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vraag & antwoord
door Edith van Schie

Loon doorbetalen in
geval orgaandonatie?
V

raag: Een van onze medewerkers gaat een nier afstaan aan
zijn zieke zus. Hartstikke mooi natuurlijk, maar nu vraag ik
me even af: moeten we het loon van deze werknemer doorbetalen? Moet hij vakantiedagen opnemen of moet ik hem ziek melden? Hoe werkt dat eigenlijk?
Antwoord: Als een werknemer een orgaan doneert en om die
reden tijdelijk niet kan werken, dan kan zijn werkgever een Ziektewetuitkering voor hem aanvragen bij het UWV. Dat geldt niet
alleen voor de afwezigheid vanwege de donatie zelf, maar ook
voor eventuele onderzoeken voorafgaand aan de orgaandonatie
die meer dan een halve dag duren, bijvoorbeeld om te kijken of
de werknemer geschikt is als donor.
Het UWV keert in dat geval een ziektewetuitkering uit van
100% van het loon inclusief emolumenten zoals vakantiebijslag,
eindejaarsuitkering, dertiende maand en ploegentoeslag. De
werkgever betaalt dus het loon van de werknemer dat hij zou
hebben ontvangen als hij wel had gewerkt en krijgt dat van het
UWV met de ziektewetuitkering terugbetaald. Eventuele vaste
vergoedingen van kosten hoeft de werkgever niet aan de werknemer door te betalen. Immers, de werknemer maakt die kosten
ook niet als hij niet werkt.
Als de werknemer geen vaste arbeidsomvang heeft, bijvoorbeeld omdat
hij oproepkracht is, dan is het
uitgangspunt van de loondoorbetaling bij orgaandonatie het
salaris over het gemiddelde
aantal uren dat de werknemer
in de afgelopen dertien weken
heeft gewerkt. ZZP-ers kunnen
aanspraak maken op vergoeding
van onkosten en op vergoeding
van zes weken inkomstenderving.
Edith van Schie is arbeidsrechtjurist bij XpertHR.

Oud-werknemers eerst
Morgen gaan de terrassen
open, maar wie gaat al die dorstige mensen van een drankje
en hapje voorzien? Veel horecapersoneel is in andere beroepssectoren aan de slag gegaan.
Dat gevoegd bij de tekorten die
er al waren in de horeca, doet
het ergste vrezen.
Wie nog geen ander werk
heeft, heeft een streepje voor
bij zijn of haar vorige werkgever. Die is namelijk verplicht om
personeelsleden die in de afgelopen 26 weken om bedrijfseconomische redenen zijn ontslagen, als eersten de mogelijkheid te bieden om weer in
dienst te treden. Het moet dan
wel gaan om een vacature met
dezelfde inhoud en functieomschrijving.
Dit is de zogenaamde wederindiensttredingsvoorwaarde,
die in de wet geregeld is.
Elke oud-werknemer kan zijn
of haar baas daar dus op wijzen. Mocht de ex-baas niet genegen zijn de baan weer aan te
bieden, dan kan de werknemer
naar de rechter stappen en een
billijke vergoeding vragen. Omgekeerd mag een werkgever
een eventueel uitgekeerde

Werken
social enterprises Naar een andere economie

Wereld beter maken en kost verdienen
Maatschappelijke problemen oplossen én geld verdienen kan prima samengaan. Dat bewijzen steeds meer ondernemers. In hun
bedrijven is het hoofddoel de wereld (een beetje) beter te maken.
Die sociale ondernemingen werken aan kwesties als armoede,
klimaat, arbeidsparticipatie. Het is een hefboom naar een andere
economie waarin maatschappelijke waarde, impact, belangrijker
is dan financiële waarde. Maar waarbij je dus wél zelf of met een
beetje ondersteuning je boterham verdient.

