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Het begin van een zoektocht
Voorwoord

Niet voor niets is de titel van dit

perspectief, ‘nieuwe zekerheden’.

veraf één uniforme, verplichte basis-

boek ‘Toekomst van werk’. Sociaal

Om dat in goede banen te leiden,

pensioenregeling voor alle werken-

beleid, arbeidsmarkt en arbeidsver-

komen we er niet met aanpassingen

den in Nederland is. Ook het thema

houdingen zijn zó in beweging en

in bestaande systemen waarvan de

belonen komt aan bod; aan de hand

oude vertrouwde systemen staan

houdbaarheidsdatum verstreken is.

van de vier door AWVN ontwikkelde

zó onder druk, dat nadenken over

Toekomstbestendige oplossingen

toekomstscenario’s inventariseren

en invulling geven aan de toekomst

vragen om een nieuw ontwerp voor

we bouwstenen voor toekomstig

van werk echt nodig is.

sociaal beleid, in de meest brede zin

beloningsbeleid. We houden een

van het woord.

pleidooi voor medezeggenschap-

Niet voor niets verschijnt dit boekje

structuren die álle werkenden een

ter gelegenheid van het AWVN-

Die breedte zoeken we bewust op in

stem geven en we geven aan hoe je

jaarcongres dat als titel ‘Groeien

dit boek. We schetsen de contouren

cao’s op inhoud, proces en structuur

doen we samen’ draagt. Om te

van een stelsel van sociale zekerheid

kunt vernieuwen.

groeien moeten we een groeisprong

voor alle werkenden. We laten zien

maken, nieuwe wegen inslaan – en

hoe we in ondernemingen sociaal

Tussendoor geven vijf columnisten

dat moeten we vooral samen doen,

beleid voor werknemers nu al zo

hun visie op de toekomst van werk.

in dialoog met elkaar en gericht op

kunnen kantelen dat het sociaal

het creëren van een optimaal draag-

beleid van toepassing is op iedereen

Dit boek wil inspireren. Het is niet

vlak in politiek, in maatschappij en

die in het bedrijf aan het werk is.

af. Het is het begin van een zoek-

vooral ook in ondernemingen.

Het Young HR-netwerk van AWVN

tocht, binnen het AWVN-netwerk

schetst op speelse wijze hoe werk

en daarbuiten, naar de vormgeving

Niet voor niets loopt er door dit

in de toekomst er uit kan of zal

van werk in de toekomst.

boek een belangrijke rode draad: die

zien. We staan stil bij de turbulente

van het snel vervagende, klassieke

arbeidsmarkt en bij de vraag hoe en

Ik nodig iedereen uit daar zijn of

onderscheid tussen werkgevers en

waar nieuwe werkgelegenheid kan

haar bijdrage aan te leveren. En wij

werknemers. Werkgevers worden

ontstaan. Rond het thema ‘inclu-

zoeken u de komende tijd weer op

opdrachtgevers en werknemers

sieve arbeidsmarkt’ betogen we

om die discussie verder te voeren.

worden hoe langer hoe meer

hoe je ‘vanuit het hart’ kunt kiezen

opdrachtnemers. Ondernemingen

voor inclusiviteit. We lanceren het

moeten flexibel kunnen werken, en

idee van kruispuntgesprekken, een

werkenden (werknemers, zzp’ers,

nieuwe manier om duurzame in-

flexwerkers – kortom iedereen

zetbaarheid te stimuleren. De vraag

Harry van de Kraats

die werkt of wil werken) willen

komt aan de orde hoe dichtbij of

algemeen directeur AWVN
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Nieuwe wegen inslaan
‘De trends vragen erom oude zekerheden los te laten en nieuwe wegen in te slaan’. Zo
staat het in het dit jaar verschenen AWVN-rapport Trends voor HR. En dat is ook de kern,
dat is waar het om gaat.
Nederland is een prachtig land om in te leven, wonen, ondernemen en werken. Als het
om participatie, inkomen en productiviteit gaat, staat Nederland in de Europese top.
Maar Nederland is ook kwetsbaar: vanwege de sterke afhankelijkheid van mondiale
ontwikkelingen, de oplopende werkloosheid, het kwalitatief afzwakkende onderwijs,
de dalende koopkracht, de immobiele woningmarkt, een dreigende tweedeling op de
arbeidsmarkt en de aanhoudende bescheiden groei. Met als gevolg druk op overheidsbudgetten en druk op de arbeidsmarkt.
Tegen deze achtergrond is een revival noodzakelijk. AWVN gaat de strijd aan tegen het
doemdenken. Niet door zich buiten de instituties te plaatsen, maar door van binnenuit
te werk te gaan. Geen revolutie, maar evolutie. De voorgevel blijft fier overeind, maar
binnen is een ingrijpende verbouwing noodzakelijk.

Een nieuw ontwerp voor
sociaal beleid in Nederland

Vernieuwen binnen het poldermodel

De trends vragen erom om nieuwe wegen in te slaan

Nederland en het poldermodel; sociaaleconomische geschiedenis van Nederland, 1000-

Hoe sociaal beleid voor werknemers te transformeren in sociaal beleid voor werkenden?

landse overlegeconomie. Deze waarden zitten ook in de AWVN-genen: investeren in

Het antwoord op die vraag is volgens AWVN de ultieme reactie op de snelle en

goede arbeidsverhoudingen door overleg, de dialoog zoeken (intern met eigen mensen

structurele veranderingen die zich voordoen op de arbeidsmarkt én op de toenemen-

en medezeggenschaporganen, extern met vakbonden), bouwen aan structuren voor

de flexibiliteitsbehoefte van ondernemingen.

sociaal beleid, open staan voor innovatie. Denk daarbij aan concepten als slimmer wer-

Wie de rode draad in de sociaaleconomische geschiedenis van Nederland wil begrijpen, leest het boek van Maarten Prak en Jan Luiten van Zanden, het in 2013 verschenen
2000. Zij beschrijven de Nederlandse cultuurkenmerken en waarden van de Neder-

ken, sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid: all invented by AWVN. Vernieuwen
In de aanloop naar het Sociaal akkoord van april 2013, kwam een aantal grote bedrij-

hoort bij AWVN en bij de polder, maar niets is vanzelfsprekend. Ook de polderinstituties

ven uit het AWVN-netwerk in de publiciteit met de boodschap dat op het gebied van

– Stichting van de Arbeid, Sociaal Economische Raad, ondernemers- en werkgeversorga-

sociaal beleid nieuw elan nodig is. Nederland zit door de aanhoudende crisis in het

nisaties, vakbonden, ondernemingsraden – moeten zich keer op keer bewijzen en hun

slop. Er zijn bressen geslagen in de sociaaleconomische verhoudingen.

toegevoegde waarde aantonen.

De bedrijven riepen op tot duurzame vernieuwing van Nederland: duurzaam ondernemen, duurzaam leven, duurzaam ontwikkelen, duurzame arbeidsrelaties en duur-

ZES TRENDS VOOR HR

zame arbeidsverhoudingen. De duurzame vernieuwing moet worden gebaseerd op de
traditionele kracht van Nederland, op de kenmerkende en onvervreemdbare waarden
van de Nederlandse cultuur. Voor een nieuw Nederland binnen Europa, zeiden de
bedrijven, moeten we dus doen waar we goed in zijn: verbindingen maken – open en
betrokken, maar met een sterke handelsgeest. Zij pleitten voor een nieuw ontwerp.
Soberder
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Duurzamer

Mondialer

Digitaler

Flexibeler

Interactiever
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AWVN-visie op sociaal beleid
Krachtenveld arbeidsverhoudingen

Bovenban
Dialoog
met vakbond

Directie

Dialoog
met OR

Management
Vakbond
Teamleider

beleid voor nu en de toekomst is

meters. De triptiek slimmer werken, sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid re-

‘gecodificeerd’ in het zogenaamde

sulteerde in 2011 in het manifest Naar nieuwe arbeidsverhoudingen. Mensen maken het

ruggengraatmodel. Dit model – in

verschil, mensen realiseren groei. Een belangrijk document voor de Nederlandse arbeids-

vakkringen hoog gewaardeerd – stoelt

verhoudingen, omdat AWVN en vakbonden een gezamenlijk pleidooi houden voor een

op de volgende elementen:

nieuw evenwicht tussen markt en mensen, tussen flexibiliteit en perspectief, tussen

• investeer in een sterke lijnorganisatie

groei en duurzaamheid. Het manifest vormde voor AWVN en de vakbonden de uitdruk-

• focus op een optimale dialoog tussen

king van een aantal diep gewortelde opvattingen over duurzame arbeidsverhoudingen.

Interne dialoog

Het manifest kreeg vorm in de uitwerking van het thema duurzame flexibiliteit. Niet

• voer de dialoog over vitaliteit,

de werknemer is uitgangspunt voor beleid, maar de werkende. Gezien de grote en snelle

gezondheid, competenties en

veranderingen op de arbeidsmarkt maakt het niet meer uit onder welke juridische titel

betekenisvol werk

iemand aan het werk is. Denken over werkenden in plaats van denken over werkne-

• realiseer daarmee vitale organisaties
die groeien en renderen

Medewerker

De rol van

Van oudsher combineert AWVN het verkondigen van meningen met het maken van

leidinggevenden en werkenden

OR

Historisch keerpunt

De AWVN-visie op innovatief sociaal

mers, zal in retrospectief een keerpunt blijken te zijn in het juridisch-sociologische en

werkgever en
werknemer
verandert.
De impact van
deze omslag
is enorm.

beleidsmatige debat over arbeidsrelaties.

• investeer vanuit de ‘rechte rug’ in
co-creatie met ondernemingsraad

Nieuw ontwerp

en vakbonden.

Het nieuwe ontwerp dat AWVN voor ogen staat, beantwoordt de vraag hoe sociaal
beleid voor werknemers te transformeren in sociaal beleid voor werkenden. Het is de
ultieme reactie op de snelle en structurele veranderingen die zich voordoen op de
arbeidsmarkt. En op de flexibiliteitsbehoefte van ondernemingen.

Meters maken

De rol van werkgever en werknemer verandert. De werkgever is steeds vaker een

De ideeën voor een nieuw ontwerp passen in een al langer lopend sociaaleconomisch

opdrachtgever, de werknemer is steeds vaker een opdrachtnemer. De impact van deze

debat over oorzaken en oplossingen voor de crisis. De Sociaal Economische Raad pleitte
in 2013 voor een groeiagenda. Het Sociaal akkoord van 2013 is te beschouwen als
een hervormingsagenda. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid deed
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De nieuwe werkende

aanbevelingen om het verdienvermogen van Nederland te vergroten. Het Financieele

Het aantal werknemers

over ‘de werknemer’

organisaties dan AWVN

ciperen op de arbeids-

Dagblad debatteerde over de Nederlandse groeiperspectieven. Hoofdredacteur Jan

in klassieke zin – loon-

maar over ‘de (nieuwe)

buigen zich over de

markt’. De zogenaamde

Bonjer schreef: ‘Er ontstaat beweging, debat over de polder, over de bestuurbaarheid

dienst, vaste baan –

werkende’ in een orga-

effecten van deze tran-

Baliegroep exerceert

van Nederland. Wie wil (be)sturen moet tempo maken. Dat geldt nu voor het groei-

neemt af. Steeds vaker

nisatie.

sitie. CNV Vakmensen

al langer op het idee

debat: na de meningen nu de meters’. De melodieën in het groeidebat lopen uiteen,

is het personeel van een

De opmars van de

spreekt over een nieuwe

van de werkenden. Ook

maar de grondtonen zijn hetzelfde:

onderneming samen-

nieuwe werkende wordt

deal tussen werkgevers

VNO-NCW pleit voor een

• anticiperen en snel reageren

gesteld uit werknemers

geleidelijk aan zichtbaar

en werknemers: ‘Wer-

sociaal-zekerheidsstelsel

• disbalansen herstellen of nieuwe balansen zoeken

met uiteenlopende

in het HR-beleid van be-

kenden krijgen de zeker-

waarin niet de werkne-

• innovatief handelen in een innovatief klimaat

(arbeids)contracten.

drijven en in de wet- en

heid dat zij volwaardig

mer, maar de werkende

• duurzaamheid.

We spreken niet meer

regelgeving. Ook andere

kunnen blijven parti-

centraal staat.
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Beleidscommissie AWVN

Nederland: een land vol ambities
‘Nederland is een bedrijvig land.

Niet veel later had Nederland een

knechten ‘Door Eendragt ‘t Zaam

Binnen de sinds 2013

deling in de samen-

ties’ binnen bedrijven

beleid op inhoud, proces

Het heeft zijn vooraanstaande

derde van alle schepen ter wereld

verbonden’, werd al in 1837 in

functionerende Beleids-

leving.

– arbeidsrechtelijke en

en structuur ingrijpend

positie in de wereld nooit in

onder zijn vlag. Wat in Neder-

Breda opgericht. Wij hebben nog

commissie AWVN vindt

arbeidsvoorwaarde-

te vernieuwen.

de schoot geworpen gekregen,

land is uitgedacht vindt soepel

steeds het beste pensioenstelsel

intensief debat plaats

Centraal in die discus-

lijke systemen als cao’s,

maar altijd moeten bevechten.

zijn weg over de grens. Met die

ter wereld. En nergens anders zijn

over een nieuw ontwerp

sie staat de stelling dat

arbeidsvoorwaardenre-

Achter de vertrouwde

Allereerst door land te winnen uit

typische Dutch approach: nuchter,

er zoveel woningbouwcoöperaties

voor sociaal beleid.

‘de houdbaarheids-

gelingen, belonings-

voorgevel moet dus een

water en veen- of moerasgrond

doelgericht, efficiënt. Zuinigheid

als in Nederland.

Er wordt gesproken

datum van systemen’

systemen, en het ar-

ingrijpende renova-

en dit te bedijken en te bemalen,

met vlijt. Waarin een klein land

Wij hebben ons hart verpand aan

over de crisis in de

verstreken lijkt. Dat

beidsrecht zelf.

tie plaatsvinden. De

zodat het niet meer kan overstro-

groot kan zijn.

dit land en voelen ons betrokken

polder, kansen en be-

geldt zowel voor de

Veel consensus is er

Beleidscommissie ziet

men.

Wie al zo lang en zo succesvol op

bij de waarden die het vertegen-

dreigingen voor sociale

politiek (versplintering,

binnen de Beleids-

hierbij voor AWVN een

Die generaties lang gewortelde

wereldschaal werkt, is wendbaar,

woordigt. Solidariteit, bescher-

partners, de veranderen-

polarisatie, moeizame

commissie over de vraag

belangrijke rol wegge-

waakzaamheid op water doet wat

staat open voor nieuwe ontwikke-

ming, vertrouwen, dialoog,

de rol van vakbonden en

coalitievorming) als voor

of de ‘instituties’ behou-

legd: ‘Neem initiatief,

met een volk: iets sociaals. Want

lingen en kan uiteraard ook goed

verbinding en gelijkwaardigheid

werkgeversorganisaties,

‘instituties’ zoals SER,

den moeten blijven en

loop voorop, wees zicht-

achter de dijken wil je wel duide-

omgaan met mensen van velerlei

zijn een paar van die belangrijke

het partnership tussen

STAR, vakbonden en

ook kunnen blijven. Het

baar in het debat en re-

lijke afspraken over onderlinge

slag en uiteenlopende culturen.

principes die in ons collectief

werkgever en werk-

werkgeversorganisaties,

antwoord is ja, mits we

aliseer zichtbaar ruimte

solidariteit en bescherming, om

Daar past geen arrogante inborst

landschap verankerd zijn en

nemer, over de twee-

maar ook voor ‘institu-

erin slagen om sociaal

voor verandering’.

maar niet te zeggen: polderen.

bij: wij zijn juist groot geworden

zullen blijven. Onze internatio-

Onze unieke ligging aan een delta

door ons klein te houden. Wij

nale oriëntatie en vindingrijk-

van belangrijke pan-Europese

zijn ook altijd voor vrijhandel

heid dragen wij als handelsnatie

omslag is enorm. Voor werkgevers betekent het dat zij na moeten denken over

rivieren prikkelde onze interna-

geweest, want dat diende onze

vanzelfsprekend met ons mee.

nieuwe concepten voor geïntegreerd sociaal beleid voor werkenden. Voor vakbon-

tionale handelsgeest. Daarmee

belangen. Onze talenkennis en

Diep in ons hart weten wij dat

den dat zij zich niet meer alleen op zittende werknemers richten. Voor werkenden

hebben wij ons van meet af aan

tolerantie zijn legendarisch.

deze principes een stevige basis

betekent het dat er een groter beroep zal worden gedaan op hun eigen verant-

innovatief getoond. Zo was het

Met ‘zeventien miljoen mensen

vormen voor verdere ontplooi-

woordelijkheid en initiatief, in ruil voor een nieuw vorm te geven ‘terugvalposi-

een Hollandse timmerman die

op dit kleine stukje aarde’ hebben

ing. Vervolgens nemen wij de

tie’ in situaties waarin dat nodig is. En voor de overheid ligt er zeer omvangrijke

de krukas bedacht waarmee je

wij uiteraard rekening te houden

uiteindelijke regie over ons leven

taakstelling. Het sociale-zekerheidsstelsel moet op de schop; wet- en regelgeving

de ronddraaiende beweging van

met elkaar. In ons land hebben wij

liefst zelf in de hand. De één is

aangepast.

een molen kon omzetten in een

onze zaakjes dan ook van meet

daarbij wat ondernemender dan

De contouren van het nieuwe ontwerp worden in deze publicatie verkend aan de

heen-en-weerbeweging voor

af aan collectief geregeld, zowel

de ander, maar als puntje bij paal-

hand van verschillende thema’s. Deels gaat het nog om zaaigoed, soms zijn het

een zaag. Zagen werd veertig

op economisch als op sociaal

tje komt proberen wij onnodige

al kleine plantjes en in andere gevallen volgroeide planten. Ook de breed samen-

keer zo productief, waardoor de

gebied. De oudste financiële

risico’s te vermijden. Voor welke

gestelde ‘Denktank Investeringsagenda voor de BV Nederland’ verkent hoe we op

Verenigde Oost-Indische Com-

handelsbeurs ter wereld werd in

uitdagingen wij staan, welke

een innovatieve manier nieuw beleid kunnen ontwikkelen en nieuwe zekerheden

pagnie (VOC) een schip in negen

1611 opgericht in Amsterdam. De

nieuwe wegen wij inslaan, wij

kunnen creëren voor mensen en bedrijven.

maanden kon bouwen, iets wat

allereerste voorloper van een vak-

dragen deze kernwaarden in de

Er moet een omwenteling komen. Dat is een opdracht aan alle partijen die van

nergens anders ter wereld lukte.

bond, de vereniging van drukkers-

rugzak met ons mee.’

Nederland een fantastisch land maken om in te leven en te werken.

Overgenomen uit interne notitie (2014) van Denktank Investeringsagenda BV Nederland
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Een goede balans voor economische groei
Een flexibele arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde voor economische groei.
Zwaar economisch weer, toenemende onzekerheden, globalisering en technologische ontwikkelingen maken het flexibel kunnen inzetten van mensen echt nodig.
Een flexibele arbeidsmarkt bevordert het aanpassingsvermogen van ondernemingen, is efficiënt en verhoogt de arbeidsproductiviteit. Dat genereert concurrentievoordelen ten opzichte van landen waar die aanpassing minder goed tot stand
komt. In Nederland is de flexibele schil het afgelopen decennium structureel groter
geworden. Ruim een kwart van alle werkenden in Nederland werkt in een flexibele
constructie. Vooral het aantal zzp’ers en werknemers met een tijdelijk contract is
sterk gegroeid.
Aan flexwerk zitten ‘scherpe randen’. Als we die niet oplossen zitten we onszelf in
de weg. Flexwerk moet toekomstbestendig worden door te investeren in de verduurzaming ervan. Dat leidt zowel tot flexibiliteit met een goede prijs-kwaliteitverhouding als tot flexibiliteit met perspectief en nieuwe eigentijdse zekerheden.

Nieuwe zekerheden voor werkenden
Werkloosheid, ziekte, oud worden en kennisveroudering uniform geregeld

Disbalans in beeld
Voor het ontwerpen van iets nieuws, is inzicht nodig in waar de schoen wringt.
De matrix op pagina 13 geeft een overzicht van het Nederlandse arbeidsrechtelijke
contractenstelsel en de daaraan gekoppelde voorzieningen.
In de linkerkolom staan drie pijlers, het fundament waarop wij ‘werken’: de arbeids-

Het sociale-zekerheidstelsel is uit balans doordat de sociale voorzieningen zijn ge-

overeenkomst, de uitzendovereenkomst en de overeenkomst van opdracht of het

bouwd op de lang stabiele, maar nu snel vervagende relatie tussen de werkgever en de

verrichten van diensten. In de tweede kolom zijn de daaraan gekoppelde contract-

werknemer die met elkaar de klassieke arbeidsrelatie zijn overeengekomen. Tijd voor

vormen opgenomen. Om zicht te krijgen op de disbalans in (sociale) voorzieningen

iets nieuws. Eén uniforme regeling die alle werkenden zekerheid biedt bij werkloos-

zijn in de horizontale balk alle voorzieningen ten behoeve van werkenden vermeld.

heid, ziekte, oud worden en kennisveroudering.

