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noten in Amsterdam: de rol
van geld en macht wordt klei-
ner en die van zingeving gro-
ter. Daar besloten we op in te
spelen.”

Samen met twee partners
richtte hij daarom Samenvijf
op, een detacheringsbureau
voor professionals binnen het
sociaal domein mét een klein
extraatje: de vijfde dag van de
week werken zijn werkne-
mers niet voor de gemeente of
instelling waar ze aan ver-
huurd zijn, maar op een plek
waar ze de handen echt uit de
mouwen kunnen steken en
iets goeds voor de maatschap-
pij proberen te doen. „In de
praktijk werkt het zo dat onze
collega’s voor bijvoorbeeld 32
uur per week aan het werk
gaan bij een opdrachtgever en
dat ze de vijfde dag (of dagdeel)
ergens werken waar ze wel
een paar extra handen kun-
nen gebruiken. Een AZC of een
bejaardentehuis, bijvoor-
beeld. Samenvijf betaalt hen,
waardoor ze die vijfde dag kos-
teloos bij een organisatie inge-
zet kunnen worden. 

Zelf zetten Frans en zijn
partners zich ook nog steeds
zoveel mogelijk op vrijdag in
voor de goede zaak. „Het
klinkt misschien wat koddig,
maar nog niet zo lang geleden

Met een goed en voldaan
gevoel het weekend in

Frans Zantman (31) werkte tot
even geleden voor een advies-
bureau en was gedetacheerd
bij een gemeente. Het was een
leuke baan met een prima sa-
laris en fijne secundaire ar-
beidsvoorwaarden, maar toch
knaagde er iets. „Ik merkte
aan mezelf dat ik op vrijdag-
middag best een aardige week
had gehad. Dat ik mijn baas,
opdrachtgevers en collega’s
blij had gemaakt, maar ook
dat dat ik een stukje maat-
schappelijke relevantie mis-
te.” En hij was niet de enige.
„Onderzoeken wezen het al
uit, maar nu zag ik het zelf ook
onder mijn eigen generatiege-

hebben we een bingomiddag
georganiseerd in een welzijns-
instelling in Amstelveen. Daar
werkt dan al een groep vrijwil-
ligers, maar doordat wij ook
komen helpen, zie je dat er
meer ruimte ontstaat om bij-
voorbeeld een gesprek aan te
gaan met de ouderen. Je ziet ze
helemaal opbloeien.” 

Voor nu ligt de grootste uit-
daging bij het matchen van

mensen en werkgevers en
daarbij komt dan nog het lan-
delijke uitrollen van hun ini-
tiatief. Individuele projecten
zijn daarbij meer dan welkom.
„Wij zitten zelf in Amsterdam
en openen binnenkort ook
een vestiging in Arnhem. Om-
dat we daar de sociale thema’s
kennen, is het makkelijk daar
iets te organiseren, maar om-
dat we landelijk actief zijn, jui-

chen we eigen initiatieven
voor de vijfde dag alleen maar
toe!”

Los van het beantwoorden
van de vraag van de werkne-
mer, kan het ook voor de
werkgever interessant zijn om
in een dergelijke constructie
als Samenvijf te stappen. „Wij
denken dat onze mensen hier-
door productiever worden
omdat ze niet in de vijfdaagse

werkweeksleur zitten.” Zant-
man noemt Silicon Valley als
voorbeeld. „Daar is het heel
gewoon dat mensen een dag
in de week roostervrij zijn en
die zelf in mogen vullen. Die
zou je op een yogamat kunnen
doorbrengen, maar of ze daar
voldoening uithalen is nog
maar de vraag. De maatschap-
pij heeft daar in elk geval niet
zoveel aan.”

Onder werktijd een potje sjoelen met
bejaarden of voetballen met jongeren? Geen

punt bij detacheerder Samenvijf. Dit is
namelijk precies hun bedoeling.

‘Nog niet zo lang
geleden hebben we
een bingomiddag
georganiseerd in
een welzijnsin-
stelling.’
Frans Zantman van Samenvijf.

Je ziek melden terwijl je dat
eigenlijk niet bent; iedereen
heeft het vast weleens gedaan.
Dat ook Amerikanen er niet
vies van zijn, blijkt uit een
onderzoek van de website
careerbuilder. Zo’n veertig
procent van de Amerikaanse
werknemers heeft zich het
afgelopen jaar weleens onte-
recht ziek gemeld. Ongeveer
hetzelfde percentage werkge-
vers betrapte zijn personeel

via social media erop te liegen
over het ziek zijn. 
De site hield een online
enquête onder ruim 2200
HR-managers en bijna 3700
fulltime werknemers. Aan de
werknemers vroegen zij ook
welke voor excuses ze hun
werkgever gaven om een
ziektedag op te nemen als ze
helemaal niet ziek waren. En
daar kwamen een paar opval-
lende antwoorden uit:

„Er zat een beer in mijn tuin en ik
durfde niet naar buiten te gaan”

„Ik heb mijn hand verwond
omdat mijn telefoon is geëxplo-
deerd.”

„Ik heb mijn arm gebroken
omdat ik met een vrouwelijke
bodybuilder heb geworsteld.”

„Mijn uniform past niet meer
omdat ik te dik ben geworden.”

„Mijn hond heeft mijn autosleu-
tels ingeslikt en ik wacht totdat
ze er weer uit komen.”

Overigens zijn er ook mensen
die zich niet ziek melden ook
al zijn ze wel echt ziek. Bijna
30 procent van de werkne-
mers is weleens met griep of
koorts naar het werk gegaan
om op die manier een ziekte-
dag te besparen. 

‘Ik ben gewond, mijn gsm explodeerde’
 W
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