 Aanbevelingen personeelsbeleid algemeen 

8.2.1 Van personeelsmanagement naar personeelsbeleid  

Een hele duidelijke conclusie is dat RCN toe is aan een nieuwe impuls voor het perso-

neelsbeleid. Dit is het moment; de timing kon niet beter zijn. In de periode 2010-2012 is 

sprake geweest van personeelsbeheer: er zijn veel mensen aangenomen, contracten 

moesten worden afgesloten, het salaris en de pensioenen moesten worden geregeld.  

 

Van 2013 tot heden is sprake geweest van personeelsmanagement. Dat wil zeggen dat 

knelpunten zijn opgelost op basis van management, reactief, creatief, ondersteund door 

bepaalde personeelsinstrumenten, maar zonder een duidelijke samenhang. Het perso-

neelsbeleid staat niet op papier. De organisatie is nu duidelijk aan zijn grens als het gaat 

om het bedenken van creatieve ad hoc maatregelen. Dit blijkt zonneklaar uit de gesprek-

ken met de diensthoofden. Tegelijkertijd is de problematiek die zich aandient zodanig 

dat nietsdoen geen optie is. 

 

Het is nu het moment voor RCN om de volgende fase in te gaan, om daarmee te komen 

tot personeelsbeleid, dat wil zeggen een beleidsmatige aanpak. Per 2020 zou dit groten-

deels gerealiseerd moeten zijn. De doelstelling voor de langere termijn (2021 en verder) 

is het realiseren van strategisch HRM, werken vanuit een gemeenschappelijke analyse van 

de toekomst van de rijksoverheid (omgevings- en organisatieanalyse) en de betekenis 
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voor de factor arbeid, op langere termijn, en vooral het real-time tweezijdig afstemmen 

van het belang van RCN en de wensen van de medewerkers.26 

De beleidsmatige aanpak die nu zou moeten gevolgd houdt onder meer in dat er wordt 

gewerkt vanuit een gemeenschappelijke missie, visie en doelen. Met gemeenschappelijk 

wordt niet alleen bedoeld sociale partners, maar ook – en vooral - de diensten samen. Er 

dient interdepartementaal en boven-departementaal gewerkt te worden. Dit houdt in dat 

het departementsbelang overeind blijft, maar dat er zo veel mogelijk wordt gezocht naar 

gemeenschappelijke aanpakken. De reden hiervoor is niet alleen efficiëntie (scholing), 

maar ook effectiviteit (mobiliteit). Voor sommige zaken kán het niet anders dan interde-

partementaal en is het pure noodzaak. 

St. Eustatius en Saba dienen in het personeelsbeleid op gelijkwaardige wijze te worden 

meegenomen, met behoud van eigen identiteit. Dit betekent bijvoorbeeld dat oplei-

dings- en trainingskansen gelijk zijn voor medewerkers op alle drie de eilanden.  

 

Een beleidsmatige aanpak betekent voorts dat het personeelsbeleid op papier moet 

wordt gezet. Er dient een document te worden ontwikkeld waarin het personeelsbeleid is 

verwoord. Geformuleerd moeten worden: missie, visie en doelen, strategie (pijlers van 

beleid), structuur (organisatie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden), cultuuraspec-

ten, instrumentarium, met personele en materiële consequenties, inclusief monitoring en 

evaluatie). 

8.2.2 Co-creatie 

Het beleid dient te worden gedragen door de verschillende diensten en medewerkers. 

Papier is maar papier. Het moet herkenbaar zijn. Het is noodzakelijk de leidinggeven-

den/de diensten, de vakbonden, de participatieraden en de individuele medewerkers te 

betrekken bij de totstandkoming van het document. Dit houdt in dat de vorming van het 

personeelsbeleid gebeurt volgens een proces van co-creatie: partijen maken het beleid 

samen. Dit houdt in het ophalen van ideeën en wensen van leidinggevenden, participa-

tieraden en individuele medewerkers, het terugkoppelen en toetsen van tussentijdse re-

sultaten bij al deze partijen. Dit kan de vorm hebben van interdepartementale werkgroe-

pen per thema, workshops en een jaarlijkse bijeenkomst waar de uitkomsten worden uit-

gewisseld. Maar ook kan gebruik worden gemaakt van het intranet (panel van medewer-

kers, ideeën-bus, korte vragenlijsten, e.d.). Dit vereist organisatie, planning en 

 
26 Manders, F. en D. Vloeberghs, Strategisch personeelsbeleid, Lemma, Utrecht, 1993. Zij onderscheiden vier fasen 

die ongeveer overeenkomen met de fasen die wij nu onderscheiden: personeelsbeheer, personeelsmanagement, 

personeelsbeleid en strategisch HRM. 
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coördinatie. Als neveneffect van een dergelijke aanpak kunnen de participatieraden 

steeds meer vorm en inhoud krijgen door medewerkers te laten deelnemen die zich on-

derscheiden. 

8.2.3 Vijf pijlers 

Op basis van de inhoudelijke analyse komen wij tot het advies om het beleid te ontwikke-

len volgens vijf pijlers. Onafhankelijk en vanuit de onderzoeksresultaten komen wij daar-

mee tot een min of meer vergelijkbare inzet zoals wordt gevolgd door sociale partners in 

Europees Nederland (Stichting van de Arbeid, Beleidsagenda 2020). Wij adviseren de 

volgende vijf pijlers (zie verder 8.3): 

I. Scholing en ontwikkeling 

II. Mobiliteit en taakaanpassing 

III. Maatwerkregelingen (cao) 

IV. Vitaliteit, gezondheid en arbeidsomstandigheden 

V. Personeelsmanagement en leidinggeven. 

8.2.4 Focus op preventief beleid: voorkómen van problemen 

De problematiek vraagt vooral om preventief beleid: voorkomen is beter dan genezen. 

Het gaat om circa 150 oudere medewerkers die nu al aangeven dat zij hun werk over tien 

jaar niet meer kunnen doen vanwege de zware belasting. Los daarvan kampt een groot 

aandeel van de medewerkers met een competentieachterstand, dat gepaard gaat met 

(te) veel mentale druk. De problematiek wordt alleen maar hardnekkiger gezien de ont-

wikkelingen (o.a. digitalisering). Leeftijd is daarbij het aangrijpingspunt (zie verder). De 

diensten en functies die de meeste aandacht verdienen zijn nu goed aan te wijzen (open-

bare orde en maatschappelijke dienstverlening, geüniformeerde functies). 

De ervaring leert dat het moeilijk is om te investeren preventie, omdat de resultaten en 

effecten niet zichtbaar zijn en worden (als het goed is). Het investeren in concrete actuele 

en zichtbare problemen gaat veel makkelijker. Mede om deze reden is het goed om prik-

kels in te bouwen. Het advies is om te gaan sturen op het beheersen van het salarisvo-

lume. De salariskosten van medewerkers die ziek of arbeidsongeschikt thuis zitten kun-

nen nu (maximaal) vier jaar doorlopen. Het gaat er niet om deze regeling te veranderen. 

Het gaat er om het volume van ziekte en arbeidsongeschiktheid zo klein mogelijk te ma-

ken en dat is af te lezen aan het salaris dat doorbetaald wordt aan de mensen die thuis zit-

ten. Door het voorkómen van ziekte en arbeidsongeschiktheid en het re-integreren van 

medewerkers die ziek of arbeidsongeschiktheid zijn kan productiviteitswinst worden be-

haald. De potentiële besparing is substantieel: indien het ziekteverzuim met 1 
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procentpunt kan worden verlaagd dan betekent dit dat er bijna acht medewerkers aan 

het werk zijn en niet ziek thuis zitten, wat in productiviteit scheelt, nog afgezien van het 

feit dat er geen vervangers betaald behoeven te worden. Nu lijken leidinggevenden bij 

ziekte en arbeidsongeschiktheid van hun medewerkers geen prikkel te voelen in termen 

van geld. Die prikkel zou beter gevoeld moeten worden. Inzicht in de juiste cijfers is dan 

van belang. 