Met een kruisjeslijst wordt, vanuit de optiek van werkenden, het niveau van die
voorzieningen gewaardeerd. De waardering is vervolgens opgedeeld in juridisch en

10

Het wordt tijd voor een andere opzet van de sociale zekerheid voor mensen die in

feitelijk. Iets kan immers juridisch goed geregeld zijn maar feitelijk anders uitpakken.

verschillende en wisselende juridische constructies werk verrichten. De arbeidsmarkt

De waardering met plussen en minnen is gebaseerd op eigen opvattingen en op wat

verandert snel en wordt steeds flexibeler. Daardoor is er een disbalans ontstaan in

daarover in de literatuur te vinden is. Het heeft dus geen absolute geobjectiveerde

de sociale zekerheid voor werkenden in Nederland. Dat knelt. Niet alleen voor wer-

waarde, maar het maakt wel de rode draad zichtbaar: vast is te vast en flex is te

kenden maar ook voor ondernemingen, en het leidt tot maatschappelijke discussies.

flex. Het systeem is uit balans geraakt doordat sociale voorzieningen over een lange

We moeten daarom iets nieuws creëren, want de veranderingen op de arbeidsmarkt

periode zijn gebouwd op de lang stabiele, maar nu rap vervagende relatie tussen

zijn onomkeerbaar. Bedrijven hebben een legitieme en groeiende behoefte om arbeid

de werkgever en de werknemer die met elkaar de klassieke arbeidsovereenkomst

flexibel te kunnen inzetten, en mensen die in flexibele constructies werken hebben een

afsluiten.

legitieme behoefte aan perspectief, aan nieuwe zekerheden. De balans moet hersteld

Linksboven staat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gewaardeerd met

worden met een systeem van sociale zekerheid voor werkenden, ongeacht de juridische

++/++. Deze contractvorm wordt zowel juridisch als feitelijk het hoogst gewaar-

constructie waarin gewerkt wordt. Die AWVN-visie wordt steeds vaker en breder onder-

deerd. Voor de werknemer biedt het de meeste zekerheid, voor de werkgever is het

steund vanuit kringen van wetenschap en relevante opinieleiders.

verworden tot een voor hem met verplichtingen overladen rechtsbetrekking, zoals

Het huidige stelsel
voor contractvormen
met sterk wisselende
zekerheden voor
werkenden is niet
toekomstbestendig.

11
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Kruisjeslijst

de relatief hoge ontslagbescherming en verplichtingen bij ziekte en arbeids-

rechts-		 arbeidsvoorwaarden			 arbeidsloos inkomen			duurzame inzetbaarheid
positioneel

ongeschiktheid.
De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is naar de functionele inhoud bovendien
weinig flexibel en biedt daardoor weinig ruimte voor aanpassing aan veranderende

flex naar contractvorm

omstandigheden in de organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat werkgevers de door hen

maar een honorarium. De enige plus ten opzichte van de klassieke werknemer is het
fiscale voordeel. Voor de werkgever (in de rol van opdrachtgever) is de zzp’er financieel aantrekkelijker geworden, omdat de werkgever als opdrachtgever niet hoeft bij te
dragen aan de collectieve lasten voor deze arbeid. Daarnaast is het voor bedrijven een

arbeidsovereenkomst
(7:610 BW)

Rechtsonder wordt de zzp’er gewaardeerd met --/-- op de onderwerpen sociale zekerheid, pensioen, scholing en arbeidsongeschiktheid. De zzp’er ontvangt ook geen loon

aantrekkelijke manier om de inzet van arbeid te flexibiliseren: er hoeft minder rekening
gehouden te worden met de bescherming van werkenden en arbeid kan voor korte
periode worden ingekocht.

leid, door de fiscale faciliteiten voor zelfstandigen, maar vooral doordat vast te vast is
geworden – en dus vaak te duur.
Het schema laat, tussen de uitersten van linksboven en rechtsonder, nog een breed
palet zien van veel voorkomende flexibele contractvormen die werkenden minder baan-

uitzendovereenkomst
(7:690 BW)

In internationaal opzicht heeft het aantal zelfstandigen in Nederland een opmerkelijke
groei doorgemaakt. Dat komt onder meer door de versoepeling van het vestigingsbe-

primair
secundair
tertiair
WL
Z
AO
gezondheid/ scholing/ mobiliteit
							
veiligheid ontwik								
keling
Jur. Feit.

gewenste flexibiliteit in flexibele contractvormen zijn gaan zoeken.

zekerheid en perspectief bieden dan bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De paradox wordt – in grote lijnen – helder: de plussen voor werkenden zijn vaak de
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en flexibel in te kunnen spelen op het hectische ondernemingsklimaat.

overeenkomst
van opdracht
(7:400/750)

uitzendbeding (uitzend A, fase
1, 2, payroll alocatieve functie)

waar bedrijven juist wél en in toenemende mate behoefte aan hebben om wendbaar
Het vereist weinig verbeeldingskracht om tot de conclusie te komen dat dit stelsel van
contractvormen met sterk wisselende zekerheden voor werkenden allerminst toekomstbestendig is.

werkers is (voor hetzelfde werk) soms aantoonbaar lager dan voor vaste medewerkers
• zzp’ers ervaren prijsdruk en hebben minder tijd en geld om te blijven investeren in
actuele kennis en vaardigheden

Flexibiliteit niet duurzaam genoeg
De conclusie die we trekken uit de bovengenoemde matrix bevestigen en verdiepen de

Sociale zekerheid

F

minnen voor werkgevers en opdrachtgevers. En dat geldt uiteraard ook andersom. Daarbedrijven minder behoefte aan hebben en gelden de minnen voor de contractvormen

12

fiscaal		

conclusies die AWVN een paar jaar geleden formuleerde in Flexibiliteit met perspectief.
Nog even – aangevuld met de inzichten van nu – kort op een rij:
• voor (een deel van de) flexwerkers is de werk- en inkomensonzekerheid objectief aantoonbaar groter dan voor degenen die een vaste baan hebben. De beloning voor flex-

• ons stelsel van sociale zekerheid is gemaakt voor werknemers; voor ‘anders werkenden’ zijn de deuren vaker en eerder gesloten
• de scholingsgraad van flexwerkers ligt aanzienlijk lager dan die van vaste medewerkers: (sectorale) opleidingsfondsen bieden flexwerkers vaak geen mogelijkheden
• gezondheidsrisico’s zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt (waar flexibel werk
vaak voorkomt) bewezen hogen dan daarboven

13
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• flexibele arbeidsrelaties resulteren in minder binding en een minder groot com-

gedekte basispensioenregeling voor álle werkenden.

mitment tussen de ondernemingen en de mensen die daar anders dan op basis van

We moeten dus op zoek naar nieuw vormgege-

een vaste arbeidsovereenkomst werken. Dat leidt tot minder kennisuitwisseling en

ven sociaal-zekerheidsbeleid dat flexibiliteit

minder kennisopbouw.

(voor bedrijven én werkenden) de ruimte
geeft in plaats van belemmert. In de kern

We moeten
op zoek naar
nieuw beleid
dat flexibiliteit
de ruimte geeft
in plaats van
belemmert.
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Een alternatief is noodzakelijk

raakt dat ook de politieke en maatschap-

Het niet verduurzamen van flexibiliteit leidt vroeg of laat tot sociaaleconomische

pelijke discussie over flexibiliteit: de

problemen: blijvend te lage startkwalificaties resulteren in een afname van het

één wil flexibiliteit indammen en blijft

opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Dat leidt tot een kettingreactie: meer

vasthouden aan het vaste contract als

inactieven, daling van koopkracht, afname van innovatiekracht, verslechtering van het

de norm, de ander (en AWVN hoort

vestigingsklimaat, tweedeling op de arbeidsmarkt en sociale onrust. Voor bedrijven

daarbij) omarmt flexibiliteit als een niet

betekent het ontstaan van een grote groep werkenden met onvoldoende perspectief

meer weg te denken motor voor economi-

die niet of te weinig investeert in inzetbaarheid en kennis, dat kwaliteit en innova-

sche groei. Maar dan wel op een duurzame

tiekracht onder druk komen te staan. Uiteindelijk vermindert dat onze internationale

manier waarbij de belangen van bedrijven én

concurrentiekracht en de concurrentiekracht van veel individuele bedrijven.

werkenden optimaal gediend zijn.

Eén stelsel voor alle werkenden

Naar een nieuw ontwerp

Het moet en kan anders. De hoofdoverweging hierbij is dat het klassieke onderscheid

Eén uniforme regeling die ‘zekerheid’ biedt bij werkloosheid,

tussen werkgever en werknemer vervaagt. Werkgevers komen steeds vaker in de rol

ziekte, oud worden en kennisveroudering maakt die weg begaanbaar. AWVN werkt

van opdrachtgever, werknemers worden steeds meer opdrachtnemer. De diversiteit

de komende periode aan de uitwerking van deze basisgedachte. Dat kunnen we ui-

aan juridische constructies waaronder gewerkt wordt is enorm toegenomen en is nog

teraard niet alleen op eigen kracht. Dit thema is ook onderwerp van discussie binnen

steeds in beweging.

de door AWVN geïnitieerde denktank waarin ook vakbonden, politiek en wetenschap

Een oplossing voor de geschetste problemen zou kunnen zijn om het huidige juri-

participeren.

dische regime waarin wordt gewerkt (arbeidsovereenkomst, uitzendovereenkomst,

Daarnaast is SEO Economisch Onderzoek in opdracht van AWVN bezig de ontwerp-

overeenkomst van opdracht of het verrichten van diensten) te uniformeren tot een

vereisten voor zo’n nieuw systeem in kaart te brengen. Daarbij gaat het met name

‘kleiner’ en overzichtelijker contractenstelsel met de daarbij passende (sociale) voor-

om de vraag of het afdekken van risico’s voor alle werkenden een verzekeringsvorm

zieningen.

of een spaarvorm moet krijgen, of meedoen verplicht of vrijwillig is, of de uitvoering

Naar ons idee kan het huidige systeem van contractsvrijheid (met uitzondering van

publiek of privaat moet en hoe je moreel risico (de kans dat mensen het risico waar-

de zogenaamde schijnconstructies, waar overheid en sociale partners een eind aan

voor zij verzekerd zijn minder gaan mijden) kunt indammen of voorkomen.

willen maken) in stand blijven als we de uniformering aan de andere kant zoeken. Het

SEO helpt ook bij het op een rij zetten van de kosten en baten van een alternatief

systeem van contractvrijheid staat niet ter discussie, ook niet als je voor een andere

systeem. In welke mate leidt een nieuw systeem tot méér welvaart, meer werkge-

verdeling van contractvormen zou kijken.

legenheid, hogere (arbeids)productiviteit en een groter financieel draagvlak voor

In zo’n benadering ontstaat denkruimte voor één collectieve regeling voor álle wer-

sociale zekerheid? En weegt dat op tegen mogelijk hogere kosten voor werkgevers

kenden, die voorziet in een basisuitkering in geval van werkloosheid, kortdurende

bij het inhuren van flexibiliteit?

ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid, en een uitkering die gebruikt kan worden

Het realiseren van nieuwe zekerheden voor werkenden is een lastige, maar uitda-

voor bij- of omscholing, voor het ‘repareren’ van kennisveroudering. Bij verder door-

gende klus. Daar is veel creativiteit, lef en ook politieke moed voor nodig. Maar niks

denken in die richting komt ook de vraag aan de orde of je die uniforme voorziening

doen is geen alternatief; dat laat het beeld wat bovenstaande matrix oproept wel

ook naar pensioen zou kunnen doortrekken: één uniforme, verplichte, kapitaal-

zien. De houdbaarheidsdatum van het bestaande systeem is verstreken.
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Een wereld zonder werk
Aldo Dikker

Nee, vroeger was niet alles beter. Maar wel overzichtelijker. Bij de aanvang van ons
kapitalistisch stelsel had je de factor arbeid en de factor kapitaal. De vertegenwoordigers daarvan, arbeiders en kapitalisten, hadden een tegengesteld belang. Kapitalisten
wilden zoveel mogelijk winst maken, en dat deden ze door de arbeiders uit te persen.

’s Ochtends
jagen, ’s middags
vissen, ’s avonds
veeteelt bedrijven
en na het eten
de kritiek te
beoefenen, al naar
gelang ik verkies,
zonder ooit jager,
visser, herder of
criticus te worden.
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Die organiseerden zich vanaf begin vorige eeuw in vakbonden om een groter deel van
de winst op te eisen, en zo kwam er langzaam overleg tussen arbeid en kapitaal tot
stand. Er werden afspraken gemaakt, vastgelegd in cao’s. Dat kon ook makkelijk. Als
gevolg van het Taylorisme en Fordisme was het werk gestandaardiseerd en opgeknipt
in hapklare brokken. Daar passen collectieve afspraken bij.

het verkeer is het wachten op de zelfsturende auto’s. We kennen al robots die huishoudelijk werk voor hun rekening nemen. Er zijn al robots die aan de hand van de gebruikte

Na de Tweede Wereldoorlog moest Nederland weer worden opgebouwd. De factoren

gezichtsspieren analyses kunnen maken, bijvoorbeeld of een lach echt is of gemaakt.

arbeid en kapitaal hadden elkaar nodig en werkten samen om dat te realiseren. Arbei-

Handig bij sollicitaties, of bij het ondervragen van verdachten. Wetenschappers zijn ook

ders en kapitalisten werden werknemers en werkgevers. In de jaren negentig van de vo-

druk bezig robots te ontwikkelen die kunnen leren van fouten. Doel daarvan is dat ze

rige eeuw kwam de technologische revolutie goed op gang. Productieprocessen werden

zelfstandig beslissingen kunnen nemen. We hoeven daarom niet vreemd op te kijken

minder gestandaardiseerd, zodat het product steeds beter kon aansluiten op individu-

als op enig moment ook de menselijke technicus of ingenieur bij Foxconn wordt vervan-

ele wensen van de klant. Wie vroeger een auto kocht, kon alleen uit het merk en een

gen. Zelfs topman Gou moet vrezen voor zijn baan.

aantal modellen kiezen, tegenwoordig kan aan dat model alles worden aangepast als
de koper daar om vraagt. Variatie in het productieproces leidde tot variatie in arbeids-

Het zou best kunnen dat onze (achter)kleinkinderen leven in een wereld waarin het alle

voorwaarden. Decentralisatie zette in, maatwerk groeide uit tot de norm. En met het

dagen weekend is. Technisch lijkt dat mogelijk.

verdwijnen van de gestandaardiseerde arbeid, kwam vakmanschap centraal te staan.

Maar er is een klein probleempje.

In plaats van de strijd tussen arbeid en kapitaal, vond er een samensmelting plaats: de

Wie koopt al die producten? De miljoen werknemers van Foxconn in ieder geval niet.

werknemer werd als kapitaal beschouwd. Bedrijven draaiden op human capital.

Ons economisch systeem is gebaseerd op arbeid die toegevoegde waarde produceert
en daarmee kapitaal schept. De werknemer krijgt in ruil daarvoor loon, waarmee hij die

Nu zitten we in de overgang naar het volgende tijdperk, waar het kapitaal de plaats

producten kan kopen. Dat systeem gaat knellen in een gerobotiseerde maatschappij

inneemt van de arbeid. De Chinese elektronicafabriek Foxconn, bekend van onder meer

waarin de mens vrije tijd, maar geen geld heeft.

de productie van smartphones en berucht vanwege de arbeidsomstandigheden en de

Het kan de opmaat zijn naar een systeem waarbij ‘de maatschappij de algemene

daaruit voortkomende zelfmoorden, heeft aangegeven de werknemers te willen ver-

productie regelt en mij juist daardoor de mogelijkheid geeft, vandaag dit en morgen

vangen door robots. ‘We hebben een miljoen werknemers, in de toekomst hebben we

dat te doen, ‘s ochtends te jagen, ‘s middags te vissen, ‘s avonds veeteelt te bedrijven en

een miljoen robots’, aldus de trotse CEO Terry Gou in 2013. Volgens hem zullen er alleen

na het eten de kritiek te beoefenen, al naar gelang ik verkies, zonder ooit jager, visser,

Aldo Dikker is hoofd-

nog menselijke technici en ingenieurs nodig zijn.

herder of criticus te worden’.

redacteur van Zeggen-

Van wie dit citaat afkomstig is?

schap, tijdschrift over

Maar robotisering houdt niet op bij gestandaardiseerde massaproductie. In de zorg

Juist ja, van Karl Marx en Friedrich Engels, opgetekend in de Duitse Ideologie uit 1846.

arbeidsverhoudingen

komt de robotisering op gang; er bestaan al robots die operaties uit kunnen voeren. In

Toen de industriële revolutie nog maar net begonnen was. •
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kwaad daglicht en leiden bij sommigen tot de roep om flexibiliteit terug te dringen.
AWVN vindt dat terugdringen van flexibiliteit de concurrentiepositie van bedrijven
verzwakt en de kans op misstanden door het omzeilen van wet- en regelgeving juist
vergroot. Bovendien hebben bedrijven een legitieme reden voor hun groeiende behoefte arbeid flexibel in te zetten. Snel opeenvolgende technologische ontwikkelingen,
de toenemende onvoorspelbaarheid in werkaanbod en turbulentie als gevolg van de
economische crisis, leiden tot een structurele flexibiliteitsbehoefte. Daarnaast kiezen
veel werkenden zelf, bewust, voor meer flexibiliteit. Veel beter is het daarom om flexibiliteit de ruimte te geven, maar dan wel op een nieuwe, en vooral duurzame manier.
Om als werkgever ook in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende, gekwalificeerd, gemotiveerd en flexibel personeel, pleitte AWVN enkele jaren terug in Flexibiliteit
met perspectief al voor het verduurzamen van flexibele structuren en arbeidsverhoudingen. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid zet een stap richting duurzame flexibiliteit:
vaste en flexibele arbeid worden meer gelijk getrokken. Maar er zijn fundamentelere

De flexwerkmaatschappij:
een houtkoolschets voor HR-beleid

structuurwijzigingen van de sociale zekerheid en het pensioenstelsel nodig om flexibel
werken in de maatschappij in te bedden.
Werkgevers hoeven echter de wetgeving niet af te wachten om flexibele arbeid binnen
hun organisatie in goede banen te leiden. Met HR-beleid voor werkenden, dus beleid
gericht op zowel medewerkers in vaste dienst als flexibele krachten, kan nu al gebouwd

Working apart together in een flexibele arbeidsorganisatie

worden aan een toekomstbestendige, flexibele organisatie. Structurele flexibiliteit zet
de beschikbaarheid van adequaat personeel, de arbeidsverhoudingen, de werkorga-

Er zijn fundamentele structuurwijzigingen op het gebied van sociale zekerheid nodig

nisatie en de kosten-batenafwegingen in een langere-termijnperspectief. HR-beleid

om flexibel werken in de maatschappij in te bedden. Maar werkgevers hoeven de wet-

voor werkenden speelt hierop in door niet de contractvorm centraal te stellen, maar de

geving niet af te wachten om flexibele arbeid binnen hun organisatie in goede banen

gezamenlijke inzet voor optimale bedrijfsresultaten nu en in de toekomst.

te leiden. Met HR-beleid voor werkenden, beleid gericht op zowel medewerkers in vaste
dienst als flexibele krachten, kunnen zij nu al bouwen aan een toekomstbestendige,

Working apart together

flexibele organisatie.

Het klassieke in-, door- en uitstroompatroon maakt plaats voor een WAT-relatie
(Working apart together). De rol van werkgever verschuift naar het ‘werk geven’;

18

Langzaam maar zeker ontwikkelt flexibel werken zich van additionele arbeidsvorm tot

de rol van de werkende naar het ‘werk nemen’, oftewel werkgevers worden opdracht-

norm. Zo is het aantal flexwerkers tussen 2001 en 2012 gestegen van 12 naar 16 procent

gever, werkenden opdrachtnemer. Beide partijen werken samen zolang vraag en

van de beroepsbevolking; een groei die volgens een recente studie van TNO doorzet tot

aanbod op elkaar aansluiten. Lopen vraag en aanbod uit elkaar, dan eindigt het werk-

zo’n 30 procent in 2020. En ook vaste medewerkers hebben meer en meer te maken met

contract, maar niet vanzelfsprekend de relatie. Werkenden bereiden zich voor om dan

flexibele taken, werktijden en werkplekken.

andere werkzaamheden op te kunnen pakken, gefaciliteerd door de ‘werkgever’. Intern

De opkomst van het flexibel werken botst met de op stabiliteit ingerichte sociale

ligt het accent op duurzame inzetbaarheid, secundair op het begeleiden van-werk-

zekerheid, organisatiestructuren, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Denk

naar-werk. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid speelt hierop in met het vervangen van

bijvoorbeeld aan de schoonmaakstakingen (2010, 2014), vermeende uitbuiting van (bui-

de ontslagvergoeding door een transitiebudget. Daarnaast participeren ‘werkgevers’

tenlandse) flexkrachten, oneerlijke concurrentie (vervoer) en de discussies over onvrij-

steeds meer in regionale netwerken, om de overgang voor werkenden te versnellen en

willig zzp’er-schap. Deze rafelranden van de flexmarkt zetten het flexibel werken in een

de verbinding (op afstand) te behouden.
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Met externe flexibele krachten die goed zijn bevallen, kan de relatie na afloop van de

Bij een nieuwe opdracht waren evenwel de eerder ingeschakelde experts niet beschik-

opdracht worden voortgezet via (virtuele) netwerken, arbeidscommunities. Voor de werk-

baar, en moest onder tijdsdruk nieuwe expertise worden ingehuurd tegen hoge kosten.

gever een manier om flexibele krachten op de hoogte te houden van de bedrijfsontwikkelingen, voor flexibele krachten netwerken van potentiële opdrachtgevers, die hen de

HR-analytics en HR-beleid voor werkenden

mogelijkheid bieden bij te blijven op het vakgebied en zo het risico op inkomensderving

De kosten-batenanalyse van flexibel werken ziet er bij eenmalige tijdelijke inhuur anders

vanwege werkloosheid helpen in te dammen. Een voorbeeld uit het heden is External

uit dan bij inhuur op meer structurele basis. Waar bij kortdurende piekinzet vooral de

staffing 3.0 van ABN AMRO, een eigen on- en offline zzp-netwerk van de bank.

prijs en directe beschikbaarheid bepalend zijn, neemt de relevantie van andere kosten- en

Het behouden van een goede relatie met werkenden vanwege eventuele toekomstige

batenfactoren toe bij frequent terugkerende inhuur.

inzet, kan worden versterkt door te investeren in hun ontwikkeling. Zzp’ers bekostigen

Interne flexibiliteit kan de kosten voor externe inhuur verminderen. Kosten voor het

hun persoonlijke ontwikkeling dan zelf, bijvoorbeeld via een maandelijkse toeslag op

investeren in multi-inzetbaarheid moeten dus afgewogen worden tegen inhuur. Andere

hun factuurbedrag, eventueel gefinancierd uit het opleidingsbudget. Bij afscheid is het

relevante posten zijn vervangings- en inwerkingskosten. Die lopen flink in de papieren.

behoud van een goede relatie gebaat bij het meegeven van een getuigschrift, met hulp

Een supermarktketen rekent € 900 voor de vervanging van een vakkenvuller, een callcen-

bij het opzetten of actualiseren van een e-portfolio en met een aanbeveling op het

ter hanteert een normbedrag van € 7.000 voor de vervanging van een medewerker. De

LinkedIn-profiel.

vervangingskosten lopen dus snel op met het niveau van de functie.

