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Werknemersparticipatie

Wij begrijpen van klanten dat het lastiger wordt om de juiste 
mensen te vinden. Dat speelt onder andere in de (medische) 
technologie- en IT-sector.

Werknemersparticipatie en mede-eigenaarschap is een bewezen 
instrument om talent te binden aan een bedrijf en via het bedrijf 
aan een regio. Het geeft een stimulans aan de onderneming. 
Vaak blijven de sterke krachten en wordt nieuw (internationaal) 
talent aangetrokken, dat anders mogelijk niet binnengehaald zou 
zijn. Ook blijkt uit onderzoek dat werknemers bij een gunstige 
werknemersparticipatie gemotiveerder zijn en een hogere 
productiviteit hebben. De belangen van de werknemer en 
werkgever liggen meer op één lijn. 

De afgelopen jaren hebben wij (scale-up) bedrijven en 
instellingen mogen adviseren bij het opzetten van een 
werknemersparticipatieplan. Dat moet zorgvuldig worden 
voorbereid en tevens passen bij de omgeving en cultuur waarin 
de onderneming opereert. Na een inventarisatie van de huidige 
situatie vragen wij altijd aan de ondernemer: wat moet een 
werknemersparticipatieplan de onderneming brengen? 

Aansluitend werken wij een werknemersparticipatiestructuur uit, 
bijvoorbeeld in de vorm van een soort aandelen, certificaten, opties of 
Stock Appreciation Rights (SAR). Vervolgens stellen wij de benodigde 
documentatie en besluitvorming op en begeleiden wij de ondernemer 
bij de implementatie en (interne) communicatie. Ook arbeidsrechtelijke 
vraagstukken spelen daarbij een belangrijke rol, zoals gelijke 
behandeling van werknemers en het anticiperen op vertrekregelingen.

De overheid kan werknemersparticipatie 
mede ten behoeve van de regionale arbeids-
markt en het economisch herstel meer aanmoedigen. 
Nederland kan daarvoor kijken naar de landen om ons heen. 
In Estland, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Duitsland worden 
de voordelen van werknemersparticipatie beter benut, onder 
andere door de implementatie van fiscaal gunstige regelingen. 
Werknemers mogen bijvoorbeeld een bedrag aan aandelen of 
certificaten belastingvrij ontvangen.

Het belang van werknemersparticipatie wordt inmiddels wel meer 
onderkend in Den Haag. De Tweede Kamer heeft in juni 2020 een 
motie ingediend met het verzoek om werknemersparticipatie 
te stimuleren en een internationale vergelijking te maken van 
maatregelen op het terrein van werknemersparticipatie. 
Recent heeft ook Techleap.nl samen met de Dutch Startup 
Association het belang van werknemersparticipatie onder de 
aandacht gebracht bij het kabinet.  

Hopelijk krijgt werknemersparticipatie een definitief plekje op 
de economische agenda van het regeerakkoord.  \

Op 31 mei 2021  is er een conceptwetsvoorstel gepubliceerd die de 
aandelenoptieregeling wijzigt. Het doel van het wetsvoorstel is om 
een aandelenoptierecht zoveel als mogelijk in de heffing te betrekken 
op het moment waarop liquide middelen beschikbaar (kunnen) 
zijn. Daarmee wenst de wetgever liquiditeitsproblemen die op het 
huidige heffingsmoment ontstaan waar mogelijk te voorkomen. De 
internetconsultatieronde eindigt op 30 juni 2021.

Het aantrekken en behouden van talent voor Regio Twente staat hoog op de agenda van 
Twente. Voor (jonge) bedrijven in de regio is het behoud van sleutelpersoneel en het 
aantrekken van talent essentieel om groei en innovatie te realiseren.
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