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Parfumerieketen heeft beslo-
ten dat medewerkers toch
geen vakantie-uren hoeven in
te leveren voor de tijd dat ze
vanwege de coronapandemie
niet konden werken. De FNV
had zich over deze zogenoem-
de ’coronacorvee’ kwaadge-
maakt en is in gesprek gegaan
met Douglas. Volgens de vak-
bond is deze uitkomst ook van
belang voor personeel van an-
dere bedrijven dat ook vakan-
tie-urenmoet inleveren ofmin-
uren later moet inhalen.
Daniëlle Wiek, bestuurder

van FNV Handel voor de win-
kels: „Dit is niet alleen een be-
langrijke overwinning voor de
medewerkers van Douglas,
maar voor werknemers in de
hele winkelstraat. Douglas laat
na protesten van haar mede-
werkers zien hoe het hoort.
Wat Douglas kan, dat kunnen
andere ketens ook.Wij zien na-
melijk dat ook winkels als Wi-
bra, Blokker en Bristol de reke-
ning van de crisis - in uren - bij
hun mensen neerleggen. Als
werknemers hier massaal te-
gen in opstand willen komen,
dan steunen wij hen.”
Medewerkers van Douglas

bouwden afgelopen maanden
zes min-uren per week op. 30

maart zette de parfumerie het
uitstaande flexibele urensaldo
opnul (het saldo vandemin- en
plusuren die een medewerker
tot maximaal twaalf maanden
kan opbouwen) en bracht bij al
haarmensenuren inmindering
op hun verlofsaldo. De werkne-
mers waren het daar niet mee
eens.
Zij stapten naar de FNV, die

hen adviseerde om protest aan
te tekenen en vast te houden
aan hun recht om niet in te
stemmen met het verrekenen
van uren. Douglas gaf daarop
toe dat de eenzijdige verreke-
ning fout was en dat zij die nu
ongedaanmaakt voor iedereen
die niet met verrekening heeft
ingestemd.

’Coronacorvee’ vervallen
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Altijd werkzaam geweest
in de journalistiek (bij
onder meer het Parool,
Elsevier en het Financieel

Dagblad), was Arend van den Berg
(57) toe aan iets nieuws. „Dus toen
ben ik gaan nadenken”, vertelt de
inwoner van Midwoud, die wel
nog altijd mede-eigenaar is van een
website voor economisch nieuws.
„Wat vind ik leuk? Allerlei dingen
zijn de revue gepasseerd. Ga ik iets
doen met fietsen? Of met koffie,
daar heb ik me ook in verdiept. En
toen kwam een vriend van mij, die
zelf een volkstuin heeft, met zijn
augurkenoogst aan.”

Met de uit Castricum afkomstige
Bert Wiggers (60) - die eveneens
een journalistieke achtergrond
heeft en onder meer uitgever was
van nu.nl - raakte hij aan de praat
over deze vruchtgroente. „Over het
feit dat het zo raar is dat er in
Nederland zo’n beroerde kwaliteit
aan augurken bestaat. In Amerika
zijn pickles ontzettend veel lekker-
der.”

Het grote ’geheim’, zo ontdekten
de twee vrienden: fermentatie. Ze
kwamen erachter dat deze eeuwen-
oude techniek, waarbij suikers
door een soort natuurlijke gisting
worden omgezet in zuur, in andere
landen weer helemaal ’hot’ is. „De
kok van het beste restaurant in de
wereld, Noma in Kopenhagen,
heeft er een boek over geschreven.
Dat is wereldwijd een bestseller. En
ook in andere landen zijn chefs er
volop mee bezig.”

In onbruik
„Door een product te fermenteren
kan het beter bewaard worden,
maar het zorgt bovendien voor een
enorme smaakontwikkeling”,
vervolgt Van den Berg. „Het wordt
knapperig en fris. En het heeft ook
gezondheidseigenschappen. Het is
goed voor de darmflora. In Neder-
land is het alleen helemaal in on-
bruik geraakt. In de jaren vijftig of
zestig zijn we ermee gestopt omdat
men het zoutgehalte in de produc-
ten wilde terugbrengen. Maar
daarmee heeft bijvoorbeeld de
augurk enorm aan smaak ingeboet.
Die zit nu vol met zoetstof. En
kleurstof. Soms wordt er ook che-
misch azijn gebruikt.”

Het bracht de Noord-Hollanders
op een idee. „In Amerika gebeurt
er veel op dit vlak. Met hippe mer-
ken en mooie smaken. We besloten
te kijken of daar in Nederland ook
een markt voor is en hebben een
topkok in de arm genomen, Yolan-
da van der Jagt uit Oost-Knollen-
dam. Zij is groentespecialist en

samen met haar zijn we ervoor
gaan zitten. We zijn gaan spelen
met kruiden en smaken. En het
resultaat hebben we aan mensen
laten proeven.”