Niet de contractvorm, maar de
gezamenlijke inzet
voor optimale
bedrijfsresultaten
komt centraal te
staan.

Naast directe HR-kosten en -baten is ook de relatie tussen flexibel werken en bedrijfsreFlexibele werkorganisatie

sultaten van belang; denk aan de kwaliteit van de productie (uitval) of dienstverlening

Aanpassingsvermogen van ondernemingen vraagt om flexibiliteit in taken, tijd en werk-

(schadeclaims) en de beschikbaarheid van flexkrachten (het risico op het missen van een

plek. De toenemende concurrentie zet arbeidskosten onder druk en vergroot de nood-

opdracht). Met HR-beleid voor werkenden zijn kwaliteits- of beschikbaarheidsrisico’s

zaak te werken als er werk is. Fluctuaties in werkaanbod vormen de basis voor periodes

beter in te dammen door middel van meer binding en betrokkenheid. Ook nemen de

met meer of minder werk. Behalve de omvang kan ook de aard van de werkzaamheden

kansen op waardevolle suggesties van flexwerkers voor verbeteringen toe. Voor flexwer-

variëren. De functiestructuur maakt plaats voor taakeenheden die, aansluitend op het

kers bieden zowel interne als externe pools en arbeidscommunities de mogelijkheid tot

werkaanbod, variabel gecombineerd kunnen worden tot projecten/opdrachten. Allocatie

ontwikkeling, afwisseling en het verkennen van ander werk, met behoud van inkomens-

kan plaatsvinden via managers, (interne) arbeidspools of via een digitale arbeidsmarkt

zekerheid.

waar werkenden zich kunnen inschrijven.

Het investeren in het opleiden van flexkrachten loont eerder en meer bij regelmatige of

Adequate bemensing van de flexibele werkorganisatie vraagt om competentie- en ken-

langdurige inhuur. Zo heeft de divisie Semiconductors van Philips de productiekwaliteit

nismanagement. Competentiemanagement om inzicht te hebben in de benodigde en

spectaculair verhoogd door te investeren in opleidingen en het bieden van langere ar-

aanwezige kwaliteiten – om ze effectief in te kunnen zetten en om op tijd te kunnen

beidscontracten aan een deel van de daarvoor ingeschakelde wisselende flexwerkers. Bij

anticiperen op mogelijke tekorten. Belangrijk kenmerk van HR-beleid voor werkenden is

regelmatige inhuur kan eigen werving en direct contact met de zzp’ers de kwaliteit van

dat ook flexwerkers ingezet worden op hun kwaliteiten, meedraaien in de plannings- en

de dienstverlening en naleving van contracten borgen. Zo bespaart ABN AMRO met haar

ontwikkelingscyclus, inclusief de daaruit voortvloeiende ontwikkelings- en of belonings-

eerder genoemde zzp-netwerk vijf tot tien procent op inhuurkosten en liefst 50 procent

effecten. Voor alle werkenden is feedback op hun functioneren essentieel om zich bewust

op de makelaarskosten.

te zijn van hun competenties, de ontwikkelmogelijkheden en profilering op de arbeidsmarkt.
Kennismanagement is noodzakelijk om vooral ervaringskennis te borgen bij een steeds
vaker wisselende bezetting. Een voorbeeld uit de hedendaagse praktijk illustreert de
noodzaak daarvan: een groot ICT-bedrijf bespaarde bij het uitvoeren van een opdracht
bijna negen procent op de arbeidskosten door externe projectmanagers en technische
specialisten in te schakelen en te bezuinigen op kennisoverdracht op vaste medewerkers.
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Een nieuwe visie op goed opdrachtgeverschap
Als vervolg op de al langer bestaande code voor de schoonmaakindustrie werd op 1 mei

6. Voor de medewerkers in de dienst-

de samenhang van verschillende diensten

2014 de uitgebreide Code verantwoordelijk marktgedrag in de facilitaire dienstverlening

verlening betekent dit dat zij idealiter:

en services. Investeren staat ook de wens

gepubliceerd. Op weg naar die code, formuleerden een aantal opdrachtgevers met

a. eigen verantwoordelijkheid en regel-

van opdrachtgevers tot het integreren van

inbreng van AWVN onderstaande visie op goed opdrachtgeverschap.

ruimte hebben
b. zich bij de opdrachtgever deel voelen

1. Organisaties hebben de keuze werkzaamheden zelf uit te voeren of uit te

a. kwaliteit op basis van duidelijke
normen en benchmarks

besteden. Daaraan kunnen verschillende

b. kosten

strategische overwegingen ten grondslag

c. sociaal beleid.

liggen. Bij de juiste uitvoering leidt dat tot
winst voor iedereen. Klanten krijgen waar

4. Voor de opdrachtgevers betekent dit:

voor hun geld, medewerkers waardering

dat zij volledig instaan voor de kwaliteits-

en toeleverende opdrachtnemers een

normen die zij in acht nemen, inclusief

rendement.

de sociale consequenties van inhuur van
diensten en uit- en aanbesteden van dien-

cept niet in de weg. Om bovenstaande te

uitmaken van een groter organisatie-

realiseren is een goede verbinding met

verband en denken vanuit het belang

onderzoek en onderwijs noodzakelijk.

van diens hele keten van diensten
c. vakbekwaam zijn, op basis van goede

9. Aparte aandacht verdient de emanci-

opleidingen en juiste competenties

patie van de ingehuurde medewerkers

d. geëmancipeerd zijn, respect afdwingen,
actief en zichtbaar zijn

ten opzichte van de eigen medewerkers.
Sleutelwoorden hierbij zijn communicatie,

e. volwaardig werk verrichten dat gezien

representatie, assertiviteit en integratie.

mag worden, ook in contact met het

Waar gewenst worden de samenwerking

eigen personeel van de opdrachtgever.

en communicatie tussen het inhuurper-

2. Outsourcing van uiteenlopende dien-

sten. Naar de sociale praktijk vertaald:

Voor alle actoren in de dienstenketen leidt

soneel en het eigen personeel bevorderd.

sten aan gespecialiseerde opdrachtne-

als goed opdrachtgever toetsen zij de

dit tot het volgende appel.

Te denken valt daarbij aan gezamenlijke

mers kan dus een vervolgstap zijn. Daar-

offertes ook op het sociale beleid van de

mee neemt de afhankelijkheid van derden

opdrachtnemer, vooral waar het gaat om

7. Elke keten is zo sterk als de zwakste

van taalkennis, representatieve vaardig-

in de keten van diensten wel toe. Net als

de implicaties die de offerte heeft voor de

schakel. Het denken in het belang van de

heden (ambassadeursrol naar klanten)

het besef dat het succesvol inhuren, inle-

uitvoerende medewerkers in de dienstver-

keten is mede daarom richtinggevend

en de deelname aan vakopleidingen.

nen, uit- en aanbesteden een vak apart is:

lening (zoals onder 6 vermeld). Een goede

voor afspraken die sociale partners met

een vak dat vraagt om kennis van de des-

opdrachtgever vult het opdrachtgever-

elkaar maken voor branchebrede cao’s.

betreffende markt en dat specifieke eisen

schap sociaal verantwoord in.

De meerwaarde van de keten zal dan ook

stelt aan ons gedrag op het speelveld van
vraag en aanbod, sociaal en zakelijk.
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diensten en services in één servicecon-

kantines en werktijden, het verbeteren

zijn weerspiegeld in een goed samenspel
5. Voor de opdrachtnemers betekent dit:

tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers,

dat zij het ‘mensenwerk’ als onderdeel

intermediaire partijen en vakbonden. Dit

3. Sleutelvoorwaarde voor het succesvol

van de aangeboden dienstverlening reëel

samenspel zal dan ook leiden tot geza-

inhuren, uit- en aanbesteden van diensten

in de offerte omschrijven, in elk geval zo

menlijke sociale doelstellingen.

is verantwoordelijk marktgedrag.

dat opdrachtgevers hier hun oordeel en

Daarbij baseert de opdrachtgever zijn

selectie op kunnen baseren. In deze optiek

8. Investeren in vakmanschap en profes-

keuze voor het aanbod van een leveran-

zien opdrachtgevers kwaliteit en sociaal

sionaliteit is uitgangspunt. Werkgevers

cier niet louter op kwaliteit en prijs,

beleid altijd als twee kanten van dezelfde

zorgen voor de investering en goede

maar op een volledige presentatie van in

medaille, die aantoonbaar het verschil

borging in de praktijk. Opdrachtgevers fa-

elk geval de volgende drie kern-

maken tussen goede en slechte aanbie-

ciliteren waar mogelijk. De verdieping en

elementen:

dingen.

professionalisering gaat niet ten koste van
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2. Digitalisering, robotisering, mechanisering Ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de aard
van het werk voor veel functies ingrijpend zal veranderen. Een aantal functies zal zelfs overbodig worden en vervallen.
3. Veranderende omstandigheden en opvattingen over werk In de privésfeer verschuift de
balans van work naar life; werken is voor jongeren niet automatisch meer het belangrijkste
en de maatschappelijke druk om (mantel)zorgtaken uit te voeren, groeit. In het werk nemen
productiviteits- en flexibiliteitseisen toe.
4. Flexibilisering van arbeid Deze trend zet door. Door het steeds dynamischer (mondialer)
worden van sterk concurrerende markten neemt de behoefte aan flexibele inzet van werkenden toe. Deze flexibiliteitsbehoefte laat zich moeilijk combineren met vaste arbeidscontracten.
Dit impliceert groei van de inzet van zzp’ers, gedetacheerden en uitzendkrachten. Kostenbeheersing leidt tot reductie van werkuren, in de vorm van kleine en tijdelijke deeltijdcontracten.
De bereidheid van een werkende om – flexibel – wisselende werkzaamheden op wisselende
tijden op wisselende plaatsen tegen wisselend inkomen te verrichten, zal aan de onderkant

Zijn er straks voldoende,
goed opgeleide en flexibele werkenden?

van de arbeidsmarkt in belangrijke mate de kans op werk bepalen.
5. Opleiden en de opkomst van de meritocratie De tweedeling in de samenleving op basis
van opleiding dreigt groter te worden. Een tweedeling met enerzijds hooggeschoolde (specialistische/technisch geschoolde) werkenden en anderzijds laaggeschoolde, flexibele, breed
inzetbare medewerkers. De middengroep wordt herkenbaar kleiner; 20% van deze groep zal

De arbeidsmarkt van de toekomst

door opleiding en scholing opstromen. Het merendeel van deze middengroep zal dus een plek
moeten vinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt met steeds meer kleine tijdelijke banen.

Om de crisis te overwinnen én om bij te blijven in de mondiale concurrentierace, hebben

‘Levenlang leren’ vergroot de individuele kansen op de arbeidsmarkt, maar is geen garantie

bedrijven in toenemende mate behoefte aan voldoende, goed opgeleide én flexibele wer-

voor het voorkomen van verdringing als de behoefte aan arbeid bij werkgevers niet toeneemt.

kenden. Maar hoe ontwikkelt die arbeidsmarkt zich de komende tien jaar, waar moeten we

De rekening voor dat levenlang leren zal meer en meer ook neergelegd worden bij de werken-

allemaal rekening mee houden?

den als een eigen investering in een goede positie op de arbeidsmarkt.
6. Regionalisering De arbeidsmarkt is tot en met mbo-niveau een regionale arbeidsmarkt. De

Voorspellen is moeilijk. Nog maar vijf jaar geleden waarschuwden vriend en vijand voor

bereidheid om te verhuizen naar een andere regio is klein. Het dilemma bij regionale verschil-

een generiek krappe arbeidsmarkt, maar dat scenario is uitgebleven. Redenen daarvoor zijn

len in arbeidsaanbod: verplaats je het werk naar de mensen of de mensen naar het werk?

de langdurig aanhoudende periode van laagconjunctuur (minder vraag naar arbeid), de
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verhoging van de AOW-leeftijd (tot 67 jaar in 2022) en een flink hogere participatiegraad

Voldoende werkenden?

dan eerder verwacht (vooral het aantal vrouwelijke werknemers en oudere werknemers is

Recent AWVN-onderzoek (Arbeidsmarkt 2025, twee gezichten) wijst uit dat als de vraag naar

sterk toegenomen). Wat denken we nu te weten over welke kant het in de nabije toekomst

arbeid constant blijft, er de komende jaren op landelijke schaal geen sprake zal zijn van (kwan-

met de arbeidsmarkt op gaat? In elk geval moeten we rekening houden met de volgende

titatieve) arbeidsmarktkrapte. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden is dat dit

ontwikkelingen.

inzicht gebaseerd is op een verder oplopende participatiegraad. Blijft die achterwege, dan ziet

1. Ontgroening en een dubbele vergrijzing Demografisch onderzoek wijst uit dat de totale

het beeld er weer heel anders uit.

bevolking de komende tien jaar met circa een half miljoen groeit. In 2025 zal die naar

Toch zal op specifieke deelsegmenten van de arbeidsmarkt (met name specialistische functies

verwachting uitkomen op bijna 17,5 miljoen Nederlanders. Toch krimpt de potentiële be-

voor hoogopgeleiden, in industrie, techniek, medische technologie) wel degelijk krapte ont-

roepsbevolking; de hoofdoorzaak daarvan is de vergrijzing. Tot ongeveer 2037 geldt: minder

staan. Voor sommige functies, zoals procesoperators en IT-specialisten, is nu al sprake van een

jongeren en meer ouderen (maar die wel langer doorwerken).

gespannen arbeidsmarkt; voor andere functies (zoals chauffeurs) dreigt een gespannen ar-
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beidsmarkt te ontstaan zodra economisch herstel serieus doorzet. Ook op regionaal niveau

meer oppakken. Het ontwikkelen van een nieuwe didactische benadering voor het opleiden

kunnen de komende jaren arbeidsmarktspanningen ontstaan. Naast regio’s met specifieke

van ouderen is noodzakelijk: minder schoolbanken, meer leren op de werkplek.

tekorten, zullen er regio’s zijn met overschotten.
Voldoende gekwalificeerde, flexibele werkenden?
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Voldoende gekwalificeerde werkenden?

Flexibiliteit is mede-afhankelijk van de mogelijkheden en de bereidheid van werkenden.

De behoefte aan voldoende gekwalificeerde werkenden maakt investeren in kennis en

De mogelijkheden zijn afhankelijk van de fysieke of mentale gesteldheid van werkenden,

ervaring van werknemers steeds noodzakelijker. Dit betekent ook: investeren in oudere

de privéomstandigheden en (mantel)zorgtaken. Maar in een sterk concurrerende 24/7-eco-

werkenden – omdat zij tot minimaal 2037 de groeiende groep binnen de bedrijfspopulatie

nomie vergroot een flexibele instelling de kans op werk aanzienlijk. Voor het belonen van

zullen zijn.

werk op zogeheten inconveniënte werktijden zullen we eigentijdse vormen moeten vinden.

Werkenden kwalificeren zich door kennis en ervaring. Het is welbegrepen eigenbelang van

Daarnaast zullen vanwege de toenemende prestatie- en participatiedruk de (mantel)zorg-

werkgevers om werkenden voldoende ruimte te bieden om die kennis en ervaring ook daad-

en huishoudelijke taken beter verdeeld moeten worden. Mannelijke mantelzorgers zijn

werkelijk op te doen. Maar omdat de arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt, is het belang-

nog steeds ondervertegenwoordigd. Analoog aan de ‘papadagen’, waarop vaders hun kind

rijk dat werkgevers ook over de grenzen van hun eigen bedrijf of sector heen gaan kijken.

verzorgen, moeten we gaan nadenken over de introductie van ‘ouderdagen’. Als de samen-

Uitspraken als ‘Ik leid niet op voor de concurrent’ zijn uitingen van ‘oud denken’; zowel de

leving er niet in slaagt mantelzorg goed te organiseren, dan moeten maximaal presterende

oude als de nieuwe werkgever is immers gebaat bij goed opgeleide of snel bij te scholen

werkenden gelijktijdig maximaal participerende burgers zijn. Een onmogelijke spagaat.

werkenden. Werkgeveronafhankelijke opleidingsbudgetten die werkenden in staat stellen

Het ontwerpen van een systeem voor persoonlijke dienstverlening (analoog aan het Belgi-

zich te scholen en voor te bereiden op de veranderende vraag in de arbeidsmarkt, zullen

sche systeem van ‘dienstenvouchers’) verdient volop aandacht. Niet alleen om de flexibi-

noodzakelijk zijn. De transitiekostenvergoeding die in de Wet Werk en Zekerheid is geregeld,

liteit van werkenden te vergroten, maar ook om de participatie aan de onderkant van de

lijkt daar gedeeltelijk in te voorzien, maar dat geld komt pas beschikbaar bij ontslag – en

arbeidsmarkt te bevorderen. Uitgaande van beperkte economische groei met geringe ba-

daarmee veelal te laat.

nengroei, bestaat er met name zorg over de positie van laagopgeleide werkenden. En voor

Ook het regionale karakter van de arbeidsmarkt pleit voor andere financieringsconstructies

een stabiele arbeidsmarkt zijn grote groepen mensen die niet participeren onwenselijk.

voor scholing. Sectorale A&O-fondsen lijken daarom hun langste tijd te hebben gehad –

Basisgedachte bij de ideeën over persoonlijke dienstverlening is dat nieuwe werkgelegen-

tenzij die in staat zijn om over hun eigen sectorgrenzen heen te stappen. Een krimpende

heid ontstaat als arbeid maar goedkoop genoeg is. In een steeds verder individualiserende

branche moet zich concentreren op uitstroom via financiering van omscholing; een vraag-

samenleving waar mensen langer zelfstandig blijven, kleinere families hebben die meer

branche op het stimuleren van instroom (inclusief – gedeeltelijk – betaald opleiden).

verspreid wonen en de eenzaamheid toeneemt, groeit de behoefte aan persoonlijke dienst-

Voorts zullen er nieuwe specifieke opleidingen ontstaan die zowel publiek als privaat

verlening. Denk aan de Parijse conciërge of de New Yorkse doorman: boodschappen doen,

gefinancierd zijn. Voorbeelden daarvan zijn nu al te vinden. Philips en de Universiteit van

kleine klusjes in, aan en om het huis, beveiliging, chauffeurswerkzaamheden, tuinonder-

Eindhoven hebben in kader van de war on talent afspraken gemaakt over 30 promotieplek-

houd; gezelschapsdame of -heer, wandelen en winkelen. Taken (géén uren) die geleverd

ken. Her en der wordt nagedacht over het herinvoeren van de eigen bedrijfsscholen, al dan

worden door kleine buurtteams, met een bekende matchmaker en vertrouwde werken-

niet in samenwerking met het ROC.

den. Organisatorisch zijn hier al wat voorbeelden van zoals Buurtzorg Nederland, de

Intersectorale en regionale mobiliteit is en blijft overigens een lastig onderwerp. Weer-

Social Firm, en Calibris Wijkleerbedrijf; nu gaat het hierbij nog om relevante werkervaring

standen liggen op het terrein van de ouderenonvriendelijke cultuur binnen bedrijven, een

opdoen in de informele zorg voor mbo 1-2, maar wellicht dat dit soort initiatieven in de

achterhaalde visie met betrekking tot levensloop, opgebouwde rechten (juridisch, financieel

toekomst structureler vorm krijgen.

en psychologisch). Daarnaast duikt voortdurend de vraag op of werkenden wel voldoende

Een recent onderzoek van PWC toont aan dat er reële kansen zijn voor het creëren van

competenties hebben om in andere bedrijven of sectoren aan het werk te gaan.

een omvangrijke hoeveelheid werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt op

Blijven meedoen op de arbeidsmarkt stelt eisen aan leren, maar een levenlang leren stelt

het gebied van de persoonlijke dienstverlening. Er staat eigenlijk niets in de weg om dit

ook nieuwe eisen aan opleiden. Als werkenden én langer aan het werk blijven én vaker van

plan verder uit te werken en om andere nieuwe, creatieve plannen te ontwikkelen. Want

werk veranderen, zal het opleidingsaanbod aangepast moeten worden. We weten dat jon-

die zullen we hard nodig hebben om de toekomstige behoefte aan voldoende, gekwalifi-

geren anders leren dan ouderen en dat die over het algemeen geen grote langdurige studies

ceerde en flexibele werkenden te kunnen realiseren.

Minder schoolbanken, meer
leren op de
werkplek.
Een nieuwe
didactische
benadering voor
het opleiden
van ouderen is
noodzakelijk.
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Je bent zelf verantwoordelijk
voor je eigen vooruitgang
Bibi de Vries
Mijn vader had een goede baan. In de avonduren en in het weekeinde studeerde hij.
Dat was in de jaren vijftig en zestig trouwens vanzelfsprekend, studeren buiten werktijd. En vaak op eigen kosten. Want als je vooruit wilde komen in het leven, ging de kost
voor de baat uit. Dat besef leefde sterk; niet alleen in ons gezin.
Mijn dochter – nu 18 jaar – gaat in Maastricht studeren. Zij reist en is internationaal
georiënteerd. ‘Wat bindt mij aan Nederland?’, zegt ze wel eens tegen mij. ‘Ik kan overal
werken, mam.’ Anders dan de nationale gerichtheid van haar grootvader en van mij,
is bij haar het besef aanwezig van een arbeidsmarkt die de hele wereld omvat. Europa

Ik zou zeggen:
vergeet de
bovenkant niet.
Ook daar
zitten mensen
met afstand tot de
arbeidsmarkt.
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is ook maar een regio. De internationale gerichtheid van bedrijven, internet en online
scholing maakt dat steeds meer mensen buiten Nederland gaan werken en zich verder
ontwikkelen.
Ik ben zeven jaar geleden mijn derde carrière begonnen bij Achmea, na 12,5 jaar lid van
de Tweede Kamer voor de VVD te zijn geweest en daarvoor zeven jaar fiscalist in het
bedrijfsleven. De praktijk van meerdere carrières tijdens het werkzaam leven neemt
hand over hand toe.
Ik geef deze voorbeelden uit eigen sfeer om te laten zien hoe in het bestek van een
halve eeuw de arbeidsmarkt is veranderd. En ook dat je als individu invloed kan uitoefenen op je eigen leven en je eigen loopbaan. Het gaat erom dat mensen zich realiseren
dat je je eigen plafond kunt verhogen. Dat je zelf grenzen kunt verleggen.