8.2.5 Ontwikkelen generiek beleid en daarbinnen specifiek beleid 

Generiek beleid is gericht op alle medewerkers en specifiek beleid is gericht op speci-

fieke groepen van medewerkers. Een volledig generieke beleid is niet de doelstelling, 

gezien de verschillen tussen de departementen. Het gaat om collectieve zaken, die in ie-

ders belang zijn. Ten aanzien van specifiek personeelsbeleid heeft het onderzoek laten 

zien dat leeftijd het meest relevante aangrijpingspunt is. Het onderzoek ondersteunt dan 

ook volledig de gedachte om leeftijdsbewust personeelsbeleid te ontwikkelen. Het heeft 

echter geen zin om achteraan te beginnen en te starten met een leeftijdsbewust perso-

neelsbeleid en dan generiek beleid. Een aantal generieke zaken dient eerst te worden 

geregeld (zie hierboven en hieronder), waarmee de diverse leeftijdsgroepen direct mee-

liften. 

8.2.6 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 

Het onderzoek heeft aangetoond dat leeftijd het beste aangrijpingspunt is voor perso-

neelsbeleid. Leeftijd is de meest verklarende factor voor verschillen tussen de medewer-

kers. Bij jongeren zitten de knelpunten meer in de kwaliteit van het werk en bij ouderen 

meer in de eigen inzetbaarheid. Gezien de duidelijk verschillende problematiek van de 

verschillende leeftijdsgroepen en de verschillende behoeften is een leeftijdsbewust per-

soneelsbeleid effectief en efficiënt. Vervolgens dient rekening te worden gehouden met 

het opleidingsniveau, de diensten en functies. Er is geen aanleiding om het personeels-

beleid anders in te richten per eiland, met dien verstande dat gelijke kansen soms een ex-

tra investering betekent voor de bovenwindse eilanden (scholing bijvoorbeeld). 

8.2.7 Pilots 

Het is verstandig om te werken met pilots. De modernisering van het personeelsbeleid 

brengt veel veranderingen met zich mee. Die veranderingen moeten niet alleen herken-

baar zijn, maar ook worden ervaren. Door in het klein te experimenteren en goed te eva-

lueren kunnen zekere stappen worden gezet. Binnen een organisatie met een grote di-

versiteit de diensten en behoeften van de medewerkers kan het lastig zijn om veranderin-

gen in één keer breed in te voeren. Een pilot kan ook gesitueerd worden op plaatsen 
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waar de meeste kans op slagen is (koplopers, voorstanders). Vervolgens moet gebruik 

worden gemaakt van het demonstratie-effect, wat inhoudt dat goede voorbeelden moe-

ten worden gecommuniceerd. Dit kan in de vorm van ‘testimonials’, films, Facebook, en-

zovoort. Pilots kunnen dus per dienst worden georganiseerd. In dat geval lijkt er veel kans 

bij de brandweer, de politie, DJI en de douane. Juist bij deze diensten wil men vooruit op 

het gebied van preventief en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Pilots zijn ook thematisch 

in te richten. Zo zou er met à la carte geëxperimenteerd kunnen worden met een groep 

vrijwilligers. 

8.2.8 Financiering 

Zonder extra middelen is het niet denkbaar dat er een (leeftijdsbewust) personeelsbeleid 

van de grond komt en geborgd wordt. Op dit moment is het personeelsbeleid bij de di-

recteur van RCN en wordt de uitvoering verzorgt door de afdeling P&O, dat een onder-

deel is van de dienst SSO. Beleid en uitvoering zijn formeel gescheiden. Ten behoeve van 

de uitvoering is er budget voor de afdeling P&O, dat afkomstig is van de verschillende 

departementen in Europees Nederland (hierbij wordt een verdeelsleutel gehanteerd). 

Het gaat nu om investeringen in nieuw beleid en nieuwe activiteiten, het gezamenlijk ont-

wikkelen van (leeftijdsbewust) personeelsbeleid. Het nieuwe beleid en de uitvoering 

daarvan kan niet gefinancierd worden uit bestaande middelen. Voor beleidsontwikkeling 

beschikt de directeur van RCN niet over voldoende spankracht, menskracht en middelen. 

Wij zien hier af van de cao-gerelateerde zaken (ontziemaatregelen, e.d.) en focussen al-

leen op generieke activiteiten die voor alle diensten profijt kunnen opleveren, zeker bij 

een gemeenschappelijke aanpak. Het gaat dan om het organiseren en begeleiden van 

een proces van co-creatie, om het van de grond trekken van een mobiliteitsbeleid, een 

arbo- en gezondheidsbeleid en management development, over een periode van meer-

dere jaren. 

Wij zien de volgende mogelijkheden voor fondsen, waarbij optie a en b de meeste zeker-

heden bieden: 

a. De onderbenutting van de scholingsfondsen biedt wellicht mogelijkheden voor be-

steding aan andere activiteiten. Voor een deel dienen deze fondsen zeker te worden 

benut voor management development. Onbekend is echter hoe groot deze ruimte 

is. 

b. Het creëren van een gemeenschappelijk fonds door de verschillende departementen 

in Europees Nederland, dat deels is bedoeld voor extra uitvoering en deels voor be-

leidsontwikkeling. Voor een deel betreft dat extra uitvoering door de afdeling P&O 

en voor een deel ondersteuning van de directeur (beleid). 
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c. Het aansluiten bij het A+O Fonds Rijk in Europees Nederland, al dan niet in een uit-

zonderingspositie, dan wel gebruik maken van de mogelijkheden die dit fonds biedt. 

d. Het samenwerken met de Openbare Lichamen en nagaan wat de mogelijkheden zijn 

van het A+O Fonds Gemeenten in Europees Nederland. 

e. In overleg treden met de Stichting van de Arbeid in Europees Nederland. Deze orga-

nisatie beschikt zelf niet over middelen, maar kan een belangrijke makelaarsfunctie 

vervullen. De directe resultaten hiervan kunnen niet hoog worden ingeschat. 

f. Het acquireren van subsidies. Gedacht kan worden aan ESF, maar ook aan subsidie-

regelingen die regelmatig worden gelanceerd door het Ministerie van SZW in Euro-

pees Nederland. De kosten gaan hier voor de baat uit, maar dat is een risico dat tel-

kens dient te worden afgewogen. 

g. Het benutten van de baten van het terugdringen van het ziekteverzuim en de ar-

beidsongeschiktheid (minder doorbetaling aan zieke en arbeidsongeschikte mede-

werkers).  

 

8.3 Vijf pijlers 

De aanbeveling is het personeelsbeleid in te richten in de volgende vijf pijlers27. Op basis 

van de uitkomsten van het onderzoek is het advies om prioriteit te geven aan scholing en 

ontwikkeling. Dit sluit echter niet uit dat de andere vier pijlers eveneens van groot belang 

zijn. 

I. Scholing en ontwikkeling 

II. Mobiliteit en taakaanpassing 

III. Maatwerkregelingen (cao) 

IV. Vitaliteit, gezondheid en arbeidsomstandigheden 

V. Personeelsmanagement en leidinggeven. 

Het is niet exact aan te geven welke pijler het meeste aandacht nodig heeft. Scholing is 

voor een belangrijk deel al mogelijk: er is een opleidingenkalender en er is budget. Er is 

behoefte aan scholing en tegelijkertijd blijft er geld over. Mobiliteit is noodzakelijk, want 

anders loopt de zaak vast (mensen die onder en boven hun kunnen werken worden men-

taal steeds meer belast). Aandacht voor gezondheid is een must, maar dit speelt zich voor 

een belangrijk deel af in de privésfeer. Door middel van regelgeving kan op verschillende 

punten tegemoet gekomen worden aan wensen van medewerkers, wat de motivatie 

 
27 Deze vijf pijlers volgen rechtstreeks uit het onderzoek. De indeling spoort vrij goed met de vijf pijlers die worden 

onderscheiden door de Stichting van de Arbeid in Europees Nederland ( 
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aanmerkelijk zal verbeteren (à la carte-systeem). Per saldo gaat de prioriteit hierbij uit 

naar maatwerkregelingen, wat in de eerste plaats een taak is voor sociale partners. 