Van den Berg glimlacht. „We
wilden het eerst aan kinderen
laten proeven, omdat pickles in
Amerika bij deze doelgroep ook
heel populair zijn. Daar is ieder-
een blij mee, omdat het gezond
snoepgoed is. Maar toen we het
hier aan kinderen lieten proeven,
spuugden ze het uit. Zij vonden
het veel te zuur en veel te heftig.”
Bij chef-koks had het tweetal
meer succes. „Die waren allemaal
razend enthousiast. En op de
horecabeurs kregen we ook alle-
maal heel positieve reacties. Dus
toen hebben we de knoop doorge-
hakt: we gaan er een bedrijfje van
maken.”

Er werd geld bij elkaar gelegd,
een merknaam bedacht en in de
vormgeving geïnvesteerd. „We
wilden de verpakking anders
doen”, aldus Van den Berg. „Omdat
we potjes heel onhandig vinden.
Die krijg je heel moeilijk open, je
kunt ze niet meenemen naar kan-
toor of naar de picknick. En in de
horeca zijn ze ook nog eens heel
onhandig, omdat glas eigenlijk
helemaal niet mag in de keuken.
Daarom hebben we het helemaal
anders gedaan, met makkelijke
stazakken.”

Het plan om als eerste de horeca
warm te krijgen voor het nieuwe
product, werd gedwarsboomd door
corona. En dus richtten ze hun
pijlen op de consumentenmarkt.
„Vooral de delicatessenzaken”,
aldus Van den Berg. „We liggen
ook bij een aantal supermarkten

hier in de regio, maar ook bij
Marqt in Amsterdam en de online
supermarkt Crisp. En bij brouwerij
’t IJ in Amsterdam staan we op de
kaart als apart borrelhapje. Daar
zijn we best heel erg trots op. We
willen een begrip worden.” De
ondernemer raakt maar niet uitge-
praat over de augurken, die ver-
werkt worden in een fabriek in
Zevenaar en nu verkrijgbaar zijn in
de smaken mosterd/dille, rozema-
rijn/knoflook en steranijs/citroen-
gras. „Het grappige is dat het men-
sen aanspreekt die vegetarisch zijn
- omdat zij er heel smakelijke
groente mee in huis halen - maar
dat ook bbq-liefhebbers enthou-
siast zijn. Het past heel goed bij
burgers of stoofvlees. En het sap
kun je ook gebruiken. In Amerika
wordt dat zelfs in cocktails ge-
bruikt.”

Bikl vult een gat in de markt
Hij is meteen gaan kij-
ken. Met het zweet in
zijn handen. Want daar
stonden ze dan, in de
supermarkt bij hem om
de hoek. ’Zijn’ zakjes
met gefermenteerde pic-
kles. „Superspannend”,
zegt Arend van den
Berg. „Maar ook echt
heel gaaf.”

Arend van den Berg en Bert Wiggers met hun Bikls. FOTO FLORIAN LODEWEEGS

!!Bij een
brouwerij

staan we al als
borrelhapje op
de kaart, daar
zijn we best
heel trots op

carrièreswitch Duo apetrots op hun augurken

•iCrowdfunding
Om hun plannen verder te
kunnen uitrollen hebben Van
den Berg en Wiggers onlangs
een succesvolle crowdfundactie
gehouden. „Die heeft 150.000
euro opgeleverd. Van meer dan
150 mensen hebben we, als
lening, een bijdrage gehad. Van
vrienden en familie, maar er
zaten ook mensen bij die we
helemaal niet kennen. Uit het
hele land. Zij waren gegrepen
door het feit dat we iets
bijzonders op de markt
brengen.”

HR-adviesbureau LTP in onder andere Heerhugo-
waard heeft een methode ontwikkeld om inzicht te
krijgen in iemands morele kompas. De psychologen
van het adviesbureau doen dat met vragenlijsten en
dilemma’s,maar ook met de speciaal ontworpen ga-
me ’Building Docks’. „Als iemand vragenlijsten in-
vult, kan diegene sociaal wenselijke antwoorden ge-
ven. Terwijl je in een game ziet hoe iemand zich ge-
draagt in bepaalde situaties”, legt innovatiemanager
Marian de Joode uit. „Dat geeft een veel beter beeld,
want integriteit is sterk situatie-afhankelijk.”
Met demethodeworden persoonlijkheidskenmer-

ken getest waarvan bekend is dat zij het risico op
niet-integer gedrag in bepaalde situaties vergroten.
Het gaat dan om hebzucht,meer willen hebben dan
een ander, trots, statusgevoeligheid en manipulatie.
Ook mensen die minder zelfinzicht hebben, zullen
zich eerder niet-integer gedragen.
Verleiding
„Een kleine groep mensen is gewoon echt niet inte-
ger,maar die filter je er redelijkmakkelijk uit,bijvoor-
beeld door referentie-onderzoek”, vertelt LTP-psy-
choloog IvoWinkes. „Een veel grotere groep kan in de
verleiding komen, zeker als zij onder druk staan. Het
is zowel voor de organisatie als de persoon zelf han-
dig om daar inzicht in te krijgen.”
Integriteit gaat om zaken als stelen en liegen,

