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Wie kijkt naar het verleden,
staat met de rug naar de toekomst
Het jaar 2019 loopt spreekwoordelijk ten einde. Het jaar 2019 is bijna geschiedenis, bijna
verleden tijd.
Bij iedere jaarwisseling is het een goed gebruik om even terug te blikken op het oude
jaar, om daarna het vizier weer te richten op de dingen die komen gaan. Gewoon niet te
lang naar het verleden kijken. Daarom een korte terugblik:
2019 is onvermijdelijk het jaar van de WAB geworden. De Wet Arbeidsmarkt in Balans, in
de volksmond WAB genoemd, die 1 januari aanstaande van kracht wordt. Onvermijdelijk
omdat er in eerste instantie heel veel ophef over (en media aandacht voor) is geweest en
ook onvermijdelijk omdat deze wet alle werkgevers in Nederland raakt. Waaronder
vanzelfsprekend ook Moofpeople als werkgever van al onze payrollmedewerkers: jullie
kapitaal! Mede daarom hebben wij er in onze periodieke nieuwsbrieven ook de nodige
aandacht aan gegeven.
Waarom?
Niet omdat wij groot voorstander zijn van nog meer wetgeving, maar wel omdat wij groot
voorstander zijn van Waardig Anderen Belonen. Dat is namelijk voor ons de essentie van
de WAB. Wij noemen dit reeds vele jaren Do Good Payrolling en passen dit evenzoveel
jaren al toe in onze dagelijkse praktijk.
Graag richt ik mij daarom, samen met jullie, op onze gezamenlijke, nabije, toekomst:
2020. Een jaar waarbinnen wij met alle liefde en vakmanschap verder vorm en inhoud
zullen geven aan onze stip op de horizon:

ongewoon zorgeloos werkgeverschap
Net dat stapje meer; zoveel mogelijk ontzorgend en gebaseerd op Waardig Anderen
Belonen. Dat is wat ons drijft. Dat is waarom wij de dingen doen, die we doen. Samen met
jullie!
Dank voor alle goede dingen die 2019 in zich had. Op naar alle goede dingen die nu nog
verscholen liggen: 2020 is aanstaande.
Fijne feestdagen en boven alles een gezond en gelukkig 2020 gewenst!
Barneveld, 19 december 2019
Namens het gehele Moofpeople team,

Adrie Achterberg
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