S

ocial Enterprises NL is
één van de aanjagers
van die beweging. „In
2012 zijn we gestart met
vijftig leden. Die hebben we
zelf gevraagd en soms moesten
we ze dan uitleggen dat ze een
sociale onderneming waren”,
vertelt mede-oprichter Mark
Hillen (61). Naast impact maken, moeten leden een eerlijk
en transparant beleid voeren
naar alle betrokkenen zoals
personeel en klanten. De organisatie is aangesloten bij het
’Social Business Initiative’ van
de Europese Unie en het mondiale Social Enterprise World
Forum.
Inmiddels staat in Nederland
de teller op 420 deelnemers,
vooral starters en kleinere ondernemingen. „We bieden een
ledenprogramma onder andere
over financiering, marketing en
onderhandelen zodat deelnemers hun bedrijf naar een hoger plan kunnen tillen”, legt
Hillen uit. „Grote ondernemingen zoals bijvoorbeeld bezorgdienst Cycloon hebben dat niet
nodig, die sluiten zich bij ons
aan om de beweging te steunen.” En verder is het netwerk
van gelijkgestemden belangrijk. ’Om meer van die gekken
zoals ik te ontmoeten’, zoals
sommige leden het volgens
Hillen noemen. Vier portretten
van sociale ondernemers uit de
regio.
Teksten Yvonne Hulsbos
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transitievergoeding niet weer
opeisen.
Werkgevers zijn niet aan deze voorwaarde gebonden als
een baan met wederzijds goedvinden (middels een zogenaamde vaststellingsovereenkomst) is ontbonden of als er
sprake was van een tijdelijk
dienstverband.
Werknemers die na het ontslag in de WW zijn gekomen
kunnen gekort worden op hun
uitkering als ze de oude functie
weigeren. Er is immers sprake
van passend werk.
Durk Geertsma
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Als je het
leven de
ruimte laat,
gaat het vaak
beter

Geneeskundestudenten coachen patiënten.
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Emil Goosen (l) en Jiajun Cen met hun prototype.
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Een aangepaste bureaustoel voor Cee Visser.
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Shyar maakt en ontwerpt kleding.
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Coach gaat mee
naar de dokter

Groene batterijen
voor de hele wereld

Bureaustoel voor
elk lichaam

Kleding ’nieuwe’
Nederlanders

Een geneeskundestudent mee als medisch coach
bij een ziekenhuisbezoek. Om de visite voor te
bereiden en achteraf nog eens te raadplegen, dat
is waar MedGezel voor staat. Drijvende kracht
achter de onderneming is kinderarts Giliam
Kuijpers (50).
„Ik belandde zelf op 35-jarige leeftijd met een
hartinfarct op de hartbewaking in het ziekenhuis. Dan merk je hoe kwetsbaar je eigenlijk
bent. Ik heb toen een collega-arts gevraagd om
bij die artsgesprekken te zijn, want heel veel
ontgaat je op die spannende momenten.” Zelfs
als arts dus. „Ook in mijn eigen praktijk twijfelde
ik weleens of de boodschap in patiëntgesprekken goed overkwam.”
In 2015 verruilde ze haar stethoscoop voor een
functie als directeur beleid bij artsenfederatie
KNMG en in 2017 startte ze MedGezel. „Met acht
oudejaars geneeskundestudenten in een kerkje”,
vertelt ze over het begin. In een opleiding van
twee dagen stoomde ze de studenten klaar tot
begeleider, inmiddels heeft ze over de honderd
artsen-in-spe getraind. „Er is steeds meer aandacht voor de omgang met patiënten, maar toch
val je als beginnend arts snel terug in de rol van
alleswetende arts die snel een diagnose stelt.”
Dat voorkom je door een tijdje als MedGezel
mee te lopen, verwacht ze. Wat Kuijpers betreft
wordt de module MedGezel straks standaard aan
alle medische opleidingen gegeven. Ook artsen
reageren doorgaans positief op de buddy’s. „Een
enkel zal het best bedreigend vinden, maar we
krijgen vooral steun uit die hoek.”

Energieopslag goedkoop, groen én voor iedereen
op de wereld toegankelijk maken, dat is de
droom van AquaBattery. „Hier in Nederland kost
een kilowattuur elektriciteit ongeveer 22 cent in
Tanzania is dat zes keer zoveel”, geeft Emil Goosen (30) als voorbeeld van de huidige situatie. Hij
is medeoprichter van het bedrijf. Om die droom
te realiseren werken ze aan de ontwikkeling van
batterijen die met de huis-tuin-en-keukenstoffen
’water’ en ’keukenzout’ groene energie langdurig
op kunnen slaan. Dus zonder gebruik van giftige
stoffen die slecht zijn voor het milieu, zoals de
zuren die nu vaak gebruikt worden om batterijen
te bouwen.
Het bedrijf begon in 2012 met de samenvoeging van een bevlogen team studenten uit Groningen en Delft en een groep oud-promovendi.
Het doel? De technologie die ze in laboratoria
bedachten ook echt toepasbaar maken in de
praktijk. Sinds 2017 bestaat het AquaBattery in de
huidige vorm. De eerste twee demo-batterijen
zijn gebouwd, binnen twee jaar hopen ze de
eerste (kleinschalige) systemen te verkopen. „Er
moet nog heel veel technologie ontwikkeld worden om het betaalbaar en betrouwbaar te maken”, legt Goosen uit. „Veel grote organisaties
richten zich op het laaghangende fruit, de makkelijke oplossingen, bij dit soort problemen.
Grote revolutionaire ideeën die de wereld echt
veranderen hebben ze niet.” Die zijn dringend
nodig, volgens hem. „Niemand voelt dat de aarde
al 1,5 graad is opgewarmd. Als we dat willen
terugdraaien moet er echt heel veel gebeuren.”

Mimi Lodewijks (40) had een boomlange vader
met best korte benen. „Dan zit je dus altijd te
hannesen met bureaustoelen.” In 1996 richtte hij
Emtek op dat bureaustoelen op maat maakt, in
2013 heeft ze het bedrijf overgenomen. „De wielen en het kruis kopen we, de rest maken we zelf
in onze werkplaats”, legt Lodewijks uit. Ze maken
maatwerk voor mensen met bijvoorbeeld dwerggroei, een handicap of lipoedeem (vetzwellingen).
„In een gesprek van een uur moet je tot de kern
van het probleem komen en daarna een passende
oplossing bedenken”, weet ze. Er zijn nooit kanten-klare oplossingen, het is altijd een ’mix and
match’ van technieken en een ’kaartenbak’ in het
geheugen met eerdere oplossingen om iemand
goed te laten zitten.
Na 2007 toen de WAO, de arbeidsongeschiktheidsregeling, is aangepast heeft Emtek het
drukker gekregen. „Alles draait sindsdien om
arbeidsparticipatie. Veel meer mensen moeten nu
gewoon werken. Dat is niet altijd makkelijk, ze
hebben vaak echt een probleem. Je moet dus
goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor het
emotionele verhaal.”
Bij Emtek werken verder ’karaktertjes’ volgens
Lodewijks. Papieren zijn niet zo belangrijk en
vooral multitalenten zijn welkom. „Het team is zo
ontstaan. Je kunt wel alles van te voren bedenken
maar als je ’het leven de ruimte laat’, gaat het
vaak beter. En als winst je enige doel is, kom je
hier nooit terecht.” Het mag allemaal nog duurzamer van haar: „Ik prijs de dag dat de eerste
stoel van aardappelzetmeel gemaakt wordt.”

„Mensen moeten hoop hebben voor de toekomst”, volgens Lara Scot (53). Ze richtte in 2016
Sûr Atelier op, een kledingmerk met eigen winkel en café, dat statushouders helpt bij hun
integratie. „Als ze hun papieren binnen hebben
en ze zitten vervolgens alleen in hun nieuwe
woning gebeurt er niks. Hun leven hier begint
pas als ze onderdeel zijn van onze maatschappij”, stelt de sociaal onderneemster.
„Konden mensen maar eens zien wat ze allemaal kunnen”, verzucht ze. Zoals Alie die al op
zijn zevende kleermaker was maar nooit leerde
lezen. Inmiddels heeft hij een eigen ’shop-inshop’ in de winkel. In haar atelier krijgen de
Nieuwe Nederlanders de kans om de taal en een
ambacht te leren, van coupeur tot sierradenmaker of barista. „En niet iedereen komt dan zover
dat ze daarna doorstromen naar betaald werk of
een opleiding kunnen volgen. Soms is het al
genoeg dat iemand zich verstaanbaar kan maken bij de huisarts en niet meer een kind hoeft
mee te nemen.” Iedereen krijgt een ’taalmaatje’
bij Sûr Atelier om de taal goed te leren. „Doordat
we elkaar in groepjes ontmoeten, leren ze ook
hoe Nederlanders met elkaar omgaan. Maar
vergis je niet, voor ons is die smeltpan van culturen net zo leerzaam en interessant.” Alle kledingstukken die hier gemaakt worden - klassieke
evergreens volgens Scot - krijgen een ’eigen
gezicht’ doordat de naam van de maker op het
label wordt vermeld. „De kleding en het idee
daarachter, wordt goed ontvangen.” Scots droom
is nu om filialen in andere steden te starten.

