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Op zijn kop?

We gaan een spannende tijd tegemoet.
Er komt een nieuw kabinet.
Wat betekent dat voor de
arbeidsmarkt en zijn verhoudingen?
Heel wat, denken wij.
Verwacht van ons een linxxe
(niet te verwarren met linkse)
kijk op deze ontwikkelingen.
Discussieert u dit jaar met ons mee?
Dat houdt ons scherp!
Interesse?
Mail info@linxx.org

Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

t 030 231 81 15
info@linxx.org

Het is feest.
We bestaan 10 jaar.
Dat vieren we 22 juni.
Meer details
www.linxx.org
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Gezamenlijke oproep sociale partners aan nieuw kabinet

Torn niet aan algemeen
verbindend verklaren


          
          


Scholing nodig voor toekomstige functies. Investeren in

S

waarde hebben voor bedrijven en werknemers in de sec-

vakmanschap. Passende loonafspraken. Persoonlijk keuze-

tor en passen bij die sector. Dit hebben vakbonden en

budget. Duurzame inzetbaarheid. Goede balans tussen

werkgevers zelf in de hand door afgewogen CAO-afspra-

arbeid en zorg. Veilig werken. Allemaal onderwerpen die

ken te maken.

werknemers en bedrijven belangrijk vinden. Werkgevers en
vakbonden maken over deze thema’s in bedrijfstak-CAO’s



afspraken die passen bij de sector. Op dit moment zijn er

De tweede voorwaarde is dat de kosten gedragen worden

ruim 175 bedrijfstak-CAO’s in Nederland waarin de arbeids-

door alle bedrijven in de sector, ook de bedrijven die geen

voorwaarden voor 5 (!) miljoen werknemers geordend en

lid zijn van de branchevereniging. De afgelopen tachtig jaar

gestructureerd zijn.

werd aan deze voorwaarde voldaan zodra de minister van

De afspraken geven zowel werknemers als werkgevers

Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van CAO-

zekerheden en maken het werk leuker, makkelijker, veili-

partijen de CAO voor álle werkgevers in de sector algemeen

ger en zekerder. Ze verhogen de kwaliteit van de arbeid.

verbindend verklaart (AVV). Op die manier delen alle werk-

Daarmee dragen deze afspraken ook bij aan Nederlandse

gevers in de lusten en de lasten van investeringen in werk-

economie, die immers gebaseerd is op kwaliteit. Maar die

nemers, de sector en de economie, en kunnen alle werkne-

afspraken kosten wel geld. Werkgevers en werknemers

mers en werkgevers in de betreffende sector de vruchten

zijn bereid gezamenlijk de verantwoordelijkheid hier-

hiervan plukken.

voor te nemen, mits er aan twee voorwaarden is voldaan.

Waarom is deze tweede voorwaarde zo belangrijk? Het

De eerste voorwaarde is dat de afspraken toegevoegde

algemeen verbindend verklaren van CAO-afspraken bevordert gezamenlijk investeren in de economie. Immers, uit
concurrentieoverwegingen zullen individuele werkgevers

Saskia Boumans is adviseur arbeidsvoorwaarden bij de FNV. Michel Donners is bestuursadviseur bij CNV Vakmensen. Laurens Harteveld is beleidsadviseur bij AWVN.

CAO-afspraken over kwaliteit, duurzaamheid en innovatie

minder snel maken als dergelijke afspraken niet voor alle
werkgevers gelden. Daarnaast voorkomt het algemeen ver-

5

Het systeem van arbeidsvoorwaardenvorming bestaat uit verschillende schakels. Dat doorbreken zou een grote fout zijn.

bindend verklaren van CAO’s concurrentie op arbeidsvoor-

singskader AVV begint hiermee: ‘De totstandkoming en

waarden. Dat houdt de koopkracht op peil en levert daar-

de inhoud van afspraken omtrent arbeidsvoorwaarden

mee een bijdrage aan economische groei. Een ander con-

is in beginsel de verantwoordelijkheid van werkgevers

creet gevolg van het algemeen verbindend verklaren van

en werknemers en hun organisaties. Collectieve afspra-

CAO’s is dat het ervoor zorgt dat werknemers geen concur-

ken bevorderen evenwichtige arbeidsverhoudingen en

renten van elkaar zijn, maar collega’s. Dat bevordert voor

arbeidsrust en vormen daarmee een belangrijke rand-

werkgevers een ondernemersklimaat, dat gericht is op kwa-

voorwaarde voor een positieve sociaaleconomische ont-

liteit.