Wat wij na de Tweede Wereldoorlog met z’n allen hebben opgebouwd wordt door

Vele gesprekken met leiders van grote ondernemingen bevestigen mij in deze opvat-

nieuwe werkelijkheden ingehaald: het werkzaam leven gaat tenminste vijftig jaar

ting. Wat heeft deze leiders gevormd?

duren. Tien jaar langer dan nu het geval is. Twee à drie loopbanen bij een veelvoud aan

Het zijn mensen die meer dan gemiddeld gedreven zijn. Ze willen iets voor elkaar

werkgevers worden normaal. Werkgevers zullen daar steeds meer op inspringen met

boksen en nemen daar verantwoordelijkheid voor. Dat laten ze vaak al in hun jeugd en

loopbaanperspectieven passend bij meerdere carrières. Denk aan demotie, maar ook

vormende jaren zien. Ze doen een tweede studie of bewijzen zich maatschappelijk of

begeleiding van mensen in opleidingstrajecten die op andere sectoren zijn gericht.

in de sport. Het zegt iets over hun karakter. Ze zijn zich er van bewust dat ze het niet

Werknemers moeten mee in de dans: alert zijn en investeren in de eigen opleiding.

Bibi de Vries, direc-

alleen kunnen. Ze verzamelen mensen om zich heen die op andere terreinen leider-

In het arbeidsmarktbeleid zie je dat er veel aandacht uitgaat naar de onderkant van

teur Strategische

schap tonen. Ze moeten het samen doen, ze vullen elkaar aan. De wereld verandert en

de arbeidsmarkt: inspanningen voor mensen met lage opleidingsniveaus of met een

relaties bij Achmea

snel. Daarom, zeggen ze, moet je snel kunnen schakelen. Een factor voor succes is het

afstand tot de arbeidsmarkt. Ik zou zeggen: vergeet de bovenkant niet. Ook daar zitten

Corporate Relations,

onderhoud van skills.

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

en auteur van het

Ik weet niet precies welke kant het op gaat. Wel weet ik dat de veranderingen die zich

Ze hebben verzuimd zich bij te scholen en hebben zich niet gevoegd op de snelweg van

in het najaar 2014

aandienen van grote invloed zijn op de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, het werken.

de flexibele arbeidsmarkt. Op die snelweg moet je kunnen versnellen om niet ingehaald

te verschijnen boek

En daarmee worden allerlei bestaande vehikels, bijvoorbeeld de cao en onze op secto-

te worden door een ander. Dat is de realiteit van de arbeidsmarkt van dit moment.

Leiders

ren geënte regelingen twijfelachtig. Hoe toekomstbestendig zijn die?

Achterover leunen is voorbij. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen vooruitgang. •
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dat daar draagvlak voor is – met alle negatieve consequenties van dien voor bijvoorbeeld
de duurzaamheid ervan. AWVN, al een aantal jaren vanuit werkgeversplatform De Normaalste Zaak bezig met de inclusie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt,
merkt dat er vanwege de hiervoor geschetste politieke realiteit een verhoogde energie bij
werkgevers is ontstaan. Maar het is de vraag of een quotum en de daaraan gekoppelde
boete een duurzame reden is om als werkgever te starten met de inclusie van mensen met
een beperking op de werkvloer.
Voor sommigen misschien wel; zij kunnen zich de boetelast gewoonweg niet veroorloven.
Maar om daadwerkelijk de beweging te kunnen maken naar een inclusieve arbeidsorganisatie en een inclusieve arbeidsmarkt, zal de why toch in andere redenen moeten zitten.
Werkgevers kunnen er immers ook voor kiezen om het creëren van banen met de bijbehorende inspanning over te slaan en de boete te betalen (en die weer door te berekenen in
de prijzen van producten of dienstverlening). De bezuinigingsdoelstelling van de overheid
wordt zo gehaald, maar de kosten stijgen en er is geen extra persoon met een beperking
aan het werk. Het vaststellen van een echte why voor het inzetten van mensen met een
beperking is dan ook nodig om tot een werkelijk inclusieve arbeidsmarkt te komen met

Inclusief werkgeven: wat is de why?

duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking.
Huishoudboekje

De meerwaarde voor de onderneming blijkt altijd te benoemen

Eerst een verkenning van de why op macroniveau. Wij hebben in de tweede helft van de
vorige eeuw, destijds overtuigd van het inmiddels achterhaalde inzicht dat mensen vooral

In de periode 2014-2026 maken werkgevers 125.000 banen vrij voor de groep mensen die

niet moesten werken bij enig gebrek of ouderdom, het zo met elkaar georganiseerd dat

vanwege een arbeidsbeperking een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Als blijkt dat de

grote groepen mensen geen plek hebben op de arbeidsmarkt en een uitkering ontvangen.

inspanningen daarvoor ondermaats zijn, dan treedt een quotumregeling in werking. Maar

Deze verzorgingsmaatschappij is, versterkt door de effecten van de economische crisis,

is de dreiging van een quotum nu echt een overtuigende reden voor een werkgever? Zijn

onbetaalbaar geworden. Voor wat betreft de doelgroep van de baangarantie-afspraken

er geen betere motieven denkbaar? Een verkenning naar de why van het inclusief (d.w.z.:

betekent voortzetting van het huidige systeem een stijging van de uitkeringslasten tot

zonder een deel van de arbeidsmarkt uit te sluiten) werkgeven.

zo’n 13,5 miljard euro per jaar. En daarvoor betalen werkgevers hoe dan ook de rekening,
in de vorm van stijging van belastingen en premies. Wat weer leidt tot hogere loonkosten,

Eén van de in het oog springende afspraken uit het op 11 april 2013 gesloten Sociaal akkoord

die een bedreiging vormen voor de concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven in het

is die van de 125.000 garantiebanen ten behoeve van de groep mensen die vanwege een

buitenland en daarmee voor de economie van ons land.

arbeidsbeperking een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Werkgevend Nederland heeft zich

Aan de andere kant tekent zich in een aantal sectoren inmiddels, ondanks de (naweeën

gecommitteerd deze banen vrij te maken in een periode van twaalf jaar, gerekend vanaf

van) de economische crisis, krapte op de arbeidsmarkt af, bijvoorbeeld in de sector tech-

2014. Het is geen vrijblijvende afspraak; bij het niet nakomen ervan zal de overheid (welis-

niek. Van de werkgevers in de techniek en industrie verwacht 55 procent de komende jaren

waar na overleg met de sociale partners) jaarlijks de mogelijkheid hebben een quotumhef-

knelpunten in de personeelsvoorziening. Dit vraagt om het slimmer en effectiever benut-

fing op te leggen van € 5.000 per niet gerealiseerde arbeidsplaats per jaar.

ten van het beschikbaar potentieel op de arbeidsmarkt.
Simpel gezegd komen we in Nederland niet uit met ons gezamenlijke huishoudboekje en
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Boete dan maar?

hebben we inmiddels op sommige plekken in ons huishouden ook te weinig beschikbare

Een quotum is een door weinigen gewenst instrument. Het stigmatiseert de mensen die het

menskracht om alle taken uit te voeren. Daar komt de tijdgeest nog bij met de voortschrij-

betreft en zet werkgevers aan tot het creëren van arbeidsplaatsen ‘omdat het moet’ zonder

dende emancipatie van achtergestelde groepen en de erkenning van hun recht op een
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volwaardige deelname aan de maatschappij. Zo ratificeerde Nederland eerder dit jaar het

van mensen, van wie we voorheen vooral de beperking zagen? In de unieke manier

VN-verdrag tot bescherming van de rechten van gehandicapten.

waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan het bedrijfsproces, de sfeer binnen of de
productiviteit van een team, of aan het vergroten van de innovatiekracht of het markt-

Intrinsieke motivatie

aandeel van de onderneming? Of in het gevoel van zingeving om te kunnen bijdragen

Genoeg redenen om de beweging te maken naar een arbeidsmarkt waar ook plaats is

aan het oplossen van een dringend arbeidsmarktprobleem enerzijds en de ontwikkeling

voor mensen met een beperking. Maar de why op macro-economisch en maatschappelijk

van een individu met weinig kansen anderzijds? Dit zal per werkgever verschillen en het is

niveau mag dan duidelijk zijn, het is de vraag of individuele werkgevers deze redenen ook

aan iedere werkgever om dit voor zichzelf vast te stellen. De ervaring leert echter dat het

als voldoende overtuigend ervaren en daar vervolgens naar handelen. Werkgevers zijn im-

altijd mogelijk is om de meerwaarde voor de onderneming te benoemen.

mers niet op de wereld om werkgever te zijn; zij zijn vooreerst ondernemer, strevend naar

‘Vanuit het hart’
in combinatie
met ‘positieve
bijdrage aan de
ondernemingsdoelstelling’ levert
de meeste kans
op duurzame
arbeidsplaatsen.
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continuïteit van hun bedrijf. Zij zijn niet op dagelijkse basis bezig met het oplossen van

Aansluiting

macro-economische vraagstukken, maar met het behalen van hun ondernemingsdoelstel-

Welke redenen dan ook ten grondslag liggen aan de beweging naar een meer inclusieve

lingen, het overleven van de crisis en, als het kan, het ook nog een beetje gezellig houden op

arbeidsorganisatie, de meeste kans op duurzame arbeidsplaatsen levert een combinatie

de werkvloer. En dit alles dikwijls ook nog terwijl ze geregeerd worden door een buitenlands

van een reden uit de vierde categorie, ‘vanuit het hart’, met een of meer redenen uit de

moederbedrijf, dat strak stuurt op kosten en fte’s. De why op ondernemingsniveau moet dan

derde categorie, ‘positieve bijdrage aan de ondernemingsdoelstelling’. Een reden vanuit

ook een directe bijdrage leveren aan die doelstellingen en passen bij de structuur waar de

het hart is nodig omdat – zeker in de beginfase – dit de motor is om te starten, ondanks

onderneming deel van uit maakt.

alle uitdagingen die de werkgever in het vervolgtraject zeker nog zal tegenkomen. En

Wat is dan die why voor individuele werkgevers? AWVN heeft vanuit de ervaringen opge-

een reden uit de categorie ‘financieel/economisch’ is vaak nodig als onderbouwing van

daan binnen De Normaalste Zaak en het in januari 2014 gestarte programma Werkgevers

de reden uit het hart, zodat het werken met mensen met een beperking op de langere

gaan inclusief inmiddels de volgende varianten gesignaleerd.

termijn structureel deel uit gaat maken van de dagelijkse bedrijfsvoering. Immers, de

1. Reactie op externe, directe prikkels voorkomen van quotum en de daarbij behorende boete,

redenen uit de derde categorie leveren een min of meer directe bijdrage aan de onderne-

nakoming van een cao-afspraak, invulling van de eis van social return bij aanbestedingen

mingsdoelstelling. Het realiseren daarvan heeft rechtstreeks impact op de continuïteit

2. Positionering bedrijf verbeteren bedrijfsimago, verbeteren imago als werkgever

van de onderneming – en dat kan dan weer het draagvlak en de actiebereidheid binnen

3. Positieve bijdrage aan ondernemingsdoelstelling (in)directe financieel-economische

de onderneming vergroten.

redenen, vergroten van het marktaandeel, vergroten innovatiekracht, beter presterende teams,

Voor een succesvolle transitie naar een inclusieve arbeidsmarkt is het daarom van het

hogere winst, betere sfeer werkvloer, lager ziekteverzuim, inzet bijzondere talenten leiden tot

grootste belang dat de overheid als bepaler van wet- en regelgeving vanuit de why op

excelleren in dienstverlening of excelleren bedrijfsproces, voorblijven krapte arbeidsmarkt, ef-

macroniveau aansluiting zoekt bij de realiteit van het ondernemerschap en bij de why

fectiever inrichten van het bedrijfsproces: lagere kosten, hogere opbrengsten

die op ondernemingsniveau doorslaggevend is. Relevant in dat verband is de definiëring

4. Zingevingsredenen, ‘vanuit het hart’ iemand met een achterstand een kans bieden, bij-

van de doelgroep voor wie garantiebanen gecreëerd gaan worden. De wetgever heeft die

dragen aan een betere wereld, maatschappelijke verantwoordelijkheid, p van people, bijdra-

doelgroep erg nauw gedefinieerd, terwijl veel bedrijven liever ruimer kijken – naar men-

gen aan duurzame oplossing van het arbeidsmarktvraagstuk, zelf iemand kennen met een

sen die als gevolg van een handicap of chronische ziekte een bovengemiddelde afstand

beperking, energie en creativiteit die loskomt door te denken in mogelijkheden in plaats van

tot de arbeidsmarkt ervaren. Bij ongewijzigd beleid zullen de uitkomsten suboptimaal

onmogelijkheden, iedereen moet mee kunnen doen, aansluiting bij de kernwaarden van de

zijn. Vandaar dat AWVN zich hard blijft maken voor verruiming van de doelgroep.

organisatie

De noodzaak om aan te sluiten bij de why op ondernemingsniveau geldt zeker ook voor

Het is lastig om een intrinsiek gemotiveerde why voor jezelf te bepalen in een situatie

uitvoeringsorganisaties en lagere overheden. Werkgevers, gemotiveerd ‘vanuit het hart’

waarin de politiek al heeft bepaald dat het moet gebeuren. Welke ruimte heb je als werk-

en vanuit hun ondernemingsdoelstellingen, zullen dan een nog grotere bereidheid

gever dan nog, anders dan de uitvoering van een wet of het nakomen van een afspraak

hebben om de uitdagingen aan te gaan die zich vervolgens presenteren bij het what

gemaakt door iemand anders? Is de why te vinden in de energie die loskomt door te kijken

en de how.

naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden? In de (soms uitzonderlijke) talenten

De vraag is dan uiteindelijk niet meer why, maar why not?

33

TOEKOMST VAN WERK | AWVN

AWVN | TOEKOMST VAN WERK

kunnen doen om gemotiveerd en gezond inzetbaar te blijven. Dit klinkt eenvoudig, maar
blijkt in de praktijk toch een weerbarstig probleem. In de praktijk zien we talloze belemmeringen bij werkenden. We noemen er een paar:
• niet altijd wordt de noodzaak ervaren om aan de eigen duurzame inzetbaarheid te werken
• de verantwoordelijkheid wordt nog te veel bij de werkgever gelegd
• de mogelijkheden in de praktijk lijken onvoldoende aan te sluiten op de behoeften van
werkenden. Zo kunnen er te weinig mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen door ander
werk te doen of om opleidingen te volgen
• onzekerheid bij werkenden om eigen (loopbaan)keuzes te maken of om de ervaren belemmeringen voor toekomstige inzetbaarheid open te bespreken. Voorbeelden van dat laatste
zijn ervaren fysieke belasting of niet mee kunnen komen met veranderingen in het werk
• gebrek aan alternatieve werkzaamheden, in- of extern.
Een belangrijke rol is weggelegd voor de uitvoerende manager. Hij is de verbindende
schakel tussen de behoeften en mogelijkheden van werkenden en de behoeften van het
bedrijf. Een erkend lastige positie die in de literatuur wel de spagaat van de manager wordt

Van duurzame inzetbaarheid
naar duurzaam meedoen

genoemd. De leidinggevende moet het in een gesprek met de werkende hebben over

Kruispuntgesprekken en demotie – een andere mindset

ming van werk en privé. De belemmeringen die managers in de praktijk ervaren zijn divers.

werkinhoud, werktijden, werkverdeling, het functioneren en de beoordeling, maar ook over
de benodigde competenties en de ervaren werkdruk, de levensstijl, ontwikkelingsmogelijkheden op zowel de korte als de lange termijn, de toekomstverwachtingen en de afstemVeelgenoemde zijn:

Voor veel bedrijven staat duurzame inzetbaarheid van medewerkers niet meer ter

• gebrek aan middelen (ruimte, tijd en geld)

discussie. In 80 procent van de cao’s staan afspraken om duurzame inzetbaarheid te

• gebrek aan de juiste vaardigheden om te coachen, waardoor zij het moeilijk vinden het

stimuleren. Daarmee is het laaghangende fruit grotendeels geplukt, maar is duurzame

gesprek aan te gaan en werkenden te stimuleren

inzetbaarheid nu ook daadwerkelijk geborgd? Nee. Er is vooral ander gedrag voor nodig

• met lege handen staan; onvoldoende zicht op het bedrijfsbeleid om werkenden oplossin-

om de slag te maken van duurzame inzetbaarheid naar duurzaam meedoen – een

gen te kunnen bieden

andere mindset bij werkgevers, managers en werkenden.

• alleen beoordeeld worden op high performance (kwaliteit en kwantiteit) in plaats van ook
op begeleiding van werkenden.

Vergrijzing van de bevolking en langer doorwerken leiden er toe dat de gemiddelde leef-

Adequaat duurzaam inzetbaarheidsbeleid kan pas slagen als er oog is voor deze belemme-

tijd in de bedrijven stijgt. Bedrijven staan door deze ontwikkelingen voor de uitdaging

ringen op de werkvloer bij werkenden en hun leidinggevenden. Alle betrokkenen moeten

de gewenste bijdrage van hun werkenden aan het bedrijf gedurende hun loopbaan tot

hun verantwoordelijkheid nemen voor duurzame inzetbaarheid, maar tegelijkertijd is het

hun pensioenleeftijd op niveau te houden. Het gaat om het voorkomen van vroegtijdige

ook zaak om te kijken wat de betrokken managers én werkenden nodig hebben aan duide-

uitval, het behoud van inzet en betrokkenheid, het actueel houden van de steeds sneller

lijk beleid, middelen en vaardigheden.

verouderende vakkennis, het vergroten van de flexibele inzet en het behoud van een
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goede gezondheid.

Kruispuntgesprek

Die opgave vraagt om ander gedrag van én leidinggevenden én werkenden. Voor

Belangrijke voorwaarde voor het welslagen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid is een

leidinggevenden betekent dit meer dan voorheen werkenden stimuleren en faciliteren.

periodiek gesprek gericht op de langere termijn – op de toekomst, dus. Dat periodieke

Van werkenden vraagt dit dat zij kritisch in de spiegel kijken en beoordelen wat zij zelf

gesprek gaat over wat de werkende kan en wil én over wat de werkgever nodig heeft. Dit
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demotie multiskilled

Verbeteren

Verbreden

Full-switch intern

€

extern/2e carrière

Functie-switch
mogelijk?
Verdere
specialisatie?

langere-termijngesprek noemen we het kruispuntgesprek. Een woord dat

45.000

benadrukt dat mogelijk een andere weg ingeslagen moet worden. In zo’n

40.000

kruispuntgesprek, dat elke drie, vijf of zeven jaar plaatsvindt, gaat het om de

35.000

volgende vragen. Welke ontwikkelingsrichting zien de werkende en zijn lei-

30.000

dinggevende: verbeteren van de huidige praktijk, een periode van consolidatie,

25.000

verdere specialisatie binnen het vakgebied of juist verbreding naar andere taken of

20.000

werkgebieden? Is een functie-switch mogelijk of noodzakelijk, en moet dit dan binnen

15.000

de eigen organisatie gebeuren of kan het ook elders? Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar in

10.000

de praktijk vindt dit gesprek (mét bijbehorende afspraken over arbeidsvoorwaarden voor

5.000

de periode tot het volgende kruispuntgesprek) zelden plaats. De vrijblijvendheid van deze
Verbreding

gesprekken gaat er van af en de effectiviteit neemt toe als er sprake is van zogeheten peri-

naar andere

odecontracten (in plaats van vaste contracten), met een looptijd van bijvoorbeeld vijf jaar.

taken?

chef facturatie
medewerker
debiteurenadministratie

parttime 80%
gemiddelde loonontwikkeling
handjes bij de buurman

vertegenwoordiger

0

inkoper
bijbaan
zakgeld
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ww
sabbatical

20 25

30 35

85%

AOW en pensioen

verkoopmedewerker
40 45 50 55 60 65 70 75 80

jaar

andere, lagere eisen en daarmee veelal met andere arbeidsvoorwaarden, met als
Demotie, het laatste taboe

gevolg minder inkomen en statusverlies. Maar dat is nog altijd te verkiezen boven een

Op enig moment kan de situatie ontstaan waarbij leidinggevende en werkende uitge-

leven zonder betaald werk.

praat zijn – en dat is niet automatisch het gevolg van leeftijd. Het probleem is algemener

De inkomensontwikkeling zal in de toekomst niet meer werken als een clickfonds dat

van aard: de productiviteit en arbeidskosten van de werkende staan niet meer in verhou-

alleen maar omhoog en nooit meer naar beneden gaat. Die ontwikkeling zal veel dy-

ding, en de creatieve of flexibele oplossingen zijn op. Dan wordt het tijd voor wat anders.

namischer verlopen en afhankelijk zijn van enerzijds de vraag naar (specifieke) arbeid

De kernvraag voor de werkende is dan ‘Wat zijn mijn mogelijkheden (nog) als mijn kennis,

en anderzijds de mogelijkheden van het kennen, kunnen en willen van de werkende.

vaardigheden of mijn motivatie niet meer past bij wat mijn werkgever van mij vraagt?’ In

Soms verdien je meer en soms verdien je minder. Neem het bovenstaande voorbeeld

de praktijk is afname van de inzetbaarheid vaak een sluipend proces dat de werknemer,

van de levensloop van iemand die begint als commercieel werkende en, via functies op

net zo min als z’n werkgever, niet makkelijk benoemt. Dat betekent ook dat er dus niet

de financiële administratie, uiteindelijk parttime inkoper wordt omdat dat beter past

op een goede en zorgvuldige wijze over gesproken wordt. Een besluit over in- of externe

bij zijn gezinssituatie.

demotie past niet in het beeld. Wat zeker een belangrijke rol speelt, is het nimby-principe

Na een periode in de WW gaat de man in ons voorbeeld verder als verkoopmedewerker

(not in my backyard). Je kunt rationeel bedenken dat demotie goed is voor de arbeids-

(ook daar weer parttime) en na zijn pensionering helpt hij nog een handje bij de buur-

kosten en de concurrentieverhoudingen, dat demotie goed is voor anderen zodat ze niet

man. In de grafiek zijn z’n levensloop en z’n salaris door de jaren heen weergegeven.

meer op hun tenen hoeven te lopen, maar je bedenkt liever niet dat demotie ook goed

In dezelfde grafiek geeft de rode lijn de gemiddelde loonontwikkeling van de Neder-

voor jou kan zijn. Promotie en demotie horen in zekere zin bij elkaar. Eigenlijk zou je bij

lander gedurende z’n loopbaan weer, uitgaande van een index van 100 voor het salaris

elke benoeming of promotie al direct afspraken moeten maken over demotie als een en

van een 25-jarige. Door loonstijgingen loopt deze index bij een 25-jarige in Nederland

ander onverhoopt niet lukt en/of als de omstandigheden wijzigen. We weten tenslotte uit

op tot een index van 158,9 voor een 65-jarige. Dit betekent dat de gemiddelde 65-jarige

onderzoeken dat de gemiddelde functieduur afneemt. Een cynische headhunter vertelde

werkende bijna 60 procent meer kost dan een 25-jarige – en dat wordt niet automa-

eens dat bij de benoeming van topmanagement meer tijd gaat zitten in de vertrekrege-

tisch gecompenseerd door ervaring. Ter vergelijking: in Engeland zie je de indexcurve

ling dan in de andere benoemingsvoorwaarden. Wat goed is voor de top is wellicht ook

van 100 van de 25-jarige stijgen tot ± 140 bij 50 jaar, om vervolgens te dalen tot een in-

goed voor de andere werkenden.

dex van 98 bij 65 jaar. Dit is ook de reden waarom de medewerkers van supermarkten
in Nederland zo jong mogelijk zijn en er in Engelse supermarkten relatief veel 50-plus-
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Exit clickfonds

sers werken. Kennelijk is blijvend meedoen in andere landen met andere culturen en

Alternatieven voor de huidige werkzaamheden zullen vaak van een andere orde zijn in

andere sociale-zekerheidstelsels meer vanzelfsprekend. Daar kan en moet Nederland

termen van kennis, vaardigheden, fysieke belasting en stress. Het gaat om functies met

van leren.
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Toekomst van werk:

(on)gekend potentieel

ge
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urt

Paul-Peter Feld
De toekomst van werk gaat niet alleen over werk, maar ook over onszelf. Een baan
is niet meer voor het leven en toch willen/moeten wij, om diverse redenen, blijven
werken. Wij dienen ons te realiseren dat in de arbeidsmarkt van de toekomst, iedereen,
met een vaste dienstbetrekking, een ‘baanhorizon’ heeft voor zo’n 15 jaar en zullen er
daarom ook bewust van moeten zijn dat wij steeds vaker van baan moeten verande-

verlaten, het inslaan en creëren van nieuwe wegen, het overwinnen van eigen overtui-

wachting toeneemt en het van belang is op een bewuste manier ons energieniveau te

gingen en de persoonlijke uitdaging om bewust te worden van werkelijke kwaliteiten,

managen en niet meer alleen onze tijd.

drijfveren, potentieel en innerlijke waarden.