maar ook omprettig samenwerken,vertelt De Joode.
„Iemand die slechter scoort op onze integriteitstest,
zal bijvoorbeeld eerder informatie achterhouden in
een samenwerking.”
Voor bijvoorbeeld rechters, notarissen, accoun-

tants enpolitici ligt een selectie op integriteit voor de
hand.Maar ook bijvoorbeeld in de haven, bij de poli-
tie of in de retail is het belangrijk, legt De Joode uit.
„Kom jij in de verleiding om iets te stelen als je met
heledure spullenwerkt?Kun jewordenomgekocht?”
Bijna iedereen heeft wel persoonlijkheidskenmer-

ken die hem of haar kwetsbaarder maken voor niet-
integer handelen en dat is ook niet erg, vertelt De
Joode. „Je komt niet aan de top als je heel verlegen in
een hoekje heel transparant gaat zitten zijn. Iets van
statusgevoeligheid heb je wel nodig om ceo te wor-
den,want anders geef je niet zoveel op voor zo’n po-
sitie.Wat wij testen is waar je zit op de bandbreedte,
en wat dus je zwakke plekken zijn.”
Uitglijer
Bij integriteit zijn er eigenlijk drie fases, vertellen de
psychologen. „ Doe je bepaalde dingen niet omdat je
bang bent om gepakt te worden, omdat je de regels
wilt volgen of omdat je echt uit jezelf vindt dat be-
paald gedragniet door de beugel kan?Dat kun jeme-
ten door iemand dilemma’s voor te leggen, in een
vragenlijst, rollenspel of game.” „Kijk, iedereen
maaktwel eens eenuitglijer”,zegtWinkes.„Zeker als
je op een positie zit met macht.Waar het om gaat, is
hoe je daarmee omgaat. Ben je zelf kritisch genoeg
om in te zien dat je een fout hebt gemaakt? Kun je
ervan leren?”

Marlou Visser

Met een game je
integriteit meten
Een integriteitskwestie kan je heel snel je carrière
kosten. Als organisatie wil je daarom graag weten
hoe het is gesteldmet hetmoreel kompas vanmede-
werkers. Goed nieuws: integriteit is meetbaar.

Jezelf testen in een game. FOTO HH / ANP
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Ziek door rugklachten,
maar wel surfen!

Antwoord: Nee, dat kan (nog) niet. Als een werknemer zich ziek
meldt, dan is het aan de bedrijfsarts om te beoordelen of de
werknemer kan werken of niet. Niet aan de werkgever. En hoe
twijfelachtig ook, het is ook niet aan de werkgever om te beoor-
delen of deze werknemer wel kan kitesurfen, maar niet kan
werken met zijn rugklachten. Maar ja, dan moet de werknemer
wel door de bedrijfsarts gezien kunnen worden...
De werkgever kan, en moet eerst, druk uitoefenen op de werk-

nemer om wel naar de bedrijfsarts te gaan. Dat kan door hem
schriftelijk te melden dat zijn loon wordt opgeschort als hij zijn
eerstvolgende afspraak mist. Als hij daar ook niet op reageert,
dan mag de werkgever stoppen met
het uitbetalen van het loon aan de
werknemer (loonopschorting).
Ook dat moet weer schriftelijk
aan de werknemer worden
bevestigd. Pas als opschorting
van zijn loon de werknemer
ook niet bij de bedrijfsarts
krijgt, behoort ontslag eventu-
eel tot de mogelijkheden. Maar
als dit de werknemer wel beweegt
om naar de bedrijfsarts te gaan,
en hij blijkt echt ziek, dan
moet het opgeschorte
loon alsnog aan hem
worden uitbetaald.

Edith van Schie is
arbeidsrechtjuriste
bij XpertHR.

Vraag: Onze officemanager heeft zich begin april ziek gemeld
met rugklachten. Hij is nu al een aantal keren opgeroepen

door de bedrijfsarts. De eerste keer heeft hij nog de moeite
genomen om af te zeggen, maar op latere oproepen reageert hij
helemaal niet. Nu is hij afgelopen zaterdag gezien; kitesurfend
op zee! Met rugklachten?! Kan ik hem ontslaan?

vraag & antwoord
door Edith van Schie

De Bikls (’Dat vonden we een
stoere naam, die ook internationaal
goed uit te spreken is’) zijn wel
duurder dan de augurken in pot.
„Maar ze zijn ook onvergelijkbaar.
Het verschil is echt bizar. Dit is een
kwaliteitsproduct en mensen zijn
bereid om daar meer voor te beta-
len.”

Spijt van zijn carrièreswitch
heeft Van den Berg, die vanuit
Midwoud de webshop runt
(www.biklfoods.nl) en een schuur
van de overbuurman mag gebrui-
ken als opslag voor de stazakken,
nog geen moment gehad. „Het is
heel mooi om een product te ma-
ken waar mensen blij van worden.
Het is tastbaar en ook echt super
lekker. Mensen herkennen dat en
dat maakt het zo leuk.”

Judit de Redelijkheid