Ons advies is om relatief veel energie te besteden aan scholing. De zaak ligt echter ge-

voelig. Medewerkers weten vrij precies waar zij tekortkomen en eigenlijk bijgeschoold 

zouden moeten worden. De behoefte aan scholing komt klip en klaar naar voren in de 

anonieme enquête. Er is een duidelijk latente behoefte, maar veel medewerkers lijken 

hiermee niet naar buiten te komen. Het wordt niet altijd gemeld of besproken met de lei-

dinggevende, wat voor een deel mogelijk te maken heeft met een combinatie van trots 

en angst. Het ophalen van de opleidingsbehoefte is in de eerste plaats een samenspel 

tussen de leidinggevende en de medewerkers. Het advies is om aanvullend bij de afde-

ling P&O een onafhankelijke opleidingscoördinator aan te stellen, die in vertrouwen met 

medewerkers kan spreken. Mochten hier concrete opleidingswensen uitkomen dat kan 

de coördinator samen met de medewerker in gesprek gaan met de leidinggevende. Een 

tweede advies is om vooraf een goed assessment te doen: in hoeverre is de kandidaat in 

staat om het opleidings- of scholingstraject af te ronden? Hierbij dient onder andere te 

worden gekeken naar taal- en rekenvaardigheden. Tenslotte dient de begeleiding goed 

te zijn geregeld. Zowel bij het pretesten als de begeleiding kan de opleidingscoördinator 

een rol spelen. Goed voorbeeld doet vervolgens goed volgen. 

In het algemeen dient het leiderschap nog meer mensgericht te zijn en in evenwicht met 

de inhoudelijke en bureaucratische taken. Een beleidsmatige aanpak gaat hierbij helpen. 

In kwantitatieve termen is er ook een uitdaging. Veel van de hieronder voorgestelde 

maatregelen hebben behoorlijke implicaties voor leidinggevenden en geven extra belas-

ting voor de leidinggevenden. Nadere analyse laat zien dat het in de gegeven situatie 

praktisch onmogelijk is voor leidinggevenden om al deze taken op te pakken, zeker ge-

zien het feit dat veel leidinggevenden sterk inhoudelijk bezig zijn. Bij scholing kan hier-

voor een organisatorische oplossing worden gekozen (zie hierboven). Bij mobiliteit kan 

dat ook, wanneer de uitvoering en coördinatie hiervan wordt neergelegd bij de afdeling 

P&O. Voorts kan worden nagedacht om de ontwikkeling van management en leiderschap 

op een bredere groep medewerkers te richten. Dit bevordert tegelijkertijd de conti-

nuïteit. 

Hieronder zijn per pijler adviezen gegeven voor maatregelen, waarvan wij denken dat 

deze goed aansluiten bij de behoeften van RCN als geheel. 

Pijler I. Scholing en 

ontwikkeling 

Doelstellingen Instrumenten Leeftijdsspecifiek be-

leid 

Toelichting: scholing 

en ontwikkeling be-

treft het ontwikkelen 

van kennis en 

 Komen tot een 

meer beleidsma-

tige aanpak van 

 Opleidingscoördi-

nator bij P&O. 

 Management sti-

muleert deelname 

 Jongeren: ontwik-

kelingsplannen, 

cursussen (zowel 

functiegericht als 
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vaardigheden bij zit-

tende medewerkers 

door middel van cur-

sussen en trainingen. 

In bijzondere gevallen 

gaat het om het verho-

gen van het onderwijs-

niveau door middel 

van regulier onderwijs. 

opleiding en 

scholing. 

 Betere aansluiting 

werk en compe-

tenties. 

 Functiegerichte 

ontwikkeling me-

dewerkers. 

 Versterken positie 

medewerkers op 

de (interne en ex-

terne) arbeids-

markt (employabi-

lity). 

 Komen tot le-

rende teams. 

cursussen. Dit ver-

onderstelt budget 

en het beschik-

baar stellen van 

werktijd voor 

scholing en ont-

wikkeling. 

 Bepaalde cursus-

sen van de be-

staande opleidin-

genkalender ver-

plicht stellen (lei-

derschap). 

 Binnen de in te 

voeren gespreks-

cyclus maken van 

ontwikkelingsplan 

per medewerker. 

 Intervisie tussen 

diensthoofden. 

 Coaching door 

leidinggevenden 

en door ervaren 

collega’s. Cursus 

coaching. 

 Pretesten mede-

werkers die een 

langdurige of 

kostbare oplei-

ding of cursus wil-

len beginnen (mo-

tivatie, capacitei-

ten, taal, rekenen). 

 Communicatietra-

ject om scholing 

te promoten (o.a. 

site P&O, weekbe-

richt, filmpjes, 

Facebook). 

 (Intern) onderzoek 

gevolgen van di-

gitalisering voor 

rijksambtenaren. 

 Opleidingsbe-

hoefte jaarlijks in-

ventariseren 

(vraag- en aan-

bodgericht). 

 

arbeidsmarktge-

richt), gekoppeld 

aan goede feed-

back door de lei-

dinggevenden. 

Kennisclub jonge 

ambtenaren (in-

terdepartemen-

taal). Sparring-

partners buiten 

de dienst. 

 Middengroep: 

vrije dagen voor 

studie.  

 Ouderen: cursus-

sen om bij te blij-

ven, om- en her-

scholing (tweede 

loopbaan). 

 

Pijler II. Mobiliteit en 

taakaanpassing 

Doelstellingen Instrumenten Leeftijdsspecifiek be-

leid 

Toelichting: het veran-

deren van werkplek 

 Komen tot een 

meer 

 Mobiliteitscoördi-

nator bij P&O. 

 Jongeren: interes-

santer maken van 
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van de medewerker 

intern binnen en tus-

sen diensten en eilan-

den en de externe ar-

beidsmarkt: van werk 

naar werk). Medewer-

kers die duidelijk on-

der of boven hun func-

tieniveau werken be-

ter plaatsen. Er gaan 

stemmen op om mo-

biliteit meer verplich-

tend te stellen. Veran-

dering van taken en 

taakafsplitsing vormen 

hiervan een onder-

deel. 

beleidsmatige 

aanpak van mobi-

liteit en taakaan-

passing. 

 Tegengaan van 

langdurige fy-

sieke en mentale 

belasting door 

betere verdeling 

belastend werk. 

 Voorkomen van 

demotivatie, leeg-

loop, ziektever-

zuim en arbeids-

ongeschiktheid. 

 Ontwikkeling 

competenties.  

 Betere aansluiting 

werk en compe-

tenties. 

 Interdepartemen-

tale communicatie 

en samenwerking. 

 Samenwerking 

Mobiliteitscentrum 

Rijk in Den Haag. 

 Detacheringen, 

stages en over-

plaatsingen. 

 Taakroulatie bin-

nen diensten (“van 

de 10 taken er tel-

kens twee wisse-

len”). 

 Taakroulatie tussen 

diensten. Indien 

nodig hierbij me-

dewerkers zodanig 

opleiden dat de tij-

delijk werk in an-

dere diensten kun-

nen overnemen 

(back up). 

 Meer arbeidsrech-

telijke ondersteu-

ning in individuele 

gevallen. 

 Binnen een schaal 

ontwikkelingspa-

den uitstippelen 

(junior, medior, se-

nior). 

 Ontwikkelen be-

leid van werk naar 

werk (vwnw). 

 Mogelijkheden OL 

en externe ar-

beidsmarkt verken-

nen (bijvoorbeeld 

maatschappelijk 

werk, beveiliging). 