Participatie, productiviteit en vitaliteit zijn sleutelbegrippen die inhoud gegeven dienen

Het verhaal van Parzival is het verhaal van de mens die de wereldse inwijdingsweg kiest

te worden om ons sociaaleconomisch systeem concurrerend te houden. Dit brengt

en uiteindelijk door persoonlijke ontwikkeling en groei een ingewijde wordt, een behoe-

nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor iedereen. Hoe kunnen wij samen

der van de Graal. De zoektocht is hierbij het meest essentieel.

e

Centraal stond namelijk het durven loslaten van gebaande paden, de ‘comfortzone’

weer een nieuw werk perspectief te creëren. Daarbij komt ook nog dat onze levensver-

on

stap vooruit de horizon verschuift. In beweging blijven is daarom cruciaal om steeds

tz

enige manier om de toekomst van werk ‘voor te blijven’. Het goede nieuws is dat iedere

or

investeren in leren, ontwikkelen en groeien om te kunnen blijven werken. Dit is de

mf

trouwens ook voor werk. Het mantra wordt duurzaam inzetbaar blijven en continu

Co

ren naar ander werk! Iedere ‘vaste baan’ heeft een horizon en is dus tijdelijk. Dit geldt

werken aan veerkracht door nieuwe vormen van (samen)werken, organiseren, leren en
leiderschap vorm te geven? Er is meer dan een verandering alleen nodig. Transformatie

In analogie geldt dit ook voor onze maatschappij, organisaties en mensen. Het ont-

en vernieuwing zullen continu centraal moeten blijven staan, op maatschappij-, orga-

wikkelen en laten groeien van mensen is de basis van vooruitgang, verandering,

nisatie- en individueel niveau. Er ligt hier een gedeelde verantwoordelijkheid om deze

vernieuwing, transformatie, duurzame inzetbaarheid en (positieve) energie. Het is een

transformatie vorm en inhoud te geven. Metaforisch gezien is deze transformatie voor

uitdagende en continu veranderende (levens) weg die steeds weer (her)ontdekt en be-

mij een zoektocht naar de Heilige Graal die start bij het exploreren van ons (on)gekend

wandeld dient te worden. Een uitdaging die dag in dag uit het uiterste vergt van men-

potentieel.

sen, managers en leiders. De opbrengst is echter ook evident: duurzaam inzetbaar. De
ontwikkelingen in onze samenleving waren de afgelopen decennia niet lineair en zullen
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De twaalfde-eeuwse legende Parzival is één van de bekendste en belangrijkste Wester-

dit in de toekomst ook niet meer zijn. Er is sprake van emergentie. Complexe systemen

se voorbeelden van een transformerende held. Wolfram von Eschenbachs Parzival-ro-

die eigenschappen laten zien die niet zichtbaar zijn in de reductie van de delen en

man verhaalt hoe de jonge en onnozele Parzival de wereld intrekt om ridder te worden.

tot stand zijn gekomen door verschillende, continu muterende, invloeden. Een steeds

Na veel avonturen wordt hij opgenomen bij de ‘tafelronde’ van koning Arthur, waarna

complexer netwerk van onderlinge beïnvloedingen zijn het ontwikkelingsproces in onze

zijn eigenlijke taak pas begint: Parzival is voorbestemd om Graalkoning te worden.

samenleving en werk gaan sturen. De utopie van ‘beheersing’ en ‘maakbaarheid’ is

Hiertoe moest hij een zeer lange weg afleggen en vele persoonlijke beproevingen door-

daarmee definitief. De centrale vraag is hoe wij ‘antifragiel’ kunnen worden en veran-

staan. Parzival kwam uiteindelijk tot het inzicht dat het ‘vinden’ van de Graal geen doel

deringen in werk voor kunnen blijven, in een wereld die zich niet meer laat voorspellen.

op zich was. Hij was er veelvuldig erg dicht bij, echter kon hij deze niet waarnemen.

Een interessante uitdaging.
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De centrale vraag
is hoe wij ‘antifragiel’ kunnen
worden en
veranderingen in
werk voor kunnen
blijven, in een
wereld die zich
niet meer laat
voorspellen.
Een interessante
uitdaging.
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Duurzame inzetbaarheid is geen vanzelfsprekendheid, maar een zeer intensief proces

rechte aandacht ligt aan de basis om perspectief te creëren en ‘verbinding’ mogelijk

dat reflectie, discipline, doorzettingsvermogen, kwetsbaarheid en inzet vergt. Indivi-

te maken. De organisatie functioneert hierbij onder andere als ‘incubator’ voor

duele kwaliteiten, talenten, potentieel, enthousiasme, bevlogenheid, passie, energie,

mensen die er tijdelijk of vast werken.

verbeeldingskracht, drijfveren en waarden zijn hierbij het ‘immateriële werkkapitaal’.
Vooruitgang is te versnellen door alle inzichten en ervaringen continu met anderen te

Bij de toekomst van werk speelt de zoektocht naar persoonlijk, (on)gekend poten-

delen (delen = vermenigvuldigen) en de basis te laten zijn van co-creatie. Een nieuwe

tieel, een doorslaggevende rol. Ieder mens heeft dit potentieel in zich(t). Men dient

diMENSie tekent zich hier meer en meer bij af.

zich alleen ten diepste te realiseren dat wat men achter zich heeft en nog voor
zich heeft, in het niet staat bij wat men in zich heeft. Het is daarom van essentieel

In de komende decennia krijgen wij te maken met spannende en interessante nieuwe

belang om in beweging te komen en de ontdekkingsreis naar dit (on)gekend poten-

ontwikkelingen in de manier waarop wij (met elkaar) werken, werk- en leerproces-

tieel te starten. Alleen dan verschuift de horizon telkens weer, veranderen mensen

sen organiseren en leiderschap vormgeven. Op dit moment is onze samenleving daar

continu hun perspectief en creëren zelf hun toekomst van werk met behulp van hun

nog onvoldoende op ingesteld. Het zal veel energie en verbeeldingskracht vergen om

eigen (on)gekend potentieel. •

de gewenste transformatie tot stand te brengen. Een evolutie van ‘best’ naar ‘next
practices’. Het is ook de vraag of dat mogelijk is zonder tegelijkertijd fundamentele
veranderingen door te voeren in het sociaaleconomische en maatschappelijke leven.
Wij dienen een nieuwe context met elkaar te creëren. Een nieuwe ‘investeringsagenda BV Nederland’ is hierbij onvermijdelijk.
Nieuwe vormen van organiseren vragen om een nieuw soort leiderschap. De figuur
van de formele leider, meestal de manager, zal plaats maken voor een leiderschapsproces. Dit proces zal gezamenlijk worden ingevuld door individuen die over specifieke leiderschapskwaliteiten beschikken. Leiderschap is dan het resultaat van
co-creatie. Door leiderschap te delen wordt de kwaliteit daarvan beter en zullen de
resultaten ook op een hoger niveau komen te liggen. In het industriële tijdperk was
leiderschap een positie, tegenwoordig is leiderschap een keuze en kan iedereen invulling geven aan deze leiderschapspositie als de situatie zich voordoet. Leiderschap is
iets van ons allemaal. Er is ‘alleen’ zelfkennis, moed en lef voor nodig.
Mensen bepalen de vooruitgang, groei en succes. Het talent, de bevlogenheid en

Paul-Peter Feld is

kwaliteiten van deze mensen komen het beste tot hun recht in de samenwerking

HR-directeur

met anderen. Betekenisvolle relaties tussen mensen zijn daarom van doorslaggevend

van Enexis B.V.

belang om te groeien en sociaal kapitaal te kunnen creëren. Inspireren, mobiliseren,
waarderen en reflecteren zijn belangrijke pijlers om relaties inhoud te geven. Op-
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seerd kunnen worden. Zzp’ers doen ook mee aan de verplichte basis. Pensioen heeft
geen onderscheidend arbeidsvoorwaardelijk karakter meer. Het deel van het loon
dat niet meer in pensioen wordt gestopt, is gewoon salaris. Het ligt wellicht voor de
hand om een deel van de premies voor pensioenregelingen te gebruiken voor aflossing van (hypotheek)schulden, in lijn met het gedachtegoed van DNB-directeur Klaas
Knot.
• Scenario 2 Samen, hoe dan ook
Een systeem dat lijkt op het huidige systeem. Gemiddeld wordt 20 procent van de
loonsom ingelegd in verplicht gestelde pensioenfondsen, waarbij de hoogte voor
jong en oud via de doorsneepremie hetzelfde is. Een systeem waarin een relatief
groot deel van het salaris naar de oudedagvoorziening gaat. Het systeem heeft een
behoorlijk verzorgend karakter. De gemiddelde werknemer heeft geen zicht op de
uitkomsten maar gaat ervan uit dat het ‘wel goed geregeld is’. Het verschil met het
pensioensysteem zoals het nu is, is vooral dat het veronderstelde onderscheidend
arbeidsvoorwaardelijk karakter van de pensioenregelingen verdwijnt. Pensioenregelingen lijken, ook door beperkende fiscale ruimte, steeds meer op elkaar.

Contouren van een nieuw pensioenstelsel

• Scenario 3 Als het me uitkomt, doe ik zeker mee
Bedrijven en uitvoerders faciliteren pensioenopbouw. Werknemers en zzp’ers kunnen
kiezen om deel te nemen, maar als het (tijdelijk) niet uitkomt dan is er geen verplich-

Samen in de basis

ting om geld in te leggen. De pensioenpremie wordt dan als salaris uitgekeerd. De

Er vindt op dit moment een debat plaats over de toekomst van het Nederlands

vrijwillig van af zien. Ook in dit scenario kan de werkgever, in overleg met werkne-

pensioenstelsel. De grondtoon van het debat is de kwetsbaarheid van het huidige stel-

mers, kiezen welk fonds of welke verzekeraar de regeling uitvoert. Zowel pensioenre-

sel. Daarbij spelen opvattingen rond (toekomstige) pensioenthema’s als 1) collectiviteit,

gelingen op basis van DB (middelloon-eindloon) als DC (beschikbaar premiesysteem)

keuzevrijheid en maatwerk, 2) risicodeling en solidariteit, en 3) vermogensopbouw

zijn denkbaar.

voor pensioen, zorg en eigen woning. AWVN mengt zich in het debat en onderzoekt de

• Scenario 4 Meer eigen keuze

contouren van een nieuw pensioenstelsel.

Er is in dit scenario geen collectief verplichte pensioenregeling meer. Werkenden

werknemers doen in principe mee aan de pensioenopbouw – tenzij zij er actief en

krijgen meer salaris en kunnen de financiële toekomst volledig zelf invullen. NatuurRecentelijk heeft AWVN over een aantal grote trends op het gebied van arbeidsmarkt en

lijk worden er collectieve faciliteiten opgezet om de kosten van de uitvoering van

arbeidsverhoudingen gerapporteerd. Deze trends zijn in verbinding gebracht met vier

de gespaarde gelden/vormen van pensioenopbouw laag te houden. In dit scenario

door AWVN ontworpen scenario’s voor het pensioen.

zal de inspanning om werkenden in Nederland financieel meer te emanciperen het

• Scenario 1 Samen in de basis

grootst zijn, aangezien de verantwoordelijk voor de oude dag geheel bij henzelf ligt.

Een systeem waarbij, als aanvulling op de AOW, bijvoorbeeld 10 procent van het loon

Voor de zzp’ers van vandaag geldt in feite dit systeem, nu er recent gestart is met het

apart wordt gezet voor een pensioenregeling waarbij de werkende een uitkering in het

pensioenfonds voor zelfstandigen zonder personeel.

vooruitzicht krijgt gesteld. Bedrijven kunnen voor de uitvoering kiezen tussen fondsen.
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Fondsen die aanvallender beleggen maar in slechte tijden eerder korten, of fondsen die

Samen in de basis

defensiever beleggen met een zekerder uitkering. Onder voorwaarde dat het vertrou-

Het scenario ‘Samen in de basis’ ligt het meest in lijn met het AWVN-gedachtegoed.

wen in de overheid voldoende groot is, zou dit eventueel van overheidswege georgani-

Dit is op de pagina’s 44/45 verder (kort) uitgewerkt.
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• Versobering

te stellen. Op vrijwillige basis kun-

elkaar. De vraag doet zich voor of

datum lager zijn. Dit is vooral voor

dat de gemiddelde werknemer maar

• Ruimte voor maatwerk

De pensioenregeling versobert. De

nen ‘werkenden’ uiteraard gewoon

het dan niet voor de hand ligt één

werknemers met een woning in

matig inzicht heeft in z’n financiële

Naast de oudedagsvoorziening

kosten die de pensioenregeling met

deelnemen.

regeling voor alle werkenden te

eigendom een goede optie. Door

situatie op langere termijn. Het

van de overheid (AOW) en de

zich meebrengen dalen van zo’n 20

• Totstandkoming

organiseren bij één uitvoerder.

ervoor te zorgen dat de hypotheek

omschakelen naar een systeem

basisregeling zoals hierboven

procent van de loonsom naar 10 tot

De werkgever en de werknemers

Het antwoord is nee. De consistentie

op de pensioendatum afgelost is,

met minder verzorging, kan grote

omschreven, blijft er ruimte voor

15 procent van de loonsom. De jaar-

spreken via de cao (of binnen de OR)

van overheidsbeleid is te gering om

gaan de vaste lasten omlaag.

economische gevolgen hebben. Pas

sociale partners om maatwerkaf-

lijkse pensioenopbouw gaat omlaag

af hoe de regeling wordt opgetuigd.

erop te vertrouwen dat het pen-

• Financiële emancipatie

als iedereen verstandig met het vrij-

spraken te maken. Als partijen in

naar een opbouwpercentage van één

Hoewel regelingen meer op elkaar

sioenvermogen onaangetast blijft

In het voorkeursscenario moet de fi-

vallende geld omgaat, is dat effect

een branche of bedrijf afspreken dat

procent (inclusief een reële indexa-

gaan lijken, kan er tussen verschil-

op het moment dat de overheid met

nanciële emancipatie van de gemid-

beperkt. Maar de verwachting is dat

het verstandig is om een collectieve

tieambitie) in een middelloonpen-

lende branches en bedrijven enig

tekorten te maken krijgt. Daarnaast

delde werknemer versterkt worden.

niet iedereen dat doet en dat een

regeling te maken die past bij

sioensysteem.

verschil zijn in de kwaliteit van de

past het niet bij een systeem waarin

Meer verantwoordelijkheid betekent

aanzienlijke groep het geld consu-

hun omstandigheden, dan is

• Uitkeringsovereenkomst

regeling. Dat kan bijvoorbeeld door

cao-partijen afspreken een deel van

dat men die verantwoordelijkheid

meert. Een boost voor de economie,

daarvoor in dit model ruimte

Het scenario gaat uit van het in het

invloed te hebben op het indexatie-

het salaris te reserveren voor de

moet kunnen nemen. Daarvoor is

maar het is niet duidelijk wat dat op

ontstaan en kan deze ook benut

vooruitzicht stellen van levenslange

niveau (door additionele betalingen)

oudedag. Het is daarmee ook aan

kennis en inzicht nodig. Het blijkt

de langere termijn betekent.

worden.

uitkeringen. Er is een doorsneepre-

of door afspraken te maken over

cao-partijen om te bepalen wie de

mie waardoor solidariteit tussen

een hogere of lagere bijdrage van de

uitvoering van de regeling en de

jong en oud blijft bestaan, alsook de

werknemers aan de regeling.

beleggingen van het geld doet.

Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid

solidariteit tussen laagopgeleid en

• Uitvoering

• Verlaging van de prijs

De voorkeur van AWVN gaat dus uit naar een pensioenregeling die voorziet in een collec-

hoogopgeleid en mannen en vrou-

Met betrekking tot de uitvoering kan

Een verlaging van de prijs van

tief georganiseerde levenslange uitkering na pensionering. De solidariteit tussen jong en

wen. Alle werknemers doen verplicht

het huidige systeem van verplicht

pensioen van gemiddeld 20 procent

oud, laagopgeleid en hoogopgeleid, mannen en vrouwen is geborgd met een doorsnee-

mee aan de regeling. Het nabestaan-

gestelde pensioenfondsen op de

van de loonsom naar 10 tot 15 pro-

premie en verplichte deelname aan een regeling van alle werknemers. Het nabestaanden-

denpensioen wordt op risicobasis

helling. De nu verplicht gestelde

cent van de loonsom is aanzienlijk.

pensioen wordt op risicobasis verzekerd.

verzekerd. Dus zolang een werkne-

fondsen kunnen op vrijwillige

Dit geld kan op een andere manier

De nu verplicht gestelde pensioenfondsen worden fondsen die op vrijwillige basis bedrij-

mer daadwerkelijk in dienst is en

basis bedrijven en branches aan

nuttig aangewend worden. Het

ven en branches aan zich binden. De pensioenregeling die AWVN voor ogen staat, is een

overlijdt, is er een uitkering voor de

zich binden. Het ene fonds zal een

is reëel om te denken dat dit geld

basisregeling voor iedereen. Bovendien blijft er ruimte voor meerdere uitvoerders. Het is

nabestaande. De vraag is of dat moet

beleidsmatige keuze maken voor een

(grotendeels) beschikbaar komt voor

belangrijk dat de regeling geldt voor alle werkenden. Dus niet alleen voor werknemers,

door middel van een levenslange

aanvallender beleggingsbeleid met

werknemers: zij krijgen dus meer

maar ook voor diegenen die in een opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie werk uitvoeren.

uitkering of door een uitkering van

de kans op meer indexatiepotentieel,

geld ter beschikking. Daar staat

In het uitgewerkte scenario daalt de prijs van pensioen. Deze verlaging vloeit grotendeels

bijvoorbeeld drie netto jaarsalaris-

maar ook met een kans op kortingen.

tegenover dat de toekomstige pensi-

terug naar werknemers die zo meer geld ter beschikking hebben; het is aan de werk-

sen. Na uitdiensttreding is er alleen

Het andere fonds zal defensiever be-

oenopbouw lager is. De verstandige

nemer om met dit ‘vrijkomende’ geld verantwoord om te gaan. Sociale partners hebben

opgebouwd ouderdomspensioen.

leggen met meer oog voor ‘nominale

werknemer gaat er zelf voor zorgen

wel de mogelijkheid om eventueel aanvullende regelingen af te spreken die passen bij

• Werkenden

zekerheid’. Het aantal fondsen dat

dat dit niet tot financiële problemen

hun omstandigheden.

