
Zakenvrouwvanhet Jaarhaalt fel
uitnaarhethuidigeontslagrecht
Vivienne van
Eijkelenborg: ‘Het
huidige systeem
maakt van mij
als werkgever
een onmens’
RobdeLange
amsterdam

Vanaf vandaag is Vivienne van Eijkelen-
borgniet langerZakenvrouwvanhet Jaar.
Zegeefthetstokjeoveraanhaaropvolgster.
Een jaar langstonddedirecteur-eigenaar
vanDifrax,eensuccesvolle leveranciervan
babyproducten, in de schijnwerpers van
ondernemendNederland.

Naast talloze spreekbeurten enbijeen-
komsten, zat ze plotseling aan tafelmet
leden van het KoninklijkHuis, voerde ze
gesprekkenmet politici en bracht ze een
bezoekjeaanhetTorentjevooreengesprek
met premierMark Rutte over het onder-
nemersklimaat. Alle bezigheden kostten
haarnaarschattingeenderdevanhaartijd.
Gaan die uren vanafmorgenweer geheel
opaanhaarbedrijf?Lachend: ‘Zezijnhier
vooral bangdat ikhele dagen terugkom.’

Afgelopenjaarmerktezehoebelangrijk
het is ietsanderstedoendanloutergericht
te zijn op het reilen en zeilen vanDifrax.
‘Ondernemers investeren te weinig in
zichzelf. Ze sturen hunwerknemers naar
eencursus,maar vindenhet voor zichzelf
te duur. Bij een groot bedrijf zou ik ieder
jaar een of andere opleidingmogen vol-
gen. Ik heb beslotenmijn tijdverdeling
niet te veranderen. Bovendien lopen veel
van de verplichtingen nog door die ik als
Zakenvrouwvanhet Jaarbenaangegaan.’
Een deel van de vrijgekomen tijd wil

VanEijkelenborgbestedenaanhetFonds
GezondGeboren, dat geld inzamelt voor
wetenschappelijk onderzoek naar baby-
sterfte. Komende zomer gaat ze tweewe-
kenals vrijwilligsterwerken ineen vluch-
telingenkampopLesbos.

Hoekijktzeterugophetafgelopenjaar?
‘Ik vond het een prijsmet een opdracht,
namelijkhetondersteunenvanvrouwelijk
ondernemerschap. Nederland heeft ge-
weldigevrouwen,maarnogsteedsgroeien
te weinig van hen door naar een topbaan
of een eigen bedrijf. Ik heb gemerkt dat
schuldgevoel nog steedsmeer voorkomt
dan voorbeeldgedrag.Het taboe bij vrou-
wen op hardwerkenmoet eindelijk een
keer verdwijnen.’

Inallepubliekeoptredens ishaarvoor-
al opgevallen hoe diep de ergernis zit bij
werkgeversoverhethuidigeontslagrecht
endoorbetalingbijziekte. ‘Mijndringende
oproep aande politiek is omhet systeem
grondig teherzien. Ikbenbenieuwdof ze
het inde formatie aandurven.’

Hethuidigesysteemisvolgenshaar ‘een
receptvoorongelukkigemensen’. ‘Ikziter
echtnietoptewachteniederetweejaareen
nieuwewerknemer aan te nemen. Ik wil
in ze investeren.Maar binnendehuidige
regelingishetonverantwoordomiemand
eenvastcontract tegevenalshijpijninzijn
rugheeft of eenbeetje labiel is.’

Hoezouzijhetwelwillenzien? ‘Geefme
eenhalfjaar de tijd omuit te zoekenof ie-
mand daadwerkelijk functioneert. En zo
niet,maak hetmemakkelijk omweer af-
scheidtenemen.Het liefstzonderdossier,
ook al is dat veelgevraagd.Maak vanmij
geenonmens. IkhebgeenHR-afdelingdie
het voorme regelt,maarmoetmaanden-
lang lelijke dingen over eenwerknemer
verzamelen,opschrijvenenzehetkeerop
keer recht inhungezicht vertellen.Het is
voorbeidepartijen een ramp.’

DescheidendZakenvrouwvanhet Jaar
vindt het tijd voor een grondige herzie-
ning van de verhoudingen opde arbeids-
markt. ‘Marktomstandigheden kunnen
me bijvoorbeeld dwingen andersoortige
werknemers indienst tenemen.Dat isnu
bijna onmogelijk. Andersom: eenwerk-
nemer heeft een maand opzegtermijn,
metmeestal nog tweeweken vakantie en

Vivienne van Eijkelenborg, rechts naast koningin Máxima, op de uitverkiezing van Zakenvrouw van het Jaar. FOTO: HH

‘Ik moetmaanden lelijke
dingen over eenwerknemer
opschrijven en het keer op
keer vertellen, het is voor
beide partijen een ramp’

Babyproduct

Wie is Vivi-
enne van
Eijkelen-
borg?

Vivienne van Eijkelen-
borg werd in 1967 gebo-
ren in Bilthoven. Een jaar
eerder waren haar ou-
ders Dimphna en Frank
met het bedrijf Difrax
begonnen. De X stond
voor de opvolger en dat
werd dochter Vivienne.
In 1999 heeft ze het be-
drijf overgenomen. Di-
frax ontwerpt babypro-
ducten die in het Verre
Oosten en Europa wor-
den gefabriceerd. Daar-
naast is Van Eijkelenborg
voorzitter van Entrepre-
neurs Organization Ne-
derland, een internatio-
naal netwerk voor én van
inmiddels meer dan
12.000 ondernemers.
In 2016 werd ze in aan-
wezigheid van koningin
Máxima uitgeroepen tot
Zakenvrouw van het
Jaar.

laatmijmet een acuut probleem achter.
We hebben bij Difrax echt geen dubbele
bezetting.’
Van Eijkelenborg stelt voor omwerk-

gevers te verplichtendrieof zesmaanden
(afhankelijk van de duur vanhet arbeids-
contract) het salaris door te betalen en in
dieperiodeactief tehelpenbijsollicitaties.
‘Dandoet deoverheid ernog eenhalfjaar
bij en daarna volgt een snel afnemende
WWomeventueel latereenbaanmeteen
lager salaris te accepteren.’
Net als veel andere ondernemers wil

Van Eijkelenborg af van de verplichting
zieke werknemers twee jaar door te beta-
len. Lopenwe dan niet het risico terug te
kerennaardeperiodevanvoordeWAO-cri-
sis, toen werkgevers en werknemers
gebroederlijk van honderdduizenden
werknemers afkwamen door ze arbeids-
ongeschikt te verklaren en de kosten op
de samenleving af te wentelen? ‘Nee, de
toegangtotdeWAOisnuveelstrenger.Het
gaatmijomhetprincipiëlepuntdat lang-
durige ziekte en arbeidsongeschiktheid
eenzaakvandeoverheidzijnennietophet
bordje vandewerkgever thuishoren, om-
dathet voorbedrijven zoalshetmijne, en
daarzijnerheelveelvaninNederland, tot
eenacuutbedreigendesituatiekanleiden.
Wewillen toch banen scheppen?Neem
dandebelemmeringenweg. Ikbenervan
overtuigddatdanmeermenseneenonder-
neming starten enwe veelmeermensen,
ook50-plussers, in vaste dienst durven te
nemen,waardoor iedereenprivéeninhet
werkmeer zekerheidkrijgt.’
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