 

het werk als ge-

heel door anders 

organiseren, sta-

ges en detache-

ringen elders bin-

nen RCN. 

 Ouderen: werk 

minder belastend 

maken, of geheel 

ander werk. Bij-

voorbeeld admi-

nistratief recher-

chewerk bij politie 

meer door oude-

ren dan door jon-

geren in oplei-

ding te laten 

doen. Bijvoor-

beeld “van warm 

naar koud” bin-

nen de brand-

weer. 
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Pijler III. Maatwerkre-

gelingen (cao) 

Doelstellingen Instrumenten Leeftijdsspecifiek be-

leid 

Toelichting: door mid-

del van het maken van 

afspraken worden 

rechten en plichten 

van medewerkers 

vastgelegd en wordt 

een kader gegeven 

voor (leeftijdsbewust) 

personeelsbeleid. 

Zowel vakbonden en 

leidinggevenden ver-

wijzen naar systeem 

van BZK. 

Het vastleggen van re-

gelingen is niet alleen 

codificerend bedoeld, 

maar ook sturend. Het 

doel is te komen tot 

moderne arbeidsvoor-

waarden, maatwerk, 

meer tevreden mede-

werkers en een ho-

gere productiviteit. 

 A la carte: aanbie-

den van de moge-

lijkheid om tijd 

voor geld en geld 

voor tijd te ruilen. 

Omvat tijdsparen 

(40 uur werken en 

36 uur betalen, wat 

per week ruim een 

maand aaneenge-

sloten verlof ople-

vert). 

 Ouderen en jon-

geren kunnen zelf 

hun keuze maken 

voor tijd of geld 

(binnen een be-

paald maximum) 

en in overleg tre-

den met de lei-

dinggevenden. 

Ontziemaatregelen, 

en regelingen die 

minder werken of ver-

vroegde uittreding 

mogelijk maken: 

 Extra verlof (zorg-

verlof). 

 Prepensioen (ver-

vroegd pensioen). 

Vrijwillig. 

 Deeltijdpensioen. 

Vrijwillig. 

De vraag is in hoe-

verre hiervoor financi-

ele compensatie kan 

worden gegeven. Mo-

gelijk in te bouwen in 

à la carte-systeem. 

 Middengroep: 

prepensioen als 

vooruitzicht. 

 Ouderen: ontzie-

maatregelen, bo-

ven de 60 taken-

pakket verlichten 

en werk laten 

doen door jonge-

ren (geen treden 

meer, wel collec-

tieve loonsverho-

ging). 

 Thuiswerken: in 

overleg. Tege-

moetkoming kos-

ten internet thuis-

werkers. 

 Ouderen en jon-

geren kunnen zelf 

hun keuze voor 

thuiswerk maken 

en in overleg tre-

den met de lei-

dinggevenden. 
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Pijler IV. Vitaliteit, ge-

zondheid en arbeids-

omstandigheden 

Doelstellingen Instrumenten Leeftijdsspecifiek be-

leid 

Toelichting: het be-

treft de thema’s veilig-

heid, gezondheid en 

welzijn. 

 Komen tot een 

meer beleidsma-

tige aanpak van 

arbeidsomstan-

dighedenbeleid 

(bij gebrek aan 

wet- en regelge-

ving), gezond-

heids- en vitali-

teitsbeleid. 

 Het beleid heeft 

tot doel het werk 

minder belastend 

maken van het 

werk en de belast-

baarheid van de 

medewerkers te 

vergroten. 

 Risico-inventarisa-

ties en fitheids-

tests. 

 Voorlichting, in-

structie en advies 

(arbo-arts, dienst-

hoofden). 

 Programma afval-

len. 

 Gebruik maken 

van aanbod van 

sociaal-medisch 

overleg. 

 Interessanter ma-

ken van het werk 

(zie scholing en 

mobiliteit). 

 Bevorderen ge-

zonde levensstijl 

(fitness, anti-ro-

ken) 

 Administratieve 

discipline ziekte-

verzuimregistra-

tie.  Essentieel 

voor een volume-

beleid. 

 Preventieve inzet 

arboarts (werk-

plek en medewer-

kers) en in meer 

uitgebreide rol. 

 Medische keurin-

gen voor mede-

werkers met be-

lastende beroe-

pen (specifiek). 

 Uitbouwen 

schuldhulpverle-

ning op basis van 

signalen (voor-

schotregeling, 

aanvraag werkge-

versverklaring). 

 Stiltewerkplekken. 

 Kolfrecht, - tijd en 

-ruimte. 

 Jongeren meer 

inzetten op com-

puterwerk in 

plaats van oude-

ren (zie ook ont-

ziemaatregelen), 

meer uren per 

week gedurende 

een bepaalde pe-

riode (om minder 

werken van oude-

ren op te vangen). 

 Middengroep en 

ouderen: gezond-

heidsbeleid. 

 Ouderen: werk in-

teressanter en 

minder belastend 

maken door an-

dere organisatie 

van het werk en 

extra verantwoor-

delijkheden en 

bevoegdheden, 

ontziemaatrege-

len (zie maatwerk-

regelingen en ma-

nagement en lei-

dinggeven), peri-

odieke medische 

keuringen. 
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Pijler V. Personeelsma-

nagement en leiding-

geven 

Doelstellingen Instrumenten Leeftijdsspecifiek be-

leid 

Toelichting: het be-

treft niet alleen het bu-

reaucratisch en inhou-

delijke leiderschap, 

maar ook (en mis-

schien wel vooral) lei-

derschap op het per-

sonele vlak. 

 Op schrift stellen 

en uitvoeren leef-

tijdsbewust perso-

neelsbeleid per 

dienst. 

 Directie en ma-

nagement heb-

ben een geza-

menlijke visie op 

leiderschap. 

 Ontwikkelen feed-

back-cultuur. 

 Ontwikkelen van 

management en 

leiderschapsvaar-

digheden bij het 

management en 

‘high potentials’ 

van alle diensten, 

gericht op een 

continuïteit. 

 Gelijke behande-

ling van mede-

werkers. 

 Management de-

velopment, te be-

ginnen met het 

aanbod van de 

opleidingenkalen-

der: cursussen lei-

derschap ver-

plichten. 

 Intervisie leiding-

gevenden (bij-

voorbeeld om-

gaan met werktij-

den (pauzes, ver-

lof, roostering). 

 Ontwikkelen vaar-

digheden coa-

ching (professio-

nals, ongemoti-

veerde medewer-

kers). 

 Potentiële topma-

nagers top-oplei-

dingen laten 

doen. 

 Pestbeleid (zero 

tolerance). 

 Uitkomsten 

MTO’s gebruiken. 

 Participatieraden 

stimuleren. 

 Teambuilding sti-

muleren. 

 Deeltijd daadwer-

kelijk mogelijk ma-

ken: leidinggeven-

den zoeken geza-

menlijk naar oplos-

singen. 

 Variabele werktij-

den daadwerke-

lijk mogelijk ma-

ken: leidingge-

venden zoeken 

gezamenlijk naar 

oplossingen. 

 Gratificatiebeleid: 

gratificatie afhan-

kelijk stellen van 

resultaten oplei-

ding, scholing en 

ontwikkeling. 

 Jonge ‘high po-

tentials’ vroegtij-

dig meenemen in 

management de-

velopment pro-

gramma’s. 

 Ouderen meer in 

deeltijd (zie ook 

ontziemaatrege-

len). 

 Ouderen meer va-

riabele werktij-

den, dan wel 

meer in de och-

tenduren laten 

werken (7-13 uur). 

 



 

 

 

119 

 

 

De hoogte van de salarissen is een zaak van sociale partners. Wellicht dat de onderzoeks-

resultaten nog aanknopingspunten kunnen bieden voor argumentatie op dit punt. Som-

mige leidinggevenden hebben behoefte aan uitloopschalen in bepaalde gevallen en 

over het algemeen een hoger startsalaris. Kinderopvang is niet genoemd, maar de sug-

gestie is wel naar voren gekomen om een werklozenproject ‘Kinderopvang’ op te zetten. 

