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Even voorstellen
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Schakelpunt Landelijke Werkgevers



Proces



Welke afspraken kunnen we maken?

Centrale aanspreekpunten Detachering

Vacatures en sollicitatieprocedure Jobcoaching

Proefplaatsing Duur AO

SW-kandidaten Ziekte

Loonwaardebepaling Scholing

Loonkostensubsidie Verlof

Forfaitaire LKS Reiskosten

Brede doelgroep Monitoring en evaluatie

Fiscale regelingen Overige afspraken: AVG, UWV



• Samenwerken

– Inventarisatie werkgeversinstrumenten

– Inventarisatie vraag werkgever

– Op zoek naar een realistische gemeenschappelijke 

deler

– Consultatie over en weer

Hoe? 



Marktleider op het gebied van Health & Beauty in de Benelux 
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Algemene slide over AS Watson

Incl. MVO <> HR

A.S. Watson Benelux:
• 25.000 medewerkers
• 1.700 winkels

Onze merken in Nederland:
• 16.700 medewerkers, 967 winkels
• 2.100 medewerkers, 196 winkels
• 270 medewerkers,   17 winkels
• 1.650 medewerkers, 153 winkels
• 300 medewerkers, 30 winkels

Overige activiteiten in Nederland:



Visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
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Kruidvat en Trekpleister houden zich als Health & 
Beauty retailer dagelijks bezig met gezondheid en 
verzorging. 

Dat gaat verder dan het verkopen van producten. 

Onze winkels staan midden in de samenleving en 
daar willen wij met zorg en aandacht mee omgaan. 
Daarnaast is gezond leven onlosmakelijk verbonden 
met het leef- en werkklimaat.

Daarom willen wij zoveel mogelijk waarde bieden 
voor onze klanten en medewerkers met zo min 
mogelijk impact op het milieu.



Duurzaam HR beleid
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HR beleid gericht op het versterken van 
duurzame inzetbaarheid en productiviteit 
van onze medewerkers door te sturen op 

• gezondheid/vitaliteit

• betrokkenheid/diversiteit

• ontwikkeling/mobiliteit.
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• 33 arbeidsmarktregio’s

• Benader je centrale aanspreekpunt: 

– bekend met het proces en de afspraken 

– verantwoordelijk contactpersoon voor A.S. 

Watson

– legt contact met verantwoordelijk regionaal 

contactpersoon van A.S. Watson

Hoe kunt u de verbinding aangaan?



• Afspraken maken kost tijd

– bij wie moet je zijn

– verwachtingen managen

• Draagvlak: waarde voor alle betrokkenen

• Geven en nemen

• Toekomst: monitoring en bijsturen

• Leren van elkaar

Leerpunten



• Hoe zorgen we er samen voor dat de afspraken in de 

implementatie en operatie ook echt duurzame 

arbeidsplaatsen opleveren?

• Wat kunt u als vertegenwoordiger van een 

arbeidsmarktregio doen?

• Wat ziet u als belangrijke zaken waar we op 

voorbereid moeten zijn?

• Welke behoefte aan nieuwe werkgevers is er?

Hoe in de regio?




