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Reactie

Yacht-medewerkers mogen zelf
arbeidsvoorwaarden bepalen

06-apr 2010

Yacht geeft haar medewerkers de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan hun arbeidspatroon
en arbeidsvoorwaarden.

Het bedrijf wil medewerkers de vrijheid geven om zelf te bepalen

hoe tijd en persoonlijk budget aangewend worden.

Arbeidspatroon
Volgens HR-directeur Ingrid Kerr is het een logische ontwikkeling

naar aanleiding van twee trends op de arbeidsmarkt: ‘We merken

dat de vraag aan de klantkant flexibiliseert. Vroeger wilde men

iemand voor 40 uur, nu kan dat ook voor 36 of 28 uur in de week

zijn. En aan de andere kant heb je de medewerkers die hun leven

ook steeds flexibeler willen inrichten. Wanneer je dat constateert, is

het niet logisch om je als intermediair vast te blijven houden aan

een standaardcontract. Dan zouden we geen goede werkgever, of

goed voor onze klanten zijn.’

Daarom kunnen werknemers nu kiezen voor een 1664-urig

arbeidsjaar, in plaats van een 40-urige werkweek. ‘Dat komt neer

op 32 uur per week. Mensen die meer willen werken, worden daar

natuurlijk voor betaald, en mensen die in de zomervakantie 6 weken met de kinderen weg willen,

kunnen dat ook. Wanneer iemand in oktober zijn 1664-urennorm gehaald heeft, kan hij in principe ‘tot

volgend jaar’ zeggen. Daarmee willen we aansluiten op de individuele wensen die mensen in een

bepaalde levensfase kunnen hebben.’

Arbeidsvoorwaarden
Daarnaast krijgen mensen een persoonlijk budget van 11,5 procent van hun salaris waarmee ze hun

arbeidsvoorwaarden zelf kunnen invullen. Daarbij heeft men de vrijheid om maandelijks een andere

keuze te maken, waardoor de mogelijkheid bestaat om in te spelen op maandelijkse behoeften. Zo kan

men bijvoorbeeld kiezen voor extra vrije tijd in de zomer en/of extra geld voor de feestdagen. 

Kerr: ‘We hebben een aantal dingen geldelijk gemaakt en teruggegeven aan werknemers. Daardoor

kunnen ze geld en vrije tijd vrij tegen elkaar uitruilen. We zijn er op 1 april mee begonnen en de proef

loopt tot het einde van dit jaar. Dan wordt geëvalueerd of het personal benefit contract voldoet aan de

verwachtingen en wensen en wordt er bepaald of dit contract in deze vorm voortgezet wordt.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.
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