Vervolgens kan geregeld worden dat de vrij grote groep ouders zonder partner en met 

inwonende kinderen hiervan gebruik kan maken. Dit zou kunnen gebeuren in samenwer-

king met het Openbaar Lichaam. De uitwisseling van managers is niet genoemd, omdat 

het juist de bedoeling is op dat niveau enige rust en continuïteit te bewerkstelligen. 

8.4 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 

Het leeftijdsbewust personeelsbeleid hangt sterk af van het succes dat kan worden be-

haald bij het arbeidsvoorwaardenoverleg en van het realiseren van extra fondsen voor de 

komende jaren voor het ontwikkelen en implementeren van het mobiliteitsbeleid. Over 

het algemeen is het beleid voor jongeren meer gericht op verbetering van de kwaliteit 

van het werk en voor ouderen juist meer gericht op de eigen inzetbaarheid. Samengevat 

zijn de volgende specifieke instrumenten te onderscheiden per leeftijdsgroep: 

  



 

 

 

120 

 

 

 

Pijler Jongeren Middengroep Ouderen 

I. Scholing en 

ontwikkeling 

Ontwikkelingsplannen, 

cursussen (zowel func-

tiegericht als arbeids-

marktgericht), goede 

feedback door leiding-

gevenden. Kennisclub 

jonge ambtenaren (in-

terdepartementaal). 

Sparringpartners bui-

ten de dienst. 

Vrije dagen voor stu-

die.  

 

Scholing om bij te blij-

ven, om- en herscho-

ling (tweede loop-

baan). Alternatie is 

taakaanpassing (zie II). 

II. Mobiliteit en 

taakaanpas-

sing 

Interessanter maken 

van het werk als geheel 

door anders organise-

ren, stages en detache-

ringen elders binnen 

RCN. 

 

 Werk minder belastend 

maken, of geheel an-

der werk. Bijvoorbeeld 

administratief recher-

chewerk bij politie 

meer door ouderen 

dan door jongeren in 

opleiding te laten 

doen. Bijvoorbeeld 

“van warm naar koud” 

binnen de brandweer. 

III. Maatwerkre-

gelingen 

(cao) 

Jongeren kunnen zelf 

hun keuze maken voor 

tijd of geld (binnen een 

bepaald maximum) en 

in overleg treden met 

de leidinggevenden. 

Idem voor thuiswerk.  

 

Prepensioen als voor-

uitzicht. 

 

Ouderen kunnen zelf 

hun keuze maken voor 

tijd of geld (binnen een 

bepaald maximum) en 

in overleg treden met 

de leidinggevenden. 

Idem voor thuiswerk.  

Ontziemaatregelen, 

boven de 60 takenpak-

ket verlichten en werk 

laten doen door jonge-

ren (geen treden meer, 

wel collectieve loons-

verhoging). 

IV. Vitaliteit, ge-

zondheid en 

arbeidsom-

standigheden 

Meer inzetten op com-

puterwerk in plaats van 

ouderen (zie ook ont-

ziemaatregelen), meer 

uren per week gedu-

rende een bepaalde 

periode (om minder 

werken van ouderen 

op te vangen). 

 

Gezondheidsbeleid. 

 

Werk interessanter en 

minder belastend ma-

ken door andere orga-

nisatie van het werk, 

ontziemaatregelen (zie 

ook maatwerkregelin-

gen en management), 

gezondheidsbeleid, 

periodieke medische 

keuringen. 

V. Personeels-

management 

en leidingge-

ven. 

Jonge ‘high potentials’ 

vroegtijdig meenemen 

in management deve-

lopment programma’s. 

 

 Meer in deeltijd (zie 

ook ontziemaatrege-

len), meer variabele 

werktijden, dan wel 

meer in de ochtend-

uren laten werken (7-13 

uur). 
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Bijlage 1:  Verantwoording 

Respons 

In totaal 446 van de 756 medewerkers hebben een vragenlijst ingevuld, waarvan 57 ge-

deeltelijk. De antwoorden van de laatste groep medewerkers zijn meegenomen in be-

paalde analyses. Uitgaande van 756 medewerkers en een aantal van 389 volledige inge-

vulde vragenlijsten is de respons 52 procent. Inclusief de gedeeltelijk ingevulde en wel 

gebruikte vragenlijsten is de respons 59 procent. 

 

Responsoverzicht RCN 

Ingezette steekproef 770 

Geen reactie 305 

Technische non-respons 15 

Non-respons (weigering) 4 

Reactie: compleet interview 389 

Reactie: incompleet interview, wel bruikbaar 57 

In analyse gebruikt (respons) 446 

Technische non-respons 15 

E-mailadres niet in gebruik 14 

Melding uit dienst 1 

Reële populatie (770-14-1) 756 

Responspercentage  59% 
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Weging (correctie) 

De steekproef blijkt een zeer goede afspiegeling te zijn van de populatie van alle mede-

werkers. Dit hoge respons heeft daaraan bijgedragen. Er is gecorrigeerd naar eiland en 

leeftijd, zodat de steekproef representatief is voor alle medewerkers naar eiland en naar 

leeftijd. De wegingsfactoren liggen zeer dicht bij de 1, wat laat zien dat de ongewogen 

steekproef qua verdeling zeer goed lijkt op de populatie van alle medewerkers. 

 

Populatie Bonaire Sint-Eustatius Saba Total 

19-24 jaar 5,4% 0,0% 0,0% 5,4% 

25-44 jaar 50,1% 5,8% 2,0% 57,9% 

45-54 jaar 20,6% 2,5% 1,7% 24,9% 

55-64 jaar 10,1% 0,9% 0,4% 11,4% 

65-67 jaar 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 

totaal 86,6% 9,3% 4,1% 100,0% 

 

Steekproef Bonaire Sint-Eustatius Saba Total 

19-24 jaar 5,4% 0,0% 0,0% 5,4% 

25-44 jaar 46,5% 5,7% 3,1% 55,3% 

45-54 jaar 21,9% 1,5% 1,8% 25,2% 

55-64 jaar 12,6% 0,8% 0,3% 13,6% 

65-67 jaar 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

totaal 86,9% 8,0% 5,1% 100,0% 

 

 Weegfactoren 

IF (cel=1)  1,005 

IF (cel=2)  0,000 

IF (cel=3)  0,000 

IF (cel=4)  1,077 

IF (cel=5)  1,029 

IF (cel=6)  0,643 

IF (cel=7)  0,944 

IF (cel=8)  0,000 

IF (cel=9)  0,956 

IF (cel=10)  0,798 

IF (cel=11)  1,201 

IF (cel=12)  0,000 

IF (cel=13)  0,772 

IF (cel=14)  0,000 

IF (cel=15)  0,000 
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Bijlage 2:  Oplossingsrichtingen medewerkers 

 Oplossingen van medewerkers zelf  

(gesorteerd volgens alle medewerkers) 

tot 35 jaar 35-54 jaar 55-plus Alle me-

dewerkers 

1. Cursussen om het werk beter te kunnen doen 51% 53% 44% 51% 

2. Beloning afhankelijk van behalen van afspraken 

over mijn prestaties 
42% 42% 30% 40% 

3. Extra verlof en vakantie 31% 37% 52% 37% 

4. Maken van een plan hoe ik mij kan ontwikkelen 44% 31% 22% 34% 

5. Cursussen om mijn kansen op de arbeidsmarkt gro-

ter te maken 
41% 27% 20% 30% 

6. Prepensioen (eerder met pensioen) 22% 31% 46% 30% 

7. Interessanter maken van mijn werk 39% 25% 24% 29% 

8. Bevorderen gezonde levensstijl (fitness, anti-roken) 24% 29% 35% 28% 

9. Geld voor cursussen (ook cursussen buiten RCN) 34% 26% 20% 28% 

10. Vrije dagen om cursus of studie te kunnen doen 25% 28% 20% 26% 

11. Feedback door/ met leidinggevenden 27% 23% 22% 24% 

12. Aanpassen werkplekken 31% 20% 15% 23% 

13. Aanpassen werktijden 20% 24% 22% 23% 

14. Soms meer uren en soms minder uren werken per 

week 
16% 25% 28% 23% 

15. Werk anders organiseren binnen onze dienst 21% 22% 22% 22% 

16. Stage of detachering bij andere dienst 26% 20% 17% 22% 

17. (Betere) beoordelingsgesprekken 20% 21% 20% 21% 

18. Feedback door/ met collega’s 24% 21% 13% 21% 

19. Verlof als er plotseling iets ergs gebeurt 17% 20% 30% 21% 

20. Vrije dagen voor zorg voor familie als dat nodig is 18% 22% 19% 20% 

21. (Betere) functioneringsgesprekken 20% 20% 15% 20% 

22. Sociaal plan 15% 22% 17% 19% 

23. Deeltijdpensioen (afbouwen in uren per week) 5% 21% 35% 18% 

24. Ander werk binnen RCN breed 18% 15% 9% 15% 

25. Vrij krijgen om zorg te geven aan pasgeboren en 

jonge kinderen 
19% 14% 2% 14% 

26. Testen wat ik allemaal weet en kan 18% 11% 11% 14% 

27. Ander werk binnen de dienst 16% 11% 9% 13% 

28. Periodiek medisch onderzoek 11% 11% 19% 12% 

29. Extra vrije dagen in ruil voor overwerk 14% 11% 13% 12% 

30. Mijn werk aanpassen zodat het minder belasting 

geeft 
11% 10% 20% 12% 

31. Sabbatical (tijd sparen om langere tijd vrij te nemen) 7% 16% 6% 12% 

32. Op papier zetten van alles wat ik weet en wat ik kan 11% 10% 11% 11% 

33. Meer vrije dagen en daarvoor geld inleveren 9% 10% 11% 10% 

34. Vrije dagen inleveren en daarvoor meer geld ont-

vangen 
10% 10% 9% 10% 

35. Geen onregelmatig werk, geen ploegendienst of 

weekenddienst 
8% 7% 7% 7% 

36. Extra vrije dagen in ruil voor avondwerk of nacht-

werk 
6% 6% 7% 6% 

37. Stapje terug of stapje opzij 3% 4% 2% 3% 
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In de bovenstaande tabel is aangegeven welk deel van de medewerkers een bepaalde 

oplossing heeft genoemd, per leeftijdsgroep. Onderstaande oplossingsrichtingen zijn 

gesorteerd in volgorde van het meest genoemd (laatste kolom). Wanneer het aandeel 

meer dan tien procentpunten lager is dan het gemiddelde is dat met oranje aangegeven 

en als het meer dan tien procentpunt hoger is in groen. 
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Bijlage 3:  Type oplossingsrichtingen medewerkers 

Oplossingsrichting (n=354 medewerkers) Aandeel 

Scholing en ontwikkeling: 

� Cursussen om het werk beter te kunnen doen 

� Cursussen om mijn kansen op de arbeidsmarkt groter te maken 

� Vrije dagen om een cursus of een studie te kunnen doen 

� Geld om cursussen te doen (ook cursussen buiten RCN) 

� Maken van een plan hoe ik mij kan ontwikkelen 

� Testen wat ik allemaal weet en kan 

� Op papier zetten van alles wat ik weet en wat ik kan 

26% 

A la carte/maatwerk: 

� Extra vrije dagen in ruil voor avondwerk of nachtwerk 

� Extra vrije dagen in ruil voor overwerk 

� Meer vrije dagen en daarvoor geld inleveren 

� Vrije dagen inleveren en daarvoor meer geld ontvangen 

� Sabbatical (tijd sparen om langere tijd vrij te nemen) 

� Soms meer uren en soms minder uren werken per week 

� Vrije dagen om te zorgen voor familie als dat nodig is 

� Vrij krijgen om zorg te geven aan pasgeboren en jonge kinderen 

� Verlof als er plotseling iets ergs gebeurt 

� Beloning afhankelijk van behalen van afspraken over mijn prestaties 

 

22% 

Taakaanpassing: 

� Werk anders organiseren binnen onze dienst 

� Aanpassen werkplekken 

� Aanpassen werktijden 

� Interessanter maken van mijn werk  

� Mijn werk aanpassen zodat het minder belasting geeft 

 

14% 

Ontziemaatregelen: 

� Deeltijdpensioen (afbouwen in uren per week) 

� Extra verlof en vakantie 

� Geen onregelmatig werk, geen ploegendienst of weekenddienst 

� Prepensioen (eerder met pensioen) 

 

12% 

Personeelsmanagement en leidinggeven: 

� (Betere) beoordelingsgesprekken 

� (Betere) functioneringsgesprekken 

� Feedback door/ met collega’s 

� Feedback door/ met leidinggevenden 

 

11% 

Mobiliteit: 

� Ander werk binnen de dienst 

� Ander werk binnen RCN breed 

� Stage of detachering bij andere dienst 

� Stapje terug of stapje opzij 

� Sociaal plan 

9% 

Gezondheidsbeleid: 

� Bevorderen gezonde levensstijl (fitness, anti-roken) 

� Periodiek medisch onderzoek 

5% 

Totaalaantal antwoorden (n=2.598) 100% 
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Bijlage 4:  Cao’s Caribisch Nederland 

Alle cao’s van Caribisch Nederland die beschikbaar zijn hebben wij bestudeerd ter inspi-

ratie. Het was formeel geen onderdeel van het onderzoek. Uit interviews is gebleken dat 

in elk geval één hiervan deels is gekopieerd van een cao uit Europees Nederland. De re-

den om dit te doen heeft er mee te maken dat de organisatie sterk afhankelijk is van de 

instroom van personeel vanuit Europees Nederland. Nader onderzoek bij deze organisa-

ties zou mogelijk meer inzicht geven in de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van 

bepaalde cao-afspraken. 

 

Cao Afspraken leeftijdsbeleid/duurzame inzetbaarheid 

CAO Tourism Corpora-

tion Bonaire 2012-2014 

(TCB en ABVO) 

 Vervroegd uitreden wegens verminderd optimaal 

functioneren wegens ouderdom, op voorstel werkge-

ver en vakbond samen, of op eigen verzoek mede-

werker, met eenmalige vergoeding. 

 1 extra vakantiedag vanaf 50 jaar en 2 extra dagen 

vanaf 55 jaar. 

 Arbeidstijdverkorting van 1 extra dag per maand in 

het laatste jaar voorafgaande aan de pensioendatum, 

met doorbetaling, op vrijwillige basis. 

 Aparte paragraaf over arbeidsomstandigheden (ge-

zondheid, ergonomie, beeldschermproblematiek), 

veiligheid en hygiëne. 

 Inspanningsverplichting werkgever t.a.v. ontwikkeling 

en duurzame inzetbaarheid medewerkers. 

 N.B. Pensioengerechtigde leeftijd niet in cao. 

 

CAO Bonaire Internatio-

nal Airport 2012-2014, 

verlengd tot en met 2016 

(BIA, ABVO Curaçao, CU-

RATCA). 

 Pensioengerechtigde leeftijd 60-65 jaar, afhankelijk 

van geboortejaar. 

 1 extra vakantiedagen vanaf 50 jaar en 2 extra vanaf 

55 jaar. 

 In laatste jaar voorafgaande aan pensioen 1 dag min-

der per week werken. N.B. Niet duidelijk uit de tekst 

is of dit met doorbetaling is van het salaris. 

 Demotie is mogelijk, op basis van oordeel van de 

werkgever. 