In dit scenario kunnen alle werken-

belast is met de uitvoering zal ten

in de toekomst leidt. Aan de ene

In het voorstel wordt de pensioenregeling soberder, maar de totale loonkosten dalen niet.

den deelnemen aan de pensioen-

opzichte van de huidige situatie nog

kant kan dat door zelf netto geld te

Wel komt er meer grip op de ontwikkeling van kosten. Het systeem nodigt bovendien uit

voorziening. Hierbij is vooral van

aanzienlijk dalen.

sparen of door gebruik te maken van

tot langer doorwerken.

belang of er politiek draagvlak is

• Eén uitvoerder?

lijfrenteconstructies via het bruto-

Van werkenden wordt meer initiatief verlangd op het gebied van ‘de oude dag’ (financieel,

om pensioenopbouw voor groepen

In het scenario ‘Samen in de basis’

loon. Of de werknemer zorgt ervoor

op het gebied van gezondheid en inzetbaarheid). Het idee van zelfredzaamheid en zelf-

anders dan werknemers verplicht

lijken pensioenregelingen erg op

dat de vaste lasten op de pensioen-

werkzaamheid past in het moderne denken over de participatiesamenleving.
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2. Automatische groei van het salaris door tijdsverloop (anciënniteit) Deze vanzelfsprekendheid vindt z’n oorsprong in de motiverende werking van salarisgroei, maar heeft in het huidige tijdsbeeld nadelen. Het systeem werkt discriminatoir voor 40-plussers die zich opnieuw
op de arbeidsmarkt moeten begeven. De beloningsontwikkeling kan uit de pas gaan lopen
met de economische groei. Een prijscorrectie wordt soms gezocht in demotie, dat – ten
onrechte – nog in de taboesfeer zit.
3. Sturing door middel van prestatiebeloning Excessieve of ongefundeerde bonussen hebben het instrument van variabele beloning in een kwaad daglicht gesteld. De term bonus
is zelfs suspect. Het geloof in een goede, sturende werking van variabel inkomen is sterk
verminderd. Anderzijds wordt mee-ademen van beloning met de bestedingscapaciteit van
de organisatie steeds belangrijker. Eerst verdienen, dan pas uitgeven. Participeren in de
ondernemingsdynamiek zal voor werknemers vaker realiteit worden. De uitgangspunten
van variabele beloning mogen dan aan een heroverweging toe zijn, het instrument zelf is en
blijft voor het bedrijfsleven van groot belang.
4. Vervullen van ‘intelligente arbeid’ door mensen De snelle digitalisering en robotisering
leiden onmiskenbaar tot verdergaande verdringing van menskracht door machines (compu-

Voorbij vanzelfsprekendheid
Een nieuwe kijk op belonen

ters). Vooral het middensegment, waarin repetitief en administratief werk veel voorkomt, zal
te maken krijgen met verdringing.
5. Externe beloningsvergelijking voor de top van de organisatie met de mediaan van een
vergelijkingsgroep als norm De opdrijvende werking van deze vorm van beloningsvergelijking – het veel gekritiseerde ‘haasje-over effect’ – heeft geresulteerd in scepsis over de
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Breed geaccepteerde uitgangspunten op beloningsgebied zijn onderhevig aan erosie,

rechtvaardiging van de beloning. ‘Kijken naar gelijken’ maakt in essentie plaats voor interne

en verliezen daarmee op den duur hun vanzelfsprekendheid. De huidige vanzelfsprekend-

consistentie en begrijpelijke beloningsverhoudingen.

heden staan om verschillende redenen ter discussie, met als belangrijkste: het snel en

6. Afwentelbaarheid van werknemersrisico’s op de werkgever Denk hierbij bijvoorbeeld aan

ingrijpend veranderde decor. Om uitspraken te kunnen doen over het beloningsbeleid in

loondoorbetaling bij ziekte, extra pensioenkosten door vergrijzing en ontslagbescherming

de toekomst, is het vooral zaak om een idee te hebben van hoe de maatschappelijke

bij overbemensing van de organisatie. Veelal gebaseerd op mooie waarden, maar in toene-

cultuur zich zal ontwikkelen.

mende mate op onderdelen onbetaalbaar en contraproductief.

Veel vanzelfsprekendheden op het gebied van belonen zijn onderhevig aan erosie. Nieuwe

Het decor is sterk veranderd

organisatiewaarden en arbeidsmarktontwikkelingen dragen bij aan de behoefte om door

Waarom passen de bovengenoemde vanzelfsprekendheden niet meer, anders dan in boven-

een nieuwe bril naar beloningsbeleid aan te kijken. Een paar voorbeelden.

staande passage reeds genoemde redenen? Simpelweg omdat er de afgelopen jaren veel is

1. Het functiegebouw als fundament van het salarishuis Voor deze systematiek, gebruikt

veranderd. Natuurlijke rijkdommen (gas) blijken eindig, onze positie op het wereldhandels-

ter onderbouwing van verschillen in beloning, zijn goede redenen. Toch lijkt het bedrijfs-

toneel is drastisch gewijzigd ten opzichte van Azië, demografische factoren als vergrijzing en

leven dit uitgangspunt vaker ter discussie te stellen, vanuit de behoefte om met beloning

ontgroening krijgen voelbare invloed op het nationale kostenpatroon, technische vooruit-

beter aan te sluiten bij de gevoelde of gebleken ‘waarde’ van het verrichte werk. De mate

gang zorgt voor verdergaande herschikking van de balans tussen het werk dat wordt verzet

waarin werk een constant karakter heeft, neemt af. Functie- en salarisgebouwen zijn juist

door machines en door de mens. Met het uitbreken van de financiële crisis in 2008 maakten

gebaseerd op de aanname van een constante werkvraag. Bij toename van de variatie tussen

veel ondernemingen op beloningsgebied een pas op de plaats. Even afwachten wat er ge-

piek- en dalmomenten in de productie zal de behoefte aan beloning van geleverde waarde

beurt, was het devies. Intussen greep de regering wel stevig in op een aantal dossiers, zoals

toenemen. Beloning zal flexibeler worden, afhankelijk van de individuele- of teamoutput.

de pensioengerechtigde leeftijd. Dat gaf al heel wat reuring.
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De rook lijkt wat op te trekken nu de eerste tekenen van herstel zichtbaar worden. Durf en

vergelijkbare bestuurlijke kracht nodig hebben. Uitlegbare interne beloningsverhoudingen

vertrouwen beginnen, nog schoorvoetend, herkenbaar te worden. Maar het decor is ingrij-

dragen in dit scenario bij aan de acceptatie van de gezagsverhoudingen, geloofwaardigheid

pend veranderd. Beloningsbeleid is het resultaat van een groot aantal complexe factoren.

van de strategie en vertrouwen in de bestuurlijke moraal.

Deels spelen deze op macroniveau: opvattingen over fairness, over de maatschappij, over

d. Er is goede kans dat de maatschappelijke cultuur zich meer richt op de saamhorigheid en

kansen en verschillen. Deels spelen de factoren op van microniveau: de definitie van de

gedeelde verantwoordelijkheid in het rentmeesterschap (‘samen duurzaam’). De eindigheid

ondernemingsmissie en succesfactoren, verdienmodellen, waarde en waarden; ideeën

van natuurlijke bronnen is daarbij een belangrijke factor. De prijs die we hiervoor moeten

over wenselijk gedrag, over normering van te bereiken resultaten en de aanspreekbaarheid

betalen – al is die niet altijd goed meetbaar en vindt de afrekening wellicht pas in de ver-

daarop. Kortom, de organisatiecultuur.

dere toekomst plaats – wordt meegewogen. Het gaat in dit scenario niet alleen om natuur
en milieu, maar ook om zaken als risicomanagement en het terugdringen van sluipende

samen
meer
ik heb
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samen
duurzaam
ik ben

Vier scenario’s maatschappelijke cultuur

beroepsziektes (geestelijk welzijn, fysieke gezondheid). Bij prestatiemanagement wordt het

Als we vanuit de huidige context de slag willen maken naar toekomstig beloningsbeleid, dan

‘hoe’, naast het ‘wat’, prominenter; het gaat ook om het behoud van natuurlijke bronnen,

zien we dat we te maken hebben met een zeer ongewisse factor: de maatschappelijke cul-

het dienen van het collectieve nut, om zorgvuldige omgang met de natuur en omgeving.

tuur in de toekomst. Hiervoor heeft het AWVN-project ‘Toekomst van de arbeidsverhoudin-

Meetbaarheid van succesfactoren wordt minder heilig. Men durft weer te oordelen en te

gen’ mogelijke scenario’s geleverd (zoals beschreven in het eind 2013 verschenen

beoordelen. Van hit & run naar rekenschap geven; consequenties aanvaarden als het succes

Schatkamers van de toekomst). De vier scenario’s zijn verdeeld langs de assen ‘ik/samen’ en

niet is wat het aanvankelijk leek te zijn. Resultaten, maar niet ten koste van alles.

‘vergaren/verzorgen’.

Op beloningsgebied leidt dit scenario tot uitfasering van korte-termijnmotivatoren zoals

a. De cultuur van de afgelopen decennia is te beschrijven met ‘ik heb’. Gericht op individuali-

omzetbonussen en optieregelingen. Winstdeling en bonusbanking (bronnen van variabel

sering, vergaande ontwikkeling van individuele rechtsposities, privatisering, winststreven en

inkomen) worden gemeengoed. De verantwoordelijkheid rust op de sterkste schouders.

focus op aandeelhouderswaarde als de centrale prestatiemaatstaf. Ingebed in een financi-

Hoe hoger de positie, hoe steviger de band met de lange termijn en met risicobeheersing.

ële prestatiecultuur (vergaren). De crisis zorgde voor een afweerreactie. Bonusbeleid werd

Wegen van resultaten in plaats van meten. De omvang van de variabele beloning kan in die

aangewezen als de schuldige van te risicovol gedrag. De toenemende afstand van de totale

context een minder beladen onderwerp worden.

beloning tussen de toplaag en de gemiddelde werknemer groeide als ‘graaicultuur’ uit tot de
nationale lange teen. Het moreel leiderschap van de top kreeg hierdoor een flinke knauw.

Relevante aspecten voor een nieuwe kijk

b. De nieuwe generatie focust niet zozeer op ‘ik heb’, maar op ‘ik ben’. Zelfverwezenlijking en

Na weging van de bovengenoemde accenten binnen de verschillende scenario’s, lijkt de

zingeving gaan over meer dan alleen materie en financiën. Korte-termijngewin staat minder

conclusie gerechtvaardigd dat voor een nieuwe kijk op belonen in elk geval de volgende

op de voorgrond. Men wil investeren in zichzelf en de kwaliteit van het leven (verzorgen). Dit

aspecten relevant zijn.

scenario kan een fundament vormen voor beloningsvormen die aansluiten bij de persoonlijke

• Vanzelfsprekendheden in het beloningsbeleid waren tot nu toe de afgebakende defini-

keuzes. Bijvoorbeeld voor tijd en geld om in opleidingen of levenservaringen te investeren.

tie van functies, samenhang met een beloningsgebouw, stijging van het inkomen met

c. Mogelijk ontwikkelt de cultuur zich tot één waarin meer waardering is voor collectiviteit

toename van de leeftijd en een relatief sterk sociaal vangnet, gericht op re-integratie en

en die gericht is op optimale economische groei (‘samen meer’). Op beloningsgebied kan dit

duurzame participatie in het werk. In de ‘nieuwe arbeidseconomie’ daarentegen is de

scenario impact hebben op de wijze waarop de benodigde flexibiliteit vorm krijgt. Minder

onzekerheid en veranderbaarheid van het werk een belangrijke leidraad, die zorgt voor een

individuele prestatiemeting, vaker voorkeur voor winstdeling en financiële werknemersparti-

groter accent op de beloning van de met het werk geleverde waarde en een groter accent op

cipatie. De gedachte wint terrein dat het juist de verbindende kracht van het collectief is die

met de resultaten mee-ademende beloningsomvang.

zorgt voor het succes van een organisatie.

• Bij duurzame variabele beloning krijgen risicobeheersing en omgevingsbewustheid een

Als het om het belonen van het topmanagement gaat, is de focus op interne verhoudingen

prominentere plaats. Verminderde directe meetbaarheid wordt opgevangen door acceptatie

belangrijker dan de externe vergelijking. Dit vanuit de idee dat men als organisatie gezamen-

van het oordeel over hoe resultaten zijn bereikt.

lijk voor een missie staat, in plaats van dat het management namens de aandeelhouders het

• Scepsis over beloningsniveaus aan de top en variabele beloning maakt plaats voor een

rendement tracht te optimaliseren. Het bestuur verhoudt zich primair tot de eigen orga-

bruikbare herdefiniëring, waarbij externe vergelijking en eenzijdige winstoriëntatie vervan-

nisatie waaraan het leiding geeft; niet primair tot andere bedrijven die een waarschijnlijk

gen worden door focus op uitlegbare en geaccepteerde interne verhoudingen.

Beloningsbeleid
is het resultaat
van een groot
aantal complexe
factoren op
macro- en
microniveau.
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Tesla’s these
Marcel van der Linden

Zou het niet
rationeel
zijn werkloze
laagopgeleiden
in te zetten
voor betaald
‘Baumol-werk’,
terwijl de
gemiddelde
arbeidstijd van
alle werkenden
wordt verkort?
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Nikola Tesla (1856-1943) was één van de grootste uitvinders aller tijden. Hij geldt als

worden. Ook zouden we tijd en energie overhouden voor die ‘hogere aspiraties’.

de ontdekker van de kosmische straling en als de geestelijk vader van de inductie-

Nu hoor ik u al denken: wordt dat dan niet veel te duur? Vanzelfsprekend zal de totale

motor, de radio en de tv. In 1937 voorspelde hij in een interview met het tijdschrift

loonsom erdoor stijgen, want uitkeringen maken plaats voor (hogere) lonen en de

Liberty: ‘In the twenty-first century the robot will take the place which slave labor

baanhebbenden werken korter voor hetzelfde geld. Daar staan hoogstwaarschijnlijk

occupied in ancient civilization’. Daardoor zou de mensheid de vrijheid verwerven

flinke kostenverlagingen tegenover: een groot deel van de arbeidsbemiddeling kan

‘to pursue its higher aspirations’.

verdwijnen, het verzuimpercentage neemt sterk af, het beroep op de gezondheidszorg

Zou hij het ook in dit geval bij het rechte eind hebben gehad, net als toen hij voor

vermindert, er worden minder mensen arbeidsongeschikt, de criminaliteit daalt, de be-

wisselstroom pleitte of draadloze energieoverdracht mogelijk achtte?

lastingopbrengst stijgt, en nog zo wat. Of dat allemaal financieel tegen elkaar opweegt,

Feit is dat machines steeds meer geestdodende arbeid overnemen, en dat algo-

durf ik niet op voorhand te zeggen.

ritmen inmiddels een deel van ons denkwerk verrichten. Natuurlijk kunnen nog

Natuurlijk zou zo’n maatschappelijke omwenteling wel leiden tot een opwaartse druk

lang niet alle eenvoudige handelingen worden geautomatiseerd. Maar de tendens

op de lonen – het logische gevolg van volledige werkgelegenheid. Maar dat zou dan

is duidelijk. ‘Slavenarbeid’ blijft op den duur alleen bestaan als de lonen zo laag

juist verdere robotisering en dus productieve innovatie stimuleren. We zouden het eens

kunnen worden gehouden dat vervanging door machines te duur is. In rijke landen

grondig moeten onderzoeken.

wordt het voor laagopgeleiden daarom steeds moeilijker een baan te vinden. Ook

Nogal onbescheiden meende Tesla: ‘I have always been ahead of my time’. Laten we

in Nederland vormen zij de grootste groep onder de langdurig werklozen.

kijken of hij gelijk had. •

De robotisering grijpt echter ook diep in op het werk van de hoger opgeleiden.
Oude kennis en vaardigheden verliezen hun waarde en moeten plaats maken voor
nieuwe vaardigheden, variërend van software ontwerpen, via minimaal invasieve
chirurgie tot e-commerce en online werving. Daardoor neemt ook op deze terreinen de arbeidsproductiviteit snel toe.
En dan zijn er natuurlijk nog de activiteiten die hier helemaal buiten vallen omdat
ze niet geautomatiseerd kunnen worden (leren pianospelen, met een eenzame
buurtgenoot op stap gaan, een goed gesprek voeren, iemand troosten). Deze doen,
zoals de econoom William Baumol al wist, niet mee aan de productiviteitsstijging.
Zouden we, in het licht van deze ontwikkelingen, niet moeten nadenken over een
nieuwe inrichting van ons arbeidsbestel? De voortdurend groeiende arbeidsproductiviteit lijkt dat mogelijk en wenselijk te maken. Zeker als we ook bedenken dat

Marcel van der

een relatief groot deel van de werknemers zich erdoor overbelast voelt en lijdt aan

Linden is research

chronische vermoeidheid, overspannenheid of burn-outs. Zou het niet rationeel

director bij het

zijn werkloze laagopgeleiden in te zetten voor betaald ‘Baumol-werk’, terwijl de ge-

Internationaal

middelde arbeidstijd van alle werkenden wordt verkort, met behoud van loon? De

Instituut voor So-

werkdruk zou verminderen, de werkloosheid verdwijnen, zorgtaken zouden beter

ciale Geschiedenis

kunnen worden uitgevoerd en onze samenleving zou er als geheel menselijker van

(IISG)
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Ontwikkeling van flexibele arbeid tussen 1996 en 2011
(in procenten van de totale beroepsbevolking)
30

–– Flex: inclusief alle tijdelijke contractsvormen + zzp

25

–– Flex: exclusief alle tijdelijke contractsvormen

20

–– Flex: exclusief tijdelijk uitzicht op vast en > 1 jaar en zzp

15

–– Flex: exclusief tijdelijk uitzicht op vast en > 1 jaar, inclucief zzp

10

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1011

5
0

Geconstrueerd op basis van data CBS, Enquête Beroepsbevolking
(EBB) via Statline, juni 2012

organisaties kunnen we eigenlijk nauwelijks nog spreken van ‘werknemers’; een
betere term is ‘werkenden’ of ‘de nieuwe werkenden’.
Wet- en regelgeving, regelingen in organisaties (cao’s, arbeidsvoorwaardenregelingen,
arbeidsovereenkomsten) zijn weliswaar nog vooral geënt op traditionele arbeidscontracten, maar langzaam maar zeker begint het arbeidsrecht en het HR-domein meer
rekening te houden met de nieuwe werkende. Ook medezeggenschap wordt door de veranderende arbeidsverhoudingen geraakt. Welke gevolgen heeft de toename van

Medezeggenschap is voor alle werkenden

het aantal nieuwe werkenden binnen de organisatie voor medezeggenschap? Welke

Huidige vormen zijn toe aan herijking

Huidige situatie

aanpassingen zijn noodzakelijk?

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschapsrechten voor ‘in
Het toenemende aantal flexibele arbeidsrelaties is een niet te stuiten ontwikkeling.

de onderneming werkzame personen’. Dat zijn ‘diegenen die middels een arbeidsover-

Medezeggenschap is daarom toe aan herijking, want de huidige Wet op de Ondernemings-

eenkomst werkzaam zijn in de onderneming’. Werknemers met een arbeidsovereenkomst

raden houdt te weinig rekening met de opmars van de nieuwe werkenden – net als de

krijgen na zes maanden actief kiesrecht bij OR-verkiezingen. Passief kiesrecht – de moge-

informele vormen van medezeggenschap die binnen organisaties (zijn) ontstaan. Welke

lijkheid om bij OR-verkiezingen gekozen te worden – ontstaat na twaalf maanden.

aanpassingen zijn noodzakelijk om alle werkenden bij medezeggenschap te betrekken?

De WOR is duidelijk niet afgestemd op het groeiend legioen nieuwe werkenden. Slechts
voor een deel daarvan – de uitzendkracht – is het medezeggenschapsrecht in de inlenende

De trend die zich al jaren aftekent, zet de komende decennia onverdroten door: het aantal

organisatie geregeld. Als een uitzendkracht 24 maanden in een onderneming werkzaam

werknemers in klassieke zin (loondienst, vaste baan) neemt af, het aantal flexibele werkers

is, wordt deze als een ‘in de onderneming werkzame persoon’ beschouwd en krijgt hij na

neemt toe.

30 maanden (24 plus zes maanden) actief kiesrecht en na 36 maanden (24 plus twaalf

Die flexibilisering kent verschillende verschijningsvormen. Op de eerste plaats valt te

maanden) passief kiesrecht bij de onderneming waar hij werkzaam is.

denken aan het combineren van arbeid met andere verantwoordelijkheden – vaak aange-

Andere nieuwe werkenden hebben geen wettelijke medezeggenschapsrechten.

duid met Het Nieuwe Werken (plaats- en tijdonafhankelijk werken). Ook het grote aantal

52

parttime werkenden en tijdelijke contracten van maximaal een jaar, zijn uitingen van

Onwenselijke situatie

flexibilisering. Maar de meest in het oog springende ontwikkeling is de opmars van de

Als het aantal nieuwe werkenden in bedrijven sterk toeneemt zonder dat er aandacht

flexibele arbeidsrelatie: uitzend-, oproep- en invalkrachten, zelfstandigen zonder personeel,

besteed wordt aan hun positie op het gebied van medezeggenschap, zal dit automatisch

payrolling- en detacheringconstructies. Steeds vaker is het personeel van een onderneming

leiden tot een afname van (de kwaliteit van) medezeggenschap. Wie vertegenwoordigt de

samengesteld uit werknemers met uiteenlopende (arbeids)contracten. Sterker nog: binnen

ondernemingsraad precies? Er is immers sprake van een (steeds grotere) groep werkenden
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Medezeggenschap is een groot goed en heeft zijn nut bewezen

Wat het eerste betreft valt te denken aan een wijziging in de WOR, bijvoorbeeld door het

• Dialoog draagt bij aan waardenvorming en innovatie-

gang van zaken in de organisatie en het biedt werken-

verlagen van de minimale contractduur voor OR-leden van 24 maanden naar zes maan-

vermogen van een onderneming; directe én indirecte

den en de organisatie perspectieven op ontwikkeling

den. Ondernemingen kunnen stimuleren dat alle werkenden in beginsel in de OR plaats

medezeggenschap geven vorm aan die dialoog

• Voor succesvol ondernemen heeft een onderneming

kunnen nemen (flexpools, duozetels, alternatieve zetelverdeling). Ondernemingsraden

• Medezeggenschap geeft werkenden een stem waar

alle oren en ogen van werkenden nodig

zelf moeten meer oog hebben voor de belangen van nieuwe werkenden. Bij inlenende

het gaat om bij het adequaat uitvoeren van het werk,

• Medezeggenschap leidt tot meer betrokken mede-

ondernemingen ligt het voor de hand dat werkenden medezeggenschapsrechten krijgen

het zorgt ervoor dat werkenden meedenken over de

werkers en tot meer draagvlak voor besluiten

in de onderneming waar de werkende werkzaam is (en niet bij de organisatie waar een
arbeidsovereenkomst mee is overeengekomen). Daarmee wordt bevorderd dat de nieuwe
werkende is vertegenwoordigd in de ondernemingsraad van die inlenende onderneming.