wikkeling. AVV heeft in de kern tot doel het uitoefenen van



tieve afspraken in de vorm van CAO’s) te ondersteunen en

Op dit moment wordt druk onderhandeld over een nieuw

te beschermen. Het beoogde effect van AVV is concurren-

regeerakkoord. De onderhandelende partijen zijn niet alle-

tie op arbeidsvoorwaarden door onderbieding door niet

maal grote voorstanders van het AVV-instrument. Hun argu-

gebonden werkgevers en werknemers te voorkomen.

ment is dat het algemeen verbindend verklaren van CAO’s

Door AVV kan andere regelgeving door de centrale over-

teveel een keurslijf is, dat de mogelijkheden van ongebon-

heid worden beperkt.’

die verantwoordelijkheid van sociale partners (via collec-

den werkgevers beperkt om arbeidsvoorwaarden specifiek
op hun maat af te stemmen.



Daarbij wordt eraan voorbij gegaan dat AVV een essentieel

Uit onderzoek blijkt dat circa 4,25 miljoen werknemers

onderdeel is van CAO-vorming. Het instrument van het

direct onder een bedrijfstak-CAO vallen en dat 750.000

algemeen verbindend verklaren werd namelijk ontwikkeld

werknemers via AVV aan deze CAO’s zijn gebonden.1 Zonder

ter ondersteuning van de CAO, waaraan immers slechts

AVV zou neerwaartse concurrentie op arbeidsvoorwaarden

de betrokken partijen gebonden zijn. Dat de wet de con-

plaatsvinden voor 4,25 miljoen werknemers. Mét AVV

tractvrijheid

arbeidsvoorwaar-

gelden de CAO-afspraken over kwaliteit, duurzaamheid en

den zou beperken was de intentie van de wet. Het Toet-

innovatie ook voor de genoemde 750.000 werknemers.

en

concurrentie

op

>>>
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Wetgeving
In Nederland kennen we drie wetten die het kader vor-

toepassing is op alle werknemers in dienst van de werk-

men van de arbeidsverhoudingen: de Wet op de arbeids-

gevers die de CAO hebben afgesloten, ongeacht of zij lid

overeenkomst, de Wet op de CAO en de Wet op de AVV.

zijn van een vakbond, tenzij zij expliciet in de CAO worden

In de Wet op de arbeidsovereenkomst uit 1907 die in 1909

uitgesloten. De Wet op de CAO bepaalt ook dat CAO-

in werking treedt, wordt gedefinieerd dat iemand een

afspraken voorrang hebben boven de individuele arbeids-

arbeidsovereenkomst (en dus een aantal rechten) heeft

overeenkomst tussen werkgever en werknemer.

indien er arbeid wordt verricht gedurende een zekere tijd
voor een vergoeding en onder een gezagsverhouding. In

De Wet op het algemeen verbindend en onverbindend

de Memorie van Toelichting wordt een aantal argumenten

verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsover-

genoemd waarom er een wettelijke regeling over de

eenkomsten uit 1937 zorgt voor het cement tussen de

arbeidsovereenkomst moest komen. Ze zijn nog verras-

Wet op de arbeidsovereenkomst en Wet op de CAO. De

send actueel: (1) de arbeidsovereenkomst is de meest

minister van SZW krijgt dan de mogelijkheid om op ver-

gebruikte overeenkomst en moet daarom een plaats krij-

zoek van CAO-partijen (onderdelen van) CAO’s alge-

gen in het BW, (2) wegneming van rechtsonzekerheid en

meen verbindend te verklaren als de CAO-afspraken gel-

(3) de ongunstige positie waarin de arbeider verkeert ten

den voor een duidelijke meerderheid van de werknemers

opzichte van de werkgever.

in een bedrijfstak. Hierdoor zijn alle werkgevers in een

De Wet op de CAO uit 1927 regelt onder meer dat een

aangesloten bij een werkgeversorganisatie die de CAO

collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in beginsel van

heeft ondertekend.

Met andere woorden: de voordelen van AVV wegen zwaar-



sector verplicht deze CAO na te leven, ook als zij niet zijn

der dan de nadelen.