 Variabele beloning op basis van functioneren (tot 

maximum van één maandsalaris) is mogelijk. 

 Onder voorwaarden is functiegerichte (betaalde) 

scholing mogelijk. 

 Inspanningsverplichting herplaatsing van arbeidson-

geschikte medewerkers. 

 Veiligheidskleding e.d. wordt verstrekt. 

 

CAO Cargill Salt Bonaire 

2015-2018 (CSB, AFBW) 

 Aantal vakantiedagen van 16-24, oplopend met het 

aantal dienstjaren. 

 Veiligheidskleding, zonwerende brillen, e.d. wordt 

verstrekt. 

 Een premie voor het uitvoeren van vuil werk. 
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 Drug- en alcoholbeleid. 

 N.B. Pensioengerechtigde leeftijd niet in cao. 

 

Selibon 2011-2014 (Seli-

bon, ABVO) 

 Verplichting werkgever tot het geven van veiligheids-

instructies en voorlichting. 

 Pensioengerechtigde leeftijd is 65 jaar. 

 Arbeidstijdverkorting in het laatste jaar voorafgaande 

aan de pensioendatum (niet nader gespecificeerd). 

 Aantal vakantiedagen 19 tot 23 oplopend met het 

aantal dienstjaren. 

 1 extra vakantiedag vanaf 45 jaar, 2 dagen vanaf 55 

jaar en 3 dagen vanaf 61 jaar. 

 Bedrijfskleding en veiligheidsschoenen worden ver-

strekt. 

 

Fundashion Mariadal 

2011-2012 (FM, AFBW, 

Shopstewards) 

 Cao omvat een uitgebreid statuut sociaal beleid (pre-

ambule).  

 Belangstellingsonderzoek mogelijk (mede gericht op 

interne en externe mobiliteit). 

 Bevorderen interne sollicitaties (interne mobiliteit). 

 Leeftijdsbewust personeelsbeleid:  

- Bij- en nascholing (inclusief model studiekosten-

overeenkomst) 

- Doorstroming naar andere functies 

- Functieaanpassing 

- Deeltijdwerk. 

 Onderzoek mogelijkheden kinderopvang. 

 Medische keuring kan verplicht worden opgelegd 

(i.v.m. gezondheidssituatie organisatie werkge-

ver/ziekenhuis). 

 Alcohol en drugsbeleid. 

 Leidinggevende functies 4 vakantiedagen extra (24 

i.p.v. 20). 

 2 extra vakantiedagen na vier dienstjaren. 

 2 extra vakantiedag vanaf 45 jaar, 4 dagen vanaf 50 

jaar en 6 dagen vanaf 55 jaar en 8 dagen vanaf 60, 

met doorbetaling van salaris (vergrijzingsdagen). 

 N.B. Pensioengerechtigde leeftijd 63 jaar (in protocol 

geregeld) 

 

St Eustatius Telephone 

Company N.V. 2013-

2016, conceptversie En-

gelstalig (EUTEL, United 

Federation of the Wind-

ward Antilles) 

 Medische keuring kan verplicht worden opgelegd. 

 Medewerkers met nevenbanen mogen niet meer dan 

48 uur per week werken. 

 Scholing wordt ondersteund (functie- en bedrijfsge-

richt). 

Bij demotie, bij verminderde productiviteit vanwege 

de leeftijd, blijft het salaris gelijk. 

 Aantal vakantiedagen loopt op van 21 tot en met 27 

dagen bij oplopende duur dienstverband. 

 Werkgever neemt preventieve maatregelen op het 

gebied van arbeidsomstandigheden, d.m.v. regels, 

voorlichting, controle en instrumenten (veiligheids-

kleding en – schoenen, e.d.). 

 N.B. Pensioengerechtigde leeftijd niet in cao. 
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Saba Health Care Foun-

dation 2012-2013 (SHCF, 

SEHCF, BFS, AHSE en 

WIHCUA) (verlopen) 

 Medische keuring kan verplicht worden opgelegd 

(i.v.m. gezondheidssituatie organisatie werkgever). 

 Iedere medewerkers heeft 23 vakantiedagen. 

 N.B. Pensioengerechtigde leeftijd niet in cao. 

 

Telbo N.V. Niet beschikbaar. 

Bonaire Petroleum  Cor-

poration (BOPEC), Bo-

naire 

Niet beschikbaar. 

Flamingo Enterprises NV 

en Flamingo DOS NV, 

Bonaire 

Niet beschikbaar. 

Fundashon pa Kuido di 

Personanan Deskapasita 

(FKPD), Bonaire 

Niet beschikbaar. 

General Engineering Cor-

poration NV, Statia 

Niet beschikbaar. 

Nustar Terminals NV, 

Statia 

Niet beschikbaar. 

Curoil 2009-2014, Bo-

naire (verlopen) 

Niet beschikbaar. 

United Telecommunica-

tion Services (UTS) NV 

2011-2014 (verlopen) 

Niet beschikbaar. 
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Bijlage 5:  Face-to-face interviews 

Eiland Naam respondent Organisatie 

Bonaire Jair Tromp Brandweer  

Bonaire Hans de Jong SSO  

Bonaire Herman Bunt Inkoop  

Bonaire Arnoud Boesten ZVK  

Bonaire Junior de Lain ICT  

Bonaire Sharlon Willems Facilitaire Zaken 

Bonaire Marco van Triest Financiën  

Bonaire medewerkers (groepsgesprek) Voogdijraad  

Bonaire medewerkers (groepsgesprek) IND 

Bonaire Edsel Plaate JICN  

Bonaire Henry Hambeukers Openbaar Ministerie BES 

Bonaire Wibo de Vries JICN  

Bonaire Olthen van Niel Brandweer  

Bonaire Jose Rosales KPCN  

Bonaire Lid participatieraad Participatieraad SSO 

Bonaire Jose Emerenciana Participatieraad KPCN  

Bonaire Leden participatieraad Belastingdienst/ Douane 

Bonaire medewerkers (groepsgesprek) Brandweer  

Bonaire George Mensche IND 

Bonaire Curvin George Voogdijraad 

Bonaire Euridice Stuger V&J/Brandweer 

Bonaire Henk van de Velde en Quintin Knuf CBS 

Bonaire Nolly Oleana OCW 

Bonaire Esther Bulthuis (2x) P&O RCN 

Bonaire Eugenie Rodriguez P&O Mariadal 

Bonaire Jan Helmond directeur RCN 

Bonaire Elyane Paul ROA 

Bonaire Cees Bouman arbo-arts Medical BES 

St. Eustatius medewerkers (groepsgesprek) Brandweer 

St. Eustatius Luc van Osch Scheepvaartinspectie 

St. Eustatius Lid Participatieraad Belastingdienst, Douane (incl. Saba) 

St. Eustatius Charles Mercelina PR NAPB 

St. Eustatius medewerkers (groepsgesprek) KPCN 

St. Eustatius medewerker (inloopspreekuur) SZW 

St. Eustatius M. van Velzen KMAR (inzet politie) 

St. Eustatius Alida Rens RCN – communicatie 

St. Eustatius Eardley Woodley WICSU (Windward Island Civel Servant Union) 

Saba medewerkers (groepsgesprek) Belastingdienst 

Saba medewerkers (groepsgesprek) KMAR en politie 

Saba medewerkers (groepsgesprek) RCN kantoor 

Saba medewerkers (groepsgesprek) IND, Jeugd en Gezin, SZW 

Saba medewerkers (groepsgesprek) Douane 

Saba medewerkers (groepsgesprek) Brandweer 

Curaçao Wendy Calmes ABVO voorzitter 
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Bijlage 6:  Cursussen: vraag en aanbod 

Behoefte aan opleidingen en 

scholing van medewerkers 

Aangeboden opleidingen 

en scholing door RCN (op-

leidingenkalender: alleen 

generieke opleidingen 

Verschil (toelichting) 

MBO niveau 2 tot en met 4: 

- Opleiding veiligheid. 