Er is nu geen
directe aanleiding
de WOR te wijzigen,
maar de wetgeving
moet de ontwikkelingen wel goed
blijven volgen.

in de organisatie die wel degelijk duurzaam verbonden is met de organisatie, maar geen

Uitlenende organisaties – uitzendbureaus bijvoorbeeld – kunnen bevorderen dat nieuwe

betrokkenheid voelt met de strategie, organisatieontwikkeling en de te nemen besluiten

werkenden zijn vertegenwoordigd in de OR van de uitlenende organisatie.

– simpelweg omdat ze niet bij medezeggenschap betrokken is. Want het medezeggen-

In het publieke debat wordt vaak aangegeven ‘dat de Wet op de Ondernemingsraden vol-

schapsorgaan, de ondernemingsraad, wordt gekozen uit de (in omvang afnemende) groep

doende ruimte biedt voor vernieuwing van medezeggenschap’. Er lijkt inderdaad geen di-

werknemers met een vast arbeidscontract. Dat kan gaan leiden tot een tweedeling op

recte aanleiding om de WOR grondig te herzien. Aan de andere kant moeten we vaststel-

basis van soort en duur van het contract.

len dat maatschappelijke veranderingen zich niet laten voorspellen en zich niet beperken

De huidige wijze waarop medezeggenschap is ingevuld, sluit ook in een ander opzicht

tot kaders en structuren. Wetgeving moet ontwikkelingen volgen. De nieuwe werkende is

onvoldoende aan op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de onderneming. Behalve

in opmars. Laat medezeggenschap daarop geënt zijn.

dat formele medezeggenschap (via de WOR) voornamelijk afgestemd is op de klassieke
werknemer in vaste dienst, ontstaan er binnen organisaties steeds meer informele
vormen van medezeggenschap. Denk hierbij aan speciale thema- of projectgroepen die

Zeven beginselen bij het vernieuwen van medezeggenschap

werknemers de gelegenheid bieden mee te praten en mee te beslissen over onderwerpen

• Evolutie

• Proactief

• Vertrouwen en gelijk-

• Loslaten

die hun interesse hebben. Ook in deze vormen van informele werknemersparticipatie

De ondernemingsraad als

Ondernemingen moeten

waardigheid

Oude gedragspatronen en

komen de nieuwe werkenden nauwelijks aan bod.

instituut staat niet ter dis-

medezeggenschap actief

Vertrouwen op alle

procedures kunnen in de

cussie; medezeggenschap

inhoud en vorm geven.

niveaus is onontbeerlijk.

weg gaan zitten; dat geldt

Het moet anders

moet zich aan gewijzigde

Niet afwachten, maar pro-

Gebrek aan vertrouwen

ook voor medezeggen-

De toenemende flexibiliteit, de groei van het aantal nieuwe werkenden op de arbeids-

omstandigheden aanpas-

actief ambities realiseren

smoort vernieuwing. Rela-

schap. Soms is het loslaten

markt én in de onderneming, is een niet te stuiten ontwikkeling. Medezeggenschap is

sen

ten aanzien van directe

tionele gelijkwaardigheid

van vastgestelde proce-

en indirecte medezeggen-

betekent luisteren naar

dures het beste; dat vergt

schap

alle vormen van inbreng

nadenken over nieuwe

hierdoor toe aan herijking – van bestaande posities, structuren en formaliteiten.
Medezeggenschap is van belang voor alle werkenden in een onderneming en moet

• Revitalisering

daarom betrekking gaan hebben op alle werkenden. De oplossing lijkt te liggen in een

Medezeggenschap heeft

grotere rol voor de OR bij het vertegenwoordigen van alle werkenden in een organisatie.

een impuls nodig. Besluit-

• Integraal

• Tempowisselingen

Het vergroten van de invloed van de nieuwe werkende op medezeggenschap kan op twee

vormingsprocessen in

Stimuleren van inte-

bijhouden

manieren:

ondernemingen moeten

grale betrokkenheid van

In een snel verande-

• de positie van de nieuwe werkende wordt beter door de OR behartigd

aansluiten bij snelle ver-

werkenden betekent:

rende werkelijkheid

• nieuwe werkenden doen mee met – directe of indirecte – medezeggenschap.

anderingen; medezeggen-

betrekken en uitdagen.

moet medezeggenschap

Daarvoor zijn aanpassingen noodzakelijk in wet- en regelgeving alsook in het HR-beleid

schap moet daarin mee

Medezeggenschap is

‘bijblijven’. Flexibiliteit en

daarom meer gericht op

aanpassingsvermogen

dialoog dan op procedures

van werkgever, werkenden

en structuren

en ondernemingsraad is

van ondernemingen.

patronen in gedrag

noodzakelijk
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Welke toekomst voor het
sociaal overleg?
Jo Libeer
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De wereld van het werken verandert snel, ook bij ons in Vlaanderen. Eerst en vooral is er
de demografie. De beroepsbevolking kleurt grijs, omdat de gemiddelde leeftijd omhoog

+

gaat en ook langer werken in de sterren geschreven staat. Groen wordt schaarser en
de aflossing van de wacht zal straks nog een probleem op zich zijn, maar wellicht kan
immigratie een oplossing bieden.
Arbeid is mobiel door delocalisatie van de productie en de mobiliteit van werkkrachten.
Dat geldt zowel voor hooggeschoolden als voor kortgeschoolden uit bijvoorbeeld OostEuropese landen. Het arbeidsproces wordt uitgesplitst, en in kleinere gespecialiseerde

Naast de
traditionele
white collar en
blue collar
dient zich de
grey collar aan.
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eenheden georganiseerd in netwerken. Bedrijven verrijken hun producten met com-

De juridische organisatie van de arbeidsverhoudingen houdt evenwel een snelle evo-

plexe diensten om meer toegevoegde waarde te kunnen leveren. Flexibel aangeboden,

lutie tegen. Neem bijvoorbeeld de indeling van het sectoraal overleg. Dat is nog altijd

dichtbij de klant. En dat allemaal terwijl we ook nog eens aan de vooravond staan van

grotendeels gebaseerd op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden en op oude

de vierde industriële revolutie. De slimme robots komen eraan. Zij zullen middenge-

definities van branches. Tevens wensen we de vraag te stellen of vakbonden terecht het

kwalificeerde jobs vervangen; intermediaire structuren worden overbodig.

monopolie hebben om het personeel te vertegenwoordigen in de ondernemingen en

De context van de arbeidsverhoudingen verandert. Het Nieuwe Werken blijft niet

om cao’s te sluiten. Moeten we de rol van vele niveaus van onderhandelen niet her-

beperkt tot aangepaste burelen en mobiel werken. Was controle op arbeidstijd de

ijken? En hoe kunnen we de autonomie van werknemers regelen zonder dat de Arbeids-

gewone gang van zaken, nieuwe arbeidsverhoudingen zijn gebaseerd op vertrouwen

inspectie werkgevers op de vingers tikt omdat uurroosters niet nageleefd worden? Kan

en toezicht op resultaten. Privéleven en betaalde arbeid vloeien voor een steeds groter

het sociaal overleg de transitie waar we mee te maken hebben, begeleiden? Kunnen

deel van de werkende bevolking door elkaar. De notie arbeidstijd, essentieel in ons

ondernemingen, vakbonden en overheid de gebakken taart zodanig verdelen dat de zin

arbeidsrecht, zal voor een groot deel van de werkenden een vaag begrip worden.

voor initiatief, zekerheid en rechtvaardigheid – kortom: sociale welvaart – is gewaar-

Naast de traditionele white collar en blue collar, dient zich de grey collar aan. Mensen

borgd, zonder dat de kosten de pan uitrijzen? Hoe kunnen we een billijke economie

die handig zijn en de juiste kennis hebben om problemen op te lossen. Die groep weet

organiseren die toelaat winstgevende activiteiten te ontplooien voor laaggekwalifi-

meer autonomie wel te waarderen. Tezelfdertijd zal samenwerken in de vorm van

ceerde werknemers? Kunnen we bijvoorbeeld de discussie opnieuw aanzwengelen rond

directe participatie belangrijker worden: het werkt snel en bereikt de uitvoerders van

de financiële participatie?

(gezamenlijke) beslissingen zonder filters.

Het beleid staat dus voor grote uitdagingen. Hoewel iedereen er zich bewust van is dat

Zelfstandigen zonder personeel gaan de vraag naar punctuele en gespecialiseerde

zich grote veranderingen voltrekken en er nog grotere op til zijn, worden de benodigde

expertise en dienstverlening oplossen. Terwijl juristen hen schijnzelfstandigen noemen

structurele aanpassingen en administratieve vereenvoudigingen slechts mondjesmaat

eisen 80% van de betrokkenen hun zelfstandigheid op. Maar ze vragen wel om volwaar-

aangevoerd. Het sociaal overleg lijkt stil te staan.

dige sociale zekerheid.

Hoe lang kan het in ons eigen Vlaanderen wereldberoemde sociaal-overlegmodel nog

Economische groei heeft topprioriteit voor Vlaanderen. Voka heeft vorig jaar een plan

verdienstelijk zijn? Want dat overleg kan, veel meer dan het nu doet, de welvaart ver-

Jo Libeer is gedele-

uitgewerkt om jaarlijks twee procent groei te realiseren. Zo’n groei is voldoende om

sterken en de toekomst van ondernemingen en hun medewerkers veilig stellen. Maar

geerd bestuurder

tewerkstelling en sociale zekerheid te kunnen garanderen. Kan het sociaal overleg bij-

zonder aanpassingen is het lang niet zeker dat het Rijnlandmodel, dat nu nog stevig in

van Voka, het

dragen aan het realiseren van die doelstelling? Kunnen ondernemingen, vakbonden en

het zadel zit, ook op de langere termijn stand houdt. En dat zou nochtans de ambitie

Vlaams netwerk van

overheid samen de handen uit de mouwen steken om de taart te bakken?

moeten zijn. •

ondernemingen
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Draagvlak voor vernieuwing arbeidsvoorwaarden

Op weg naar een draagvlakeconomie
Betrokkenheid van werkenden bij de totstandkoming van de cao is van cruciaal belang

AWVN heeft binnen haar ledenkring

pondenten geeft 55 procent aan dat

heden voor het verbeteren van het

de draagvlakthematiek onderzocht.

tijdens de laatste onderhandelingen

onderhandelingsproces, met name

Het eindrapport ‘Hoe verliepen uw

inderdaad vernieuwende thema’s op

aan het begin: medewerkers

arbeidsvoorwaardenonderhandelin-

tafel lagen. Over het vernieuwende

betrekken bij de voorbereiding

gen in 2013?’ meldt dat twee derde

karakter van de gemaakte afspra-

en het benoemen van de centrale

van de werkgevers (65 procent) naar

ken is praktisch een derde van de

thema’s of deze gezamenlijk met

meer draagvlak voor vernieuwing

respondenten (35 procent) matig of

onderhandelpartijen verkennen.

van de arbeidsvoorwaardenvorming

niet tevreden.

Ook het aan de medewerkers uitleg-

zoekt. Het onderhandelproces kan

Gevraagd naar het vergroten van

gen van de dilemma’s en keuzes

beter, door medewerkers te betrek-

draagvlak voor vernieuwing, geeft

waarmee de organisatie worstelt,

ken bij de voorbereiding.

65 procent aan op zoek te zijn naar

ziet 39 procent als om het proces

Het onderzoek gaat in op het ver-

meer draagvlak. Over de manier

van arbeidsvoorwaardenvorming

nieuwende karakter van zowel de

waarop springt meer, beter, anders

te verbeteren en het draagvlak voor

inhoud als het proces van arbeids-

communiceren het meest in het oog.

veranderingen onder medewerkers

voorwaardenvorming. Van de res-

Veel respondenten zien mogelijk-

te vergroten.

middel van algemeen-verbindendverklaring (avv) zijn vervolgens ook niet-leden daaraan
gebonden, waardoor de cao de status van wet krijgt, en er sprake is van opgelegd draagvlak.

Draagvlak. De term wordt vaak gebruikt, maar het ene draagvlak is het andere niet.

Daarnaast wordt de mate van draagvlak voor de afspraken die werkgevers en vakbonden

Medewerkersdraagvlak zorgt voor legitimiteit, steun en acceptatie van het arbeidsvoor-

maken, afgemeten aan het aantal leden dat de verenigingen hebben. Een (relatief) hoog

waarden- en ondernemingsbeleid. Onontbeerlijk voor bedrijven om snel in te kunnen

ledental correspondeert dan met groot draagvlak (het institutionele draagvlak). Volgens deze

spelen op snel veranderende omstandigheden. Maar hoe verkrijg je medewerkersdraagvlak

redenering neemt het draagvlak af als de organisatiegraad van werknemers en werkgevers

voor cao-afspraken?

afneemt.
Dat was ook de aanleiding voor de minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de

In het recente SER-advies ‘Verbreding draagvlak voor cao-afspraken’ wordt de cao gezien als

SER te vragen zich over het draagvlakvraagstuk te buigen. Vanuit het algemeen belang gere-

het resultaat van het overleg en de onderhandelingen tussen werkgever(sverenigingen) en

deneerd, schrijft de minister, is niet zozeer het aantal leden van de vakbeweging bepalend,

één of meer vakbonden. ‘Het is voor alle betrokkenen van belang dat dit resultaat kan reke-

maar veeleer in hoeverre ook niet-leden de inzet van de vakbeweging en de uitkomsten van

nen op draagvlak’, staat geschreven. ‘Draagvlak betekent dat de werkgevers en werknemers

het cao-overleg positief waarderen. De zorg van de minister heeft dus vooral betrekking op

waarvoor de cao geldt zich herkennen in die cao, in de uitkomsten van het overleg over het

het feitelijke draagvlak.

aanpassen van de cao en in de manier waarop de cao tot stand is gekomen.’
Vergroten betrokkenheid
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Draagvlak

Het SER-advies staat uitgebreid stil bij de ins & outs van het feitelijke draagvlak voor cao-

Draagvlak voor de cao is inderdaad een bijzondere vorm van draagvlak. Het gaat in eerste

uitkomsten en cao-processen. Het gaat hier volgens de SER dus niet alleen om het vergroten

instantie om het juridische draagvlak. De cao is een juridische constructie; leden van werk-

van het ledental van werknemers- en werkgeversverenigingen, maar veel meer over het écht

nemers- en werkgeversverenigingen zijn juridisch aan cao-afspraken gebonden. Door

betrekken bij het cao-proces van leden en niet-leden – van zoveel mogelijk werkenden, dus.
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Aandachtspunten bij innovatie van cao’s
Inhoud

Proces

Structuur

kracht tekort om adequaat en snel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden.

• Ontwerp nieuwe arbeidsvoor-

• Organiseer betrokkenheid van alle

• Overweeg de introductie van een

Door werkenden actief bij het beleid te betrekken, zullen zij eerder begrip voor (beoogd)

waardelijke arrangementen voor

werknemers (ook niet-vakbondsle-

meerjarige investerings-cao (voor

beleid kunnen opbrengen en zich daar sneller achter scharen. En de werkgever die in een zo

o.a. werken op inconveniënte tijden,

den). Betrek zo mogelijk ook uitzend-

grotere thema’s als inzetbaarheid en

vroeg mogelijk stadium investeert in deze vorm van werknemersparticipatie, vergroot de

demotie, beloningssystemen gekop-

krachten en zzp’ers

flexibiliteit bijvoorbeeld) náást een

kansen op het wegnemen van weerstand en het verkrijgen van steun aanzienlijk.

peld aan kruispuntgesprekken

• Werk met het door AWVN ontwik-

jaarlijkse ‘snelle’ cao voor aanpas-

Wout Buitelaar, hoogleraar arbeidsverhoudingen, spreekt in dit verband over de zogenaam-

• Ontwerp sociaal beleid voor alle

kelde cao-platform

sing van salarissen

de participatie-inktvis, en bedoelt daarmee dat allerlei vormen van inspraak die binnen de

werkenden en geef invulling aan

• Organiseer (informele) consultatie

• Regel hoofdzaken in de cao en

onderneming ontstaan, elkaar gaan aanvullen. Hij hecht groot belang aan directe partici-

verantwoord opdrachtgeverschap

in de vorm van LSI-bijeenkomsten,

detaillering daarvan lager in de

patie, maar constateert dat ondernemingen daar nog te weinig aandacht aan besteden.

themagroepen, ronde-tafelgesprek-

organisatie – in het overleg tussen

Daar liggen dus nog grote kansen.

ken e.d.

leidinggevende en medewerker(s)

In dit verband is een verwijzing op z’n plaats naar het cao-platform, mede ontwikkeld

• Werk aan herstructurering van

door AWVN. Het cao-platform is een digitaal instrument, gericht op het vergroten van de

sector-cao’s met veel meer decen-

inbreng en de betrokkenheid van werknemers. De interactieve aanpak zorgt ervoor dat

trale regelruimte voor individuele

voorbereiding, besluitvorming en implementatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg in

ondernemingen

zorgvuldige afstemming tussen leiding en werkenden vorm krijgt.
De onderzoeken van de SER en AWVN (zie kadertekst op pagina 59) geven de contouren
weer van de draagvlakeconomie. Het cao-stelsel blijft daarbinnen van essentieel belang,

Het SER-advies geeft tal van bedrijfsvoorbeelden die gericht zijn op het verbreden van het

maar het is duidelijk dat het op inhoud, structuur en proces vernieuwd moet worden. De

draagvlak voor cao-afspraken en het vergroten van de directe betrokkenheid, door het méér

onderzoeken laten ook zien hoe het werknemersdraagvlak in ondernemingen en branches

en ánders betrekken van werkenden bij het cao-overleg.

te vergroten. Het zijn beschrijvingen – soms robuust, soms gedetailleerd – van tal van

Het gaat bijvoorbeeld om het (on line) verstrekken van informatie over de start, de inzet, de

initiatieven om bij de totstandkoming van de cao de betrokkenheid van alle werkenden te

voortgang en het resultaat van het cao-overleg; het gebruik maken van panels, groepsdis-

vergroten, waar ondernemingen en branches hun voordeel mee kunnen doen.

cussies, enquêtes en large scale interventions (LSI) om de mening van alle werknemers (en
soms ook werkgevers) te peilen.
Het vergroten van de betrokkenheid van werkenden kan aan het begin van het cao-proces
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Buitenlandse werkgevers en werknemers

plaatsvinden (wat zijn de wensen?), maar ook aan het eind van het traject (hoe beoordeelt

Een voorbeeld waarbij

buitenlandse werkgevers

cao aangeven dat deze

komt daarbij aan de

men het resultaat?) of bij de uitwerking van een akkoord (hoe implementeert men hetgeen

vernieuwing van de cao

en hun werknemers van

ook van toepassing is op

orde, want er zullen twee

is afgesproken?).

op inhoud, proces en

toepassing te verklaren.

buitenlandse werkgevers

verschillende algemeen-

Co-creatie is een (relatief nieuwe) methode om betrokkenheid en draagvlak te organiseren.

structuur aan de orde kan

Wanneer sociale partners

en hun werknemers, en

verbindendverklaarde

Hierbij overleggen verschillende geledingen binnen een bedrijf of sector, zowel aan werkge-

komen, heeft betrekking

voor buitenlandse werk-

zij moeten duidelijk

cao-regimes ontstaan

vers- als aan werknemerszijde – om via deze dialoog gezamenlijk tot overeenstemming te

op de discussie over het

nemers arbeidsvoor-

aangeven welke kern-

voor twee verschillende

komen over een nieuwe cao of het vernieuwen van onderdelen ervan.

niet toepassen van de

waarden willen afspreken

bepalingen precies van

groepen werknemers.

Nederlandse arbeids-

die boven het Nederlandse

toepassing zijn.

Daarmee wordt een

Medewerkersdraagvlak

voorwaarden op EU-

minimum uitgaan, dan

De inhoud van de cao

nieuw arbeidsvoor-

De bedrijfsvoorbeelden in het SER-advies ‘Verbreding draagvlak voor cao-afspraken’ zijn het

werknemers (social

kunnen ze daarvoor ge-

wordt daarmee vernieuwd

waardelijk arrangement

best te typeren als het zoeken naar medewerkersdraagvlak: de werkenden accepteren, stem-

dumping).

bruik maken van de cao.

(werkingssfeer en kernbe-

geïntroduceerd, waarmee

men in met, staan achter het beleid van de onderneming.

Het is aan sociale partners

Zij moeten dan in de wer-

palingen van de cao).

de concurrentie binnen

Met louter het informeren van werkenden over het bedrijfsbeleid, kom je uiteindelijk slag-

om cao-bepalingen op

kingssfeer van hun

De structuur van de cao

Europa wordt ingekaderd.
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tegenwoordig ondenkbaar! Maar pa, vertel verder, hoe was je eerste werkgever?’
‘Ik was een echt broekie toen ik begon, heel leergierig en op zoek naar uitdaging en
ontwikkeling. Ik keek best op tegen mijn oudere collega’s, maar merkte al snel dat het
omschakelen bij veranderingen mij veel gemakkelijker afging dan hen. De technische
ontwikkelingen en digitalisering volgden elkaar in dusdanig rap tempo op dat ik meteen leerde om wendbaar te zijn. Het op tijd signaleren van nieuwe ontwikkelingen
en daarop voorsorteren, heeft me veel geholpen in het flexibel zijn in de rest van mijn
loopbaan. Na een jaar of vijf begon het te kriebelen en had ik behoefte aan een nieuwe omgeving en nieuwe werkinhoud. Ik ben toen bij een ICT-bedrijf gaan werken.’
Intussen komt de robot-ober de eerste gang aan tafel brengen. Nu Fedde toch terugkijkt op zijn verleden, beseft hij dat hij op 25-jarige leeftijd niet gedacht had dat hij
ooit sprinkhanen eten normaal én zelfs lekker zou vinden.
Van werk terugruilen
Lisa vertelt Sophie dat ze de tijd dat zij werd geboren nog goed kan herinneren. Fedde
en Lisa werkten toen nog allebei fulltime, beiden besloten minder en op flexibele

Fedde in real life; back to the future
De HR-adviseur die gezondheidstechnicus werd: terugblik op een carrière

tijden te gaan werken om de zorg voor Sophie te delen. Fedde was toen 35 en werkte
inmiddels alweer twee jaar voor zijn derde werkgever Pizo. ‘Ik ben bij Pizo gaan werken omdat ik via social media vacatures vond voor verschillende modulaire succesprofielen. Ik ben er aangenomen op zes modules die perfect pasten bij mijn wensen
en ontwikkeling. Toen jij werd geboren, ben ik tijdelijk op één module minder aan het

Het is 2060. Fedde gaat met pensioen en kijkt tijdens een etentje ter gelegenheid

werk gegaan. Daarnaast had ik veel vrijheid om overdag voor jou te zorgen doordat ik

daarvan samen met z’n vrouw en kinderen terug op z’n loopbaan. Een schets van het

in de avonduren verder kon werken.’

leven in de toekomst, in retrospectief, volgens het AWVN-netwerk Young HR.

