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Overzicht (interne) netwerken binnen WENB  

  

Datum 12 januari 2021 

 
De WENB is voor haar leden een kennisknooppunt. In verschillende interne netwerken treffen de leden el-

kaar, wisselen we kennis uit en halen we ook kennis en ervaringen van buiten onze vereniging naar binnen. 

We hebben netwerken die per sector georganiseerd zijn zoals de directeurenoverleggen en de expertise-

groepen, maar ook thematische netwerken met leden uit alle sectoren van de WENB, zoals de werkgroep 

pensioen. Daarnaast hebben de O&O-Fondsen ook verschillen netwerken. 

 

Hieronder een overzicht van onze netwerken met een toelichting van het doel, de doelgroep en onze con-

tactpersoon van betreffend netwerk. 

 

 

Naam netwerk  

 

Doel 

 

Doelgroep 

 

Contactpersoon 

WENB  

 

Nieuw ontwerp van werk 

(in de loop van 2020) (in-

tersectoraal) 

 

In 2020 nieuw opgezet netwerk 

Nieuw ontwerp van werk, waarin we 

onderzoeken hoe onze leden vanuit 

de praktijk tegen de voorstellen van 

de commissie Borstlap over een 

nieuw ontwerp van werk aankijken. 

En wat dit betekent voor de arbeids-

voorwaardenontwikkeling en onze 

toekomstige cao’s. Raakt de thema’s 

arbeidsrecht, sociale zekerheid en 

arbeidsverhoudingen  

 

 

Deskundigen op ge-

bied van HR / cao/ ar-

beidsvoorwaarden 

 

Gabrielle Verberne 

Irma Visser  

 

 

Pensioen (intersectoraal) 

 

Informeren, bespreken actualiteiten 

en stand van zaken op gebied van 

pensioen onder begeleiding van 

ABP. Adviesfunctie richting WENB 

gremia. 

  

 

Pensioen /  

arbeidsvoorwaardenex-

perts 

 

Rolf Blankemeijer 

 

Arbeidsrecht (intersecto-

raal) 

 

Informeren, bespreken actualiteiten 

op gebied van wetgeving en jurispru-

dentie. Delen kennis en ervaringen 

binnen de bedrijven. Vertaling en ad-

vies van impact wijziging in wetge-

ving voor bedrijven, hr en cao.  

  

 

Arbeidsrechtjuristen  

 

Gabrielle Verberne  

 

Arbeidsverhoudingen  

(intersectoraal) 

  

 

Informeren en bespreken actualitei-

ten op het gebied van arbeidsverhou-

dingen en ontwikkelingen in de cao’s. 

Onder andere organisatie van het 

Delegatie Diner waarin kennis 

 

Werkgeversdelegaties  

 

Irma Visser 
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gedeeld wordt met onderhandelaars 

uit andere branches.  

 

Salarisadministratie (in-

tersectoraal) 

 

Informeren, bespreken actualiteiten 

en stand van zaken op gebied van 

salarisadministratie onder begelei-

ding van RAET. Inhoudelijk verdie-

ping door bespreken ingebrachte ca-

suïstiek.  

  

 

Salarisadministrateurs 

 

Rolf Blankemeijer 

 

Arbocommissies arbo-

catalogi (per sector) 

 

 

Afstemmingsplatform voor arbo gere-

lateerde zaken en veiligheid. 

 

Managers HSE van 

PLb en NWb 

 

Anne Sypkens 

Smit 

 

Themawerkgroepen Ar-

beidsomstandigheden 

(per sector) 

 

 

Werkgroepen op sectorniveau voor 

onder meer Asbest en Benzeen 

 

Veiligheidskundigen 

 

Anne Sypkens 

Smit 

 

Tendercommissies 

Zorgcontract en Sociale 

Zekerheid (intersectoraal) 

 

Met inhoudsdeskundigen in een ten-

dercommissie plan van eisen opstel-

len en na inschrijving toetsing van de 

voorstellen aan het plan van eisen. 

Advies over gunning.  

  

 

HR en inkopers 

 

Pim Beljaars 

 

Contactgroep Fit & Vi-

taal 

 

 

Programma Fit & Vitaal: Informeren 

over actualiteiten, initiatieven en uit-

komsten programma Fit & Vitaal, uit-

nodigen voor deelname aan initiatie-

ven op gebied van gezondheid-vitali-

teit-inzetbaarheid. 

 

 

HR / gezondheid / vita-

liteit / inzetbaarheid 

 

Floor van den Heu-

vel 

 

Programmaraad Fit en 

Vitaal 

 

 

Programma Fit & Vitaal: Bespreken 

strategische vraagstukken, als am-

bassadeur optreden en de linking pin 

zijn naar het (HR-) directeurenover-

leg, advies geven om succes en im-

pact in bedrijven & sectoren te halen. 

 

 

HR / gezondheid / vita-

liteit/ inzetbaarheid 

 

Floor van den Heu-

vel 

 

Programmacommissie 

Fit en Vitaal (Duurzame 

inzetbaarheid) (intersecto-

raal) 

  

 

Programma Fit en Vitaal en overige 

afspraken uit mantelcontract zorgver-

zekering Zilveren Kruis: Informeren, 

bespreken actualiteiten, delen kennis 

en ervaringen binnen de bedrijven. 

Vertaling en advies op DI-thema’s 

door diverse experts van en voor be-

drijven en HR. 

 

  

 

HR / gezondheid / vita-

liteit/ inzetbaarheid 

 

Floor van den Heu-

vel 
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Expertisegroep per sec-

tor 

(op basis van het Huis-

houdelijk reglement bij de  

Statuten) 

 

Informeren, bespreken, adviseren op 

arbeidsvoorwaardelijke en HR-actua-

liteiten en thema’s. Bespreken ont-

wikkelingen in de bedrijven en advi-

sering van directeurenoverleg / 

WENB gremia 

 

Deskundigen op ge-

bied van HR / cao/ ar-

beidsvoorwaarden 

 

NWb: Pim Beljaars 

PLb, TSO en K&T: 

Gabrielle Verberne 

GEO: Irma Visser 

WWb en Advies: 

Rolf Blankemeijer 

  
 

Directeurenoverleg per 

sector 

(op basis van de Statuten) 

 

Besluitvormend orgaan met betrek-

king tot de sectorcao, de geformu-

leerde sectorstandpunten en advie-

zen aan het bestuur van de WENB 

aangaande sectorspecifieke aange-

legenheden. 

 

(HR)directeuren 

 

NWb: Pim Beljaars 

PLb, TSO en K&T: 

Gabrielle Verberne 

GEO: Irma Visser 

WWb en Advies: 

Rolf Blankemeijer  

 

 

 