- Politieopleiding. 

 

Komt niet voor in de oplei-

dingenkalender. 

Te specifiek. Wel moge-

lijk na toestemming lei-

dinggevende.  

HBO: 

- Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening 

- Personeel & Organisatie 

- Recht 

- Geo-Informatica Land-

meetkunde 

- Office Manager 

- Raadsonderzoeker 

- HBO algemeen (niet 

specifiek aangegeven in 

welke richting) 

- Opleidingskunde 

Komt niet voor in de oplei-

dingenkalender. 

Te specifiek. Wel moge-

lijk na toestemming lei-

dinggevende. 

WO: 

- Masteropleiding (niet 

specifiek aangegeven in 

welke richting) 

- Bedrijfskunde 

- Bestuurskunde 

- Bedrijfseconomie 

Komt niet voor in de oplei-

dingenkalender. 

Te specifiek. Wel moge-

lijk na toestemming lei-

dinggevende. 

Generieke competenties: 

- Adviesvaardigheden 

- Veiligheid (IVF) 

- Communicatie. 

- Informatiemanagement 

- Projectmanagement 

- Houding en gedrag. 

- Gesprekstechnieken 

- Tijdmanagement 

- Professioneel werken 

- Integriteit 

- Loslaten van werk-gere-

lateerde stress 

- Assertiviteit 

- Planmatig werken. 

- Timemanagement. 

- Coördineren. 

- Persoonlijke ontwikke-

ling. 

- Werken in een poli-

tiek/bestuurlijke omge-

ving. 

- Trainingen in Nederland 

volgen van hoe je 

Aangeboden worden de 

volgende generieke cur-

sussen: 

- Effectief communice-

ren (verschillende ni-

veaus) 

- Feedback geven en 

ontvangen 

- Plannen & Organise-

ren 

 

Mogelijk na toestem-

ming leidinggevende. 
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ketenpartners kunt ma-

ken m.b.t. je werk. 

- Omgaan met agressie 

Schrijfvaardigheid en taal 

(generiek): 

- Nederlands 

- Papiaments 

- Engels 

- Spaans 

- Schrijfvaardigheid Ne-

derlands. 

- Opfriscursus m.b.t. be-

leidsadvisering. 

- Beleidsnota's schrijven. 

- Betere beleidsteksten 

(memo's, adviezen, ver-

slagen) schrijven (helder 

rapporteren). 

- Concreet rapporteren. 

- Cursus notuleren. 

- Verslag vastleggen. 

- Nederlandse gramma-

tica. Schrijven van een 

goede zakelijke brief. 

Beleid maken/schrijven. 

Taalcursussen zijn moge-

lijk: 

- Papiaments (verschil-

lende niveaus) 

- Engels (verschillende 

niveaus). 

RCN biedt cursussen aan 

schrijfvaardigheid Neder-

lands (verschillende ni-

veaus) en schrijfvaardig-

heid Engels. 

 

 

Mogelijk na toestem-

ming leidinggevende. Er 

worden wel cursussen 

schrijfvaardigheid Ne-

derlands gegeven. Wel-

licht zou dit uitgebreider 

moeten gebeuren 

(spreek- en luistervaar-

digheid). 

Management: 

- Aansturing 

- Upgrade in bevelvoe-

ring 

- Coachen van collega's 

- Mentorschap 

- Authentiek Leiderschap 

- Middelmanagement 

- Intercultureel leider-

schap 

- Change management 

- Financieel management 

- Teambuilding 

- Bedrijfsvoering 

Managementcursussen: 

- Strategisch leider-

schap 

- Authenthiek leider-

schap 

- Coachen van col-

lega’s 

- Financieel Manage-

ment 

- Voeren van functione-

rings- en beoorde-

lingsgesprekken 

 

 

 

ICT: 

- Access, Advance 

McAfee, Autocad, be-

roeps-gerelateerde ICT 

workshops, congressen, 

cursussen en trainingen, 

CCNA, CCNP, 

CISA/CISSP, Claudias, 

analyseren van datasets, 

ECH, Exchange 2016, 

IBT, IIS, IT security spe-

cialist, 

ITIL vervolgcursussen, 

JAVA, Microsoft Office 

(opfris)cursus (Word, Ex-

cel, PowerPoint, Exact). 

Er komen geen ICT-cur-

sussen voor in de oplei-

dingskalender. 

Te specifiek. Wel moge-

lijk na toestemming lei-

dinggevende. 
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PIVA-V, Powershell, 

Server 2012 Advanced, 

SQL architect, Windows 

2012 R2. 

Handhaving, opsporing, 

veiligheid: 

- Toezicht volgens Con-

trole Aanpak Belasting-

dienst. 

- BBO/IBT. 

- Cursus wijkagent.  

- Cursus digitaal recher-

cheren. 

- Wapen gebruik. 

- Cursussen snelheid be-

rekenen aan de hand 

van blikschades en drift-

sporen. 

- Dossiervorming 

- Opleiding tot Inspecteur  

- Binnenlands toezicht. 

- MMA full contact tech-

nieken. 

- Cursus om bij de brand-

weer te werken. 

- Brandweer modules. 

- Docent wapendrager en 

AZ van het DV&O in Ne-

derland 

- Docent weerbaarheid 

van de politie. 

- Politie module. 

- Omgaan met gedeti-

neerden. 

Komt niet voor in de oplei-

dingenkalender. 

Te specifiek. Wel moge-

lijk na toestemming lei-

dinggevende. 

Secretariaat, administratie 

en financiën: 

- BKC (basiskennis calcu-

latie) 

- Boekhouden 

- Documentenherkenning 

- Overheidsfinanciën 

- Financiële systemen 

- Directie-assistent. 

- Specialisatie centralis-

ten. 

- Administratie.  

- Secretaresseopleiding. 

 

Komt niet voor in de oplei-

dingenkalender. 

Te specifiek. Wel moge-

lijk na toestemming lei-

dinggevende. 

Technisch: 

- Algemene bouw- en be-

heerkennis 

- Technische cursussen. 

Komt niet voor in de oplei-

dingenkalender. 

Te specifiek. Wel moge-

lijk na toestemming lei-

dinggevende. 

Recht: 

- Arbowet. 

- Certified/Accredited Le-

gal Courses. 

Komt niet voor in de oplei-

dingenkalender. 

Te specifiek. Wel moge-

lijk na toestemming lei-

dinggevende. 
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- Rechten.  

- Cursus Hulpofficier van 

Justitie.  

- Familierecht. 

- Belastingrecht. 

- Inleiding Recht.  

- Formeel Recht. 

- Juridisch training.  

- Wetkennis opbouwen. 

- Strafrecht en strafvorde-

ring. 

- Mensenrechten. 

- Vreemdelingenrecht. 

- Juridische/bestuurlijke 

cursussen. 

- BES-wetgeving betref-

fende jeugdzorg. 

- Opfriscursus wetten 

(DABES). 

- Jeugdrecht. 

 

Zorg: 

- Controle en recht-

matigheid met be-

trekking tot zorg 

- Cursussen om up to 

date te blijven met 

ontwikkelingen in 

de gezondheids-

zorg 

- Inzicht in LVB pro-

blematiek (licht ver-

standelijke beper-

king). 

- Verzorging van kin-

deren 

- Verdieping binnen 

het vakgebied van 

pleegzorg. 

- Verdiepingscursus 

begeleiding van 

pleegouders. 

Komt niet voor in de oplei-

dingenkalender. 

Te specifiek. Wel moge-

lijk na toestemming lei-

dinggevende. 

Overig specifiek: 

- Cursus ABB / LB van alle 

middelen. 

- Cursussen op het ge-

bied van preventie. 

- Duiken. 

Komt niet voor in de oplei-

dingenkalender. 

Te specifiek. Wel moge-

lijk na toestemming lei-

dinggevende. 
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