Fedde moet zijn verhaal onderbreken, want Stephan komt in beeld. Z’n meeting is
net klaar en nu haakt hij online aan bij het diner. Stephan hoort nog net dat ze met
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Het is het jaar 2060. Fedde is vandaag 71 jaar geworden en heeft zijn laatste werkdag

elkaar spraken over één van Feddes vorige werkgevers. Stephan, die zelf bezig is zich

bij Blizzerd erop zitten waar hij als gezondheidstechnicus werkte aan het printen van

te ontwikkelen in het kader van nieuwe werkzaamheden, vraagt aan Fedde hoe hij

nieren. Fedde gaat met pensioen. Met zijn vrouw Lisa, zoon Reinier, dochter Sophie

zich destijds ontwikkelde. Fedde antwoordt: ‘Mijn leidinggevende daagde me uit

en haar drie kinderen, viert hij zijn laatste werkdag tijdens een etentje bij restaurant

te kijken wat Pizo aanbood op het gebied van interne en externe stages, taakroula-

Smakelijk in Amsterdam. Stephan, de man van Sophie logt iets later online in; hij is

tie, opleidingen en duo-/triobanen. Ook had Pizo een samenwerkingsverband met

voor zaken in Amerika. Wanneer ze bij de robot-ober allen het maandmenu hebben

werkgevers in de regio om talenten onderling uit te wisselen. Ik ben toen van functie

besteld – gebakken sprinkhanen vooraf, een gekweekte biefstuk als hoofdgerecht en

geruild met Anna, zij werkte bij internetbank Ice. Zij deed tijdens de ruil bij Pizo mijn

een ouderwetse dame blanche als dessert – vraagt Sophie aan haar vader: ‘Pa, vertel

HR-werkzaamheden, ik deed bij Ice Anna’s financiële werkzaamheden. Beiden leerden

eens waar je ooit begon met werken, 47 jaar geleden.’

we een hoop en wisten we zo onze horizon te verbreden. Na dit half jaar zijn we weer

Fedde begint te vertellen. ‘In 2014, toen ik 25 jaar was, ben ik na mijn opleiding Perso-

teruggeruild van plek. Toen er een paar maanden later een vacature met HR-modules

neelsmanagement gestart als HR-adviseur bij telecombedrijf Xilpion. Ik begon er met

vrij kwam, werd Anna mijn directe collega. Ze was al goed ingewerkt en vol motivatie

een jaarcontract, dat na dat eerste jaar in een vast contract werd omgezet.’ ‘Goh’, zegt

vanwege haar nieuwe loopbaanrichting.’ ‘En daarna?’, vraagt Reinier, ‘want uitein-

Sophie, ‘dat was ik helemaal vergeten: jullie kregen vroeger vaste contracten. Dat is

delijk ben je leidinggevende geworden.’ ‘Dat klopt’, zegt Fedde. ‘Na Pizo ben ik de
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financiële sector ingegaan vanwege mijn goede ervaringen bij Ice. Ik heb er bij twee

Modulair belonen

werkgevers gewerkt, en toen ik 43 was ben ik bij Power aan de slag gegaan in leiding-

Het maakt niet uit waar en wanneer de

eens per half jaar en per module aange-

gevende modules van de HR-afdeling. Daarnaast vervulde ik ook nog een financiële

werkende zijn werkzaamheden uitvoert,

ven hoe goed ze vinden dat de werkende

module, omdat ik het financiële onderdeel niet zomaar wilde laten schieten. Zoals

het gaat erom dat hij die goed uitvoert.

presteert: 360-graden feedback. Het

toen gebruikelijk, had ik er een contract van vijf jaar. Ik verdiende er door mijn goede

De beloning die werkenden krijgen is

gemiddelde van al de beoordelingen

functioneren en de extra module meer dan mijn twee collega-managers, die toen al

uiteindelijk afhankelijk van de manier

bepaalt, per module, het salaris voor

een flink eind in de 50 waren.’

waarop zij hun functie vervullen. Via de

het komende half jaar.

werk-app kunnen de werkenden zelf, hun

Per module is wel sprake van een salaris-

collega’s, klanten en leidinggevenden

ondergrens en -bovengrens.

Allemaal tegelijk onderweg?!
Inmiddels is het tijd voor de tweede gang en komt de robot-ober met de biefstukken
van kweekvlees aanzetten. ‘Toen ik 24 was’, merkt Fedde op, ‘zag ik op tv dat er voor

online. In deze periode was, door de vlucht die online ontmoeten en werken had geno-

het eerst een hamburger van kweekvlees was gemaakt. Dat was toen het duurste

men, ook voor het eerst in het nieuws dat er geen vaste ochtend- en avondspits files

stukje vlees ooit. Voor de camera toonden ze dat stukje vlees en aten het op. Moet je

meer waren. Daarvoor stonden iedere ochtend tussen zeven en negen en iedere avond

nu zien, een échte hamburger is nu vele malen duurder dan kweekvlees!’

tussen vijf en zeven uur op de meeste snelwegtrajecten automobilisten, inclusief

Reinier brengt het onderwerp weer terug op Feddes carrière met de vraag hoe z’n

ikzelf, altijd vast in het verkeer.’

vaders werkplek er bij Power uitzag. ‘In die tijd waren veel kantoorgebouwen omge-

‘Wat een gekke wereld’, zegt Reinier ‘dat toen iedereen fysiek naar kantoor of afspra-

bouwd tot woonappartementen. Ook Power had geen eigen kantoor meer omdat de

ken ging en dan ook nog eens massaal op dezelfde tijdstippen. Allemaal tegelijkertijd

bezetting op kantoor te sterk wisselde. Mensen werkten vanaf verschillende locaties,

onderweg! Inmiddels is autorijden sowieso minder erg geworden dan vroeger. Ideaal

met name vanuit huis. Met tien andere bedrijven werkten we op een flexkantoor dat

ook om alvast m’n mail bij te werken onderweg of een stuk te lezen nu mijn auto me

24 uur per dag open was. Via je Google Glass kon je van te voren zien welke collega’s

toch vanzelf op m’n bestemming brengt.’

daar ook aan het werk waren en of er vrije werkplekken beschikbaar waren. Doordat

‘Weten jullie nog, aan het eind van papa’s tijd bij Power? Toen hebben we met z’n

er een systeem was van verschuifbare en inklapbare wanden, kon ik mijn werkplek

vieren drie maanden in een camper door Amerika gereisd. Fedde en ik konden toen

precies aan m’n behoefte aanpassen. Ook werkte ik, doordat we met verschillende

allebei alvast wat van onze pensioengelden hiervoor inzetten. Doordat de scholen

werkgevers in één ruimte zaten, soms samen met werkenden van andere bedrijven.

jaarroosters hadden en er steeds meer lessen online te volgen waren, konden we deze

Maar meestal werkte ik thuis of bij de klant, en de meeste vergaderingen deden we

mooie reis met z’n vieren maken!’ ‘Ja, dat weet ik nog goed’, zegt Reinier tegen zijn
moeder. ‘Het minst leuke onderdeel van die reis waren inderdaad de online lessen die
we af en toe moesten volgen! Maar verder was het inderdaad een fantastische tijd.’

Modulaire succesprofielen

‘Helaas werd ik een jaar later ernstig ziek’, zegt Lisa. ‘Gelukkig was de wetenschap al

Bedrijven knippen de

precies die werkzaamhe-

keling binnen bedrijven:

iedereen. Doordat iedere

zo ver ontwikkeld dat ik na een paar maanden weer hersteld was.’ ‘En gelukkig had ik

verschillende werkzaam-

den die hem interesseren

werkenden kunnen, via

werkende zijn eigen set

door de flexibele werkuren en het thuiswerken in jouw meest zieke periode veel tijd

heden op in modules. De

en waar hij veel van kan

de werk-app, modules

van modules uitvoert,

om bij je te kunnen zijn’, zegt Fedde. ‘Pollie, zoals we onze zorgrobot noemden, nam

werkende kiest in overleg

leren, en heeft de werk-

inleveren die zij niet meer

verschillen de salarissen

me ook veel werk uit handen. Zoals jou aankleden en wassen en de kamer opruimen,

met de werkgever de bij

gever een gemotiveerde

willen doen en daarvoor

tussen werkenden. De

je kon zelfs met hem je oefeningen doen en gaan wandelen om een frisse neus te ha-

hem passende modules

en getalenteerde wer-

in de plaats weer andere

manier waarop iemand

len! Door al deze gebeurtenissen was ik aan het denken gezet, ik was bijna 50 en had

uit. Hierdoor heeft iedere

kende voor verschillende

modules kiezen.

zijn modules vervult kan,

nog ruim twintig jaar om te werken, ik was toe aan een geheel nieuwe uitdaging voor

werkende zijn eigen, unie-

werkzaamheden. Tege-

Bij iedere module hoort

per half jaar, tot een extra

de rest van mijn loopbaan. De traditionele HR-functie waarin ik ooit was begonnen,

ke takenpakket. Op deze

lijkertijd bevordert dit

een bepaald salaris, vol-

hoge of juist lagere belo-

bestond trouwens niet meer. Veel oorspronkelijke HR-functies zijn vergaand geauto-

manier doet de werkende

ook de groei en ontwik-

ledig transparant voor

ning leiden.

matiseerd en de traditionele rol is verschoven richting de lijnmanagers. HR richt zich
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‘Die zorgrobot,
die heeft ons
toen veel werk
uit handen
genomen.’
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Vijfjaarcontracten
Het vaste contract bestaat

na afloop van de vijf jaar

kelijker over de arbeids-

groot nut zijn voor de samenleving. Ik wil me laten inhuren door onderzoeksbureaus

niet meer. Een contract

opnieuw met elkaar het

markt. Doordat elke vijf

en andere organisaties voor één of twee dagen in de week. En natuurlijk gaan we

voor vijf jaar, en in een

gesprek aan moeten

jaar het contract afloopt,

reizen maken, en ongetwijfeld zal ik af en toe op jouw kinderen passen. Wat een

zeer beperkt aantal

gaan over wat de weder-

worden werkenden ge-

heerlijk vooruitzicht!’

branches/beroepen tien

zijdse verwachtingen

dwongen actief over hun

jaar, is dankzij nieuwe

zijn, wat de werkzaam-

loopbaan en ontwikkeling

wetgeving de maximum

heden zullen zijn en de

na te denken en in actie te

contractduur geworden.

bijbehorende belonings-

komen. Tegelijkertijd is

Dit betekent niet dat een

elementen.

de drempel voor een werk-

werknemer niet langer dan

Een werknemer is met

gever om een werkende

die contractduur bij één

recht een werkende ge-

aan te nemen veel minder

werkgever mag werken,

worden en beweegt zich

groot, hij zit er immers

wel betekent het dat zij

door deze flexibiliteit mak-

niet voor altijd aan vast.

tegenwoordig op de ondersteuning van het management bij de ontwikkeling en
coaching van hun medewerkers en daarnaast op de statistische onderbouwing van
het HR-beleid. Enfin, iets in de gezondheidstechniek leek me wel wat, omdat ik had
gezien hoeveel dat voor jouw leven heeft betekend.’ ‘We zijn toen bijna gelijktijdig

‘Ik kon mijn
oude modules
niet meer aan
en ben op
andere modules
gaan werken.’

66

van werkzaamheden veranderd’, voegt Lisa eraan toe. ‘Ik kon mijn oude modules niet
meer aan en ben op andere modules gaan werken.’
Investeringsfonds
‘Pa, hoe heb jij uiteindelijk die grote overstap weten te maken?’, vraagt Sophie. ‘Met
geld uit het Investeringsfonds Lifelong Learning en met een deel van m’n salaris dat ik
had gespaard voor mijn ontwikkeling, heb ik een opleiding gevolgd tot gezondheidstechnicus. Ik heb bij verschillende werkgevers uit mijn netwerk ervaring opgedaan
in mijn nieuwe specialisme. Ik verdiende minder dan toen ik nog HR-manager was,
maar ik had een hoop plezier in mijn nieuwe uitdaging. Ik kon echt iets betekenen
voor de maatschappij, en kon tegelijkertijd veel tijd met jullie thuis en bij mijn zieke
vader doorbrengen.’

Investeringsfonds Lifelong Learning

Tijd voor de laatste gang, de ouderwetse dame blanche. De robot-ober komt aanzet-

Een gezamenlijk initiatief van profit- en non-profitwerkgevers. Op deze manier wordt

ten met de ijsjes en schenkt bij iedereen warme chocoladesaus over het ijs.

de verantwoordelijkheid van opleiden gedeeld door de totale BV Nederland. Door

‘En nu?’, vraagt Sophie. ‘Wat ga je doen nu je met pensioen bent?’ ‘Uiteraard ga ik

dit fonds kunnen werkenden zich ook gaan ontwikkelen binnen een totaal ander

niet stil zitten’, zegt Fedde. ‘Ik heb altijd al astrologie willen studeren. Over twee

vakgebied. Dit bevordert de mobiliteit en de doorstroming, een win-winsituatie voor

maanden begint mijn eerste college. Daarnaast kan ik als gezondheidstechnicus van

werkenden en werkgever.
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Trends in beweging; van oud naar nieuw
Roadmap

	oud	

toekomst van werk
nieuw ontwerp sociaal beleid

2014	nieuw 2020
Fedde in real life

		
		
automatische
loonsverhoging

soberder	

samen in de basis:
contouren nieuw
pensioenstelsel

eerst verdienen
dan verdelen

belonen
naar waarden

Deze bundel schetst een
aantal ontwikkelingen in
werk van oud naar nieuw.
De ontwikkelingen zijn

een nieuwe visie
op belonen

zowel macro van aard
(sociale zekerheid, arbeids-

eerst leren

duurzamer	

dan werken

levenlang leren

inclusief ondernemen:
wat is de why

optimale
van duurzame
inzetbaarheid naar
duurzaam meedoen

participatie

markt, overlegeconomie en
pensioenen) als micro (arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, arbeidsorganisatie).

		
offshoring

mondialer	

de wereld

Dit overzicht, ‘Trends in

off- & reshoring

als speelveld

beweging’, is een visuele
samenvatting van de inhoud
van deze bundel, geordend
langs de ‘trends voor HR’:

salaris- en

soberder, duurzamer,

personeels-

digitaler	

informatie-

HR-metrics

systemen

HR-analitics

mondialer, digitaler,
flexibeler en interactiever.
Per trend is de ontwikke-

de flexwerkmaatschappij

ling geschetst, lopend van
‘oud’ via 2014 naar ‘nieuw

		
vast is de norm
		

flexibeler
vast minder vast
flex minder flex

		
werkgever/
werknemerrelatie
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2020’. De ontwikkeling is in
voldoende goed
opgeleide en flexibele
werkenden?

ruggengraat

op weg naar een
draagvlakeconomie

steekwoorden gekarakteriinhoudelijke bijdragen uit

opdrachtgever/

verbreden inspraak

drie ijkpunten per trend in
seerd (witte tekstbollen). De

medezeggenschap
voor alle werkenden

interactiever
werknemers

nieuwe zekerheden
voor werkenden

opdrachtnemerrelatie

de congresbundel zijn als
blauwe kaders geplaatst op
de ontwikkelingslijn van
een trend.
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Notities
Een nieuw ontwerp voor sociaal

• Manifest 2014 van de Baliegroep

De flexwerkmaatschappij: een

informeel leren en netwerkleren.

techniek en industrie (pagina 31)

beleid

(Amsterdam, 2014)

houtkoolschets voor HR-beleid

Die hanteert een 70:20:10 ratio

zijn gebaseerd op informatie

In Trends voor HR signaleert AWVN

• Grenzeloos groeien; verdienen

Zie voor de groei van het aantal

tussen de verschillende manieren

(mei 2014) van Techniekpact

zes belangrijke trends, brengt de ef-

met een ondernemende samen-

flexwerkers die TNO voorziet

van leren: 70% = leren door te

(www.techniekpact.nl).

fecten van elke trend voor onderne-

leving (Den Haag, 2014; uitgave

(pagina 18): P. Bongers, in Ontmoet

werken, 20% = leren via coaching

mers en werkenden in de kaart, en

VNO-NCW), geschreven door

de toekomst. Nieuwe perspectieven

en feedback en 10% = leren via

Van duurzame inzetbaarheid naar

geeft aan hoe HR daarop het best

Cees Oudshoorn.

op een flexibele arbeidsmarkt

formele trainingen en cursussen.

duurzaam meedoen

kan inspelen. Verschenen in maart
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(ABU, 2014), pagina 21-23.

Jennings was een van de sprekers

Het kruispuntgesprek komt ook

2014.

Nieuwe zekerheden voor

De voorbeelden op de pagina’s

op het door AWVN en NRTO geor-

ter sprake in het artikel Vraag naar

De publicaties over de oorzaken

werkenden

20-21 zijn o.a. ontleend aan een

ganiseerde congres ‘Effectiviteit

flexibiliteit vergt nieuwe kijk op

en oplossingen voor de crisis

Bij de totstandkoming van het

artikel van Henk Volberda in het

van opleiden’ (11 september 2014).

contracten dat verscheen

(pagina 6) zijn:

artikel is gebruikgemaakt van

periodiek IntermediairPW

Het op pagina 27 genoemde

in het AWVN-periodiek Werkgeven

• Sociaal Economische Raad,

Flexibiliteit en zekerheid op een

(nr. 1, 2012): Maak de flexibele schil

onderzoek van PWC is Nieuwe

(2014, nr. 3).

Nederlandse Economie in stabieler

dynamische arbeidsmarkt. De balans

niet te groot.

werkgelegenheid voor laag-

vaarwater: een macro-economische

in beweging (uitgegeven door het

verkenning (Den Haag, 2013)

ministerie van Sociale Zekerheid en

• Stichting van de Arbeid, Perspectief

Werkgelegenheid; Den Haag, 2012),

voor een sociaal én ondernemend
land: uit de crisis, met goed werk, op

opgeleiden, de waarde van

Contouren van een nieuw

Zijn er straks voldoende, goed

dienstencheques voor Nederland

pensioenstelsel

opgeleide en flexibele werkenden?

(september 2013; in opdracht

In het kader van het debat over

met name van de volgende daarin

Over de honkvastheid van Neder-

van Vebego).

de toekomst van het Nederlands

opgenomen artikelen:

landers (pag. 25) schreef K. Bouma

weg naar 2020 (Den Haag, 2013)

• Flexibilisering en de toegang

in de Volkskrant van 21 maart 2013

Inclusief werkgeven:

kabinet de SER gevraagd uiterlijk

• Wetenschappelijke Raad voor het

tot de arbeidsmarkt, Ruud Muffels

(‘Nederland verlaat eigen geboor-

wat is de why?

eind 2014 te adviseren over de

Regeringsbeleid, Naar een lerende

(p. 11 e.v.)

testreek niet’). Uit de databank van

De titel verwijst naar Begin met

toekomst van de oudedagsvoor-

economie; investeren in het verdien-

• Een perspectief op de balans in

het Meertens Instituut blijkt dat

het waarom. De gouden cirkel van

ziening. Parallel aan de totstand-

vermogen van Nederland (Amster-

flexibiliteit, Evert Verhulp (p. 33 e.v.)

Nederlanders gehecht zijn aan hun

ondernemen van Simon Sinek

koming van het SER-advies loopt

dam, 2013).

• Eigentijdse arbeidsrelaties en

geboortestreek. In Noord-Holland

(Business Contact Amsterdam,

de consultatieronde van het

De publicaties van de in de

voorwaarden voor zekerheid,

woont ruim 40 procent van de

2012). Oorspronkelijke titel: Start

ministerie van Sociale Zaken en

kadertekst De nieuwe werkende

Romke van der Veen (p. 85 e.v.)

bevolking in dezelfde provincie als

with WHY – How Great Laeders

Werkgelegenheid (rapportage

op pagina 7 genoemde organisa-

• Flexibiliteit en de kosten van onze-

hun overgrootouders, in Zeeland

Inspire Everyone to take action

in 2015).

ties zijn:

kerheid, Janneke Plantenga

is dat bijna 60 procent en in

(Portfolio, 2009).

Een kanttekening bij de kosten

• Jouw talent, onze toekomst; visie-

(p. 97 e.v.)

Friesland zelfs bijna 70 procent.

Relevante websites m.b.t. inclusief

die de pensioenregeling met zich

programma 2014-2018 van CNV

• De Nederlandse ondernemerschap

‘Minder schoolbanken en meer

werkgeven zijn

meebrengen (pag. 44, onder het

Vakmensen (Utrecht, 2014)

paradox, Erik Stam (p. 111 e.v.).

leren op de werkplek’ (pag. 27)

• www.denormaalstezaak.nl

kopje Versobering): deze cijfers

is mede gebaseerd op de bevin-

• www.werkgeversgaaninclusief.nl.

wijken per situatie af; het is

dingen van Charles Jennings, de

De cijfers over het verwachte

hooguit een grootste gemene

grote inspirator op het gebied van

tekort aan arbeidskrachten in de

deler.

pensioenstelsel (pag. 43) heeft het
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