In 2016 vindt ruim 80% van alle werknemers een CAO

Als in het regeerakkoord komt te staan dat CAO’s niet

belangrijk en is ruim 80% van alle werknemers tevreden

meer algemeen verbindend worden verklaard, betekent

met de CAO voor hun bedrijf.2 Ook werkgevers met een

dit dat de grondslag voor bedrijven die in werknemers, de

CAO staan positief tegenover de CAO. Dit geldt ook voor

sector en daarmee in de economie als geheel willen inves-

werkgevers die via een AVV aan een CAO zijn gebonden.3

teren poreus wordt. Er ontstaan gaten in de bodem waar-

Wij roepen daarom het kabinet op om de Wet op de AVV

op goed werkgeverschap gedijt. Dat zou een gemiste

en de Wet op de CAO ongemoeid te laten. Op basis van

kans zijn voor Nederland. Ook in een opgaande economie

deze wet- en regelgeving kunnen CAO-partijen doorgaan

is het van belang om investeringsafspraken te maken over

met de vormgeving van moderne en passende arbeids-

duurzaamheid en innovatie; dat zijn afspraken gericht

voorwaarden van 5 miljoen werknemers in Nederland. Wij

op een gemotiveerde en goed opgeleide beroepsbevol-

vragen het nieuwe kabinet deze moderniseringsslag niet te

king. Dergelijke afspraken komen ten goede aan werkne-

frustreren met averechts werkende wet- en regelgeving.

mers, aan werkgevers, aan de sector en daarmee ook aan
Nederland. Politici die het belangrijk vinden dat werkgevers en werknemers investeren in arbeid en zorg, vakmanschap, een hoge veiligheidsstandaard, duurzame inzetbaarheid en scholing van werknemers moeten zich dit
goed realiseren.

Noten
1 Cao-afspraken 2016, april 2017, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, blz. 157.
2 http://www.monitorarbeid.tno.nl/cijfers/nea.
3 Laurens Harteveld en Peter Smulders in: ESB Jaargang 101 (4743) 17
november 2016 op basis van WEA-data 2008-2014.

paul de beer
Bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen (Henri Polak leerstoel) aan de UvA en
directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging




    

    

    

    







       

    

     

   

      

    

    





      

     



      





   













      

    

    



     





   





    

     

     



    



   

    







     











     



   





     

     

  

    

    

    







     

        





    

    

    



   

    

   



     

     

     

     



   



    

     







      

      

    

    



    

   







      





    



En als ik voorzitter was?

              
            

Het zal toch niet? Is er weer gedonder

zes. Het ledenparlement is nu al

men, zodat de hele procedure van

in de top van de FNV? Na het pen-

anderhalf uur bezig met een stem-

zoeken, vinden, screenen en stemmen

sioenfiasco eind 2011 en de daarop-

ming die vanwege allerlei gedoe met

over een nieuwe secretaris weer van

volgende opheffing van de kijvende

toegangscodes, digitalisering en aan-

voren af aan moet beginnen? Er volgt

grote bonden en de oprichting van

en afmeldingen van leden van het par-

nog een verrassing bij de verkiezingen

één ongedeelde FNV was het devies:

lement nog moet beginnen. De eerste

voor het dagelijks bestuur. Ook Ruud

eensgezindheid uitstralen. Ruzie in

stemming gaat over de kandidatuur

Kuin, een van de twee vice-voorzit-

eigen huis trekt geen nieuwe leden.

van Masja Zwart van het Team Hand-

ters, redt het niet. De andere vice-

Nu is het donderdag 11 mei, de twee-

having en Naleving FNV als de nieuwe

voorzitter, Mariëtte Patijn, juist weer

de dag van het FNV-congres op

algemeen secretaris. Ze is de enige

wel.

Papendal. Buiten is het lekker al bijna

kandidaat. Een simpele meerderheid

zomers weer, de klok loopt naar half

volstaat. Maar nee, ze wordt wegge-



stemd.

Niks ten nadele van de wel gekozen

Ik heb haar ontmoet bij het schrijven

kandidaten, maar als buitenstaander

van mijn boek ‘De vuist van de vak-

blijf ik zitten met de vraag: waarom?

bond’. Ze maakte een competente

Wat wil het ledenparlement met de

indruk. Waarom zo iemand wegstem-

stemmingen zeggen? Wil men verjon-

H

Menno Tamminga is redacteur bij NRC Handelsblad. Dit artikel is een bewerkte en ingekorte
versie van de epiloog van ‘De vuist van de vakbond’.
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ging? Is men het oneens met het

1. Extra voordeel voor leden

politie, marechaussee, krijgsmacht,

gevoerde beleid? Of heeft Kuin op

Het belangrijkste ‘product’ van de

openbaar vervoer en onderwijs.

te veel tenen gestaan? Of is dit de uit-

vakbond, de CAO, krijgen werknemers

Verder moet de FNV achter nieuwe

slag van een tombola? In tegenstel-

gratis. Daarvoor hoeven zij geen lid te

leden aan, zoals in de fastfoodsector

ling tot de Tweede Kamer heb je hier

zijn. Het vakbondslidmaatschap kent

waar de gewezen organiser Ron

geen stemverklaringen van de geach-

nu maar één direct financieel voor-

Meyer nu zou gaan organiseren en de

te afgevaardigden die hun achterban

deel: leden kunnen de vakbondscon-

grote ziekenhuizen en zorgconglome-

uitleggen waarom zij gestemd heb-

tributie verrekenen met hun bruto-

raten. Dat zijn de nieuwe grote werk-

ben zoals zij gestemd hebben.

loon, een fiscaal voordeel. Verder kun-

gevers. Die nieuwe leden werf je ter

Maar nu tast de buitenwereld in het

nen leden van de bond gebruikmaken

duister over de beweegredenen in

van individuele dienstverlening, zoals

de binnenwereld van de FNV waar-

rechtsbijstand. De waardering voor de

in deze stemmingen voor het Dage-

CAO is onder werknemers veel hoger

lijks Bestuur plaatsvonden. Het Dage-

dan je uit de organisatiegraad van de

lijks Bestuur, dat zijn de mensen die

vakbeweging zou afleiden.

moeten proberen de moedeloos

Sinds 2003 peilen TNO en het CBS de

makende daling van de ledenaantal-

mening over het belang van vakbon-

len te keren en een eind te maken aan

den en de CAO. Op de vraag ‘Bent u

het (dreigend) machtsverlies aan de

tevreden met de CAO in uw bedrijf?’

CAO-tafels en in het sociaalecono-

zegt 70% van de ondervraagden Ja.

misch overleg met de werkgevers en

Ruim 11% zegt zelfs: heel tevreden.

het kabinet.

‘Bent u tevreden met hoe de vakbond
uw belangen behartigt?’ Daarop zegt











bijna 72% Ja en is ruim 9% heel tevre-

En ik denk: hoe zouden ze dat kunnen

den. Er is dus een potentiële klanten-

doen? Die vraag stelde ik me bijna

kring voor het lidmaatschap. Waarom

vier maanden eerder toen ik aanwezig

zijn niet-leden geen lid? Twee ant-

plekke. Landelijke reclamecampagnes

mocht zijn bij de opname van een ver-

woorden springen eruit: te duur, zei

kunnen dus stoppen. Steek het geld in

kiezingsfilmpje van Han Busker. Hij

bijna 13%. Nooit serieus over nage-

het opleiden en steunen van kader-

was de enige kandidaat als voorzitter.

dacht, zei bijna 46%. Dat sluit aardig

leden die in de organisaties zichtbaar

Busker had het ’t liefst opgenomen

aan op wat FNV-bestuurders zelf als

zijn voor eventuele leden.

tegen een tegenstander, zei hij bij

antwoorden op deze vragen oppik-

Concrete voordelen van het lidmaat-

het maken van het filmpje. Op dat

ken. Mensen zijn geen lid omdat het

schap kunnen legio zijn. Eerder een

moment voelde ik even de verleiding

ze nooit is gevraagd, een weerspiege-

vaste baan voor flexwerkers. Extra

om uit de coulissen te stappen en te

ling van de afgebrokkelde positie van

scholing of ruimere studiefaciliteiten

zeggen: Han Busker, ik ben je tegen-

de FNV-bonden op de werkvloer.

tijdens werktijd. Extra geld of voorzie-

stander in de verkiezingsstrijd. Hoe

Daar moet de FNV zich voor inzetten.

ningen in een reorganisatie. Wie men-

zou mijn agenda eruitzien? Op welke

De bond moet verdere teruggang

sen over de streep wil trekken zal de

vragen zou ik antwoorden zoeken als

voorkomen in sectoren waar de orga-

what’s in it for me?-vraag net zo con-

ik voorzitter was? Ik zou me op vijf

nisatiegraad nog hoog is. Denk aan

creet moeten beantwoorden als die

hoofdpunten richten.

delen van de publieke sector, zoals

gesteld wordt.

>>>
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2. Vernieuwing kan beter

aangesproken voelen? Trekt dat nieu-

ongedeelde FNV dat kleinere bonden

De FNV staat niet bekend als een

we leden en nieuwe bondgenoten?

in afgebakende sectoren voor nieuwe

organisatie met vernieuwende con-

Nee.

en bestaande leden herkenbaar zou-

cepten en ideeën. De grootste ver-

Een symbolisch voorbeeld is dat van

den zijn. Met thema’s die aansluiten

nieuwing van de afgelopen jaren is

het tweedaagse congres zoals nu. Dat

op hun beroep, op hun vak, op wat

de interne organisatiewijziging. Een

is wel zoals de aartsvaders het ook al

de kansen en bedreigingen zijn in hun

oude wens, die de crisis rond het

deden. Wat was wél vernieuwend?

werk.

pensioenakkoord heeft opgedron-

Organising. De jongerenbeweging

Dus moet de FNV in combinatie met

gen. Je ziet de geschiedenis zich wel

Young & United was vernieuwend in

vernieuwing meer ruimte geven aan

vaker herhalen bij de FNV. In 1998

haar strijd tegen het jeugdloon. Het

initiatieven van onderop. Laat om te

Team Handhaving & Naleving FNV is
vernieuwend omdat de bond hiermee



werkgevers met dubieuze arbeids-



Het is weer tijd voor vernieuwing à



digen oprichtte. Wat kan de FNV



broodfondsen, waarmee inmiddels





praktijken kan aanpakken.
la Martin Spanjers die FNV Zelfstanbijvoorbeeld leren van initiatieven als
meer dan 10.000 zelfstandigen zich
vrijwillig onderling verzekeren tegen
inkomstenderving

bij

langdurige

ziekte? De campagne van Young &
United tegen jeugdlonen laat zien dat
je geen formeel onderdeel van de









FNV hoeft te zijn om succes te hebben.
was de nieuwe superbond FNV Bond-

beginnen de formele coördinatie van

genoten van plan 70 à 75 inloopkan-

3. Interne onvrede aanpakken

het arbeidsvoorwaardenbeleid los.

toren te openen waar leden terecht-

In gesprekken met het (voormalige)

Geef meer ruimte aan een eigen

konden met vragen. Omdat er een

FNV-kader bleken mensen ontevre-

strategie van de bonden. En laat die

paar jaar later geen geld voor was,

den met de manier waarop de organi-

bonden daarvoor zelf verantwoorde-

werd het plan geschrapt. Wat doet de

satie nu functioneert. Binnen en

lijkheid dragen. Want wie succesvol

FNV nu? Vakbondshuizen openen. Er

buiten de bond ervaren mensen de

leden wil binden moet meer zijn dan

moeten er 35 komen. De FNV wil,

FNV als centralistisch en, primair

een ‘brood- en boterbond’ die hoge

terecht, de gemeenteraden beïnvloe-

gericht op de politieke beïnvloeding in

looneisen stelt. Wat is een goed voor-

den nu de lokale overheid verant-

Den Haag: de StaR, de SER, het kabi-

beeld? FNV Havens organiseert om

woordelijk is voor bijvoorbeeld thuis-

net. Heeft dat Ruud Kuin, het gezicht

de paar jaar een congres waarin het

zorg en jeugdzorg. Maar het middel,

van de FNV in het sociaal overleg,

heden en de toekomst van de havens

die vakbondshuizen, spreekt dat niet

dan wellicht z’n herverkiezing gekost?

centraal staan. Dat zou elke sector

vooral mensen aan die zich toch al

Het was de bedoeling van de nieuwe

móeten doen.

Zeggenschap 2-2017

4. Geef inhoud aan het bestaansrecht

Hoe verhoudt de FNV zich tot ‘de

De vakbeweging heeft de naoorlogse

ondernemer’? Is hij een topmanager

maatschappij mede vormgegeven,

van een grote onderneming of een

maar daar win je nu geen leden meer

winkelier uit het midden- en klein-

mee. Daarom is het nodig dat de bond

bedrijf? De visie op de ondernemer is

duidelijk maakt hoe hij zich verhoudt

een thema dat van belang is als de

tot drie cruciale thema’s: werk, de rol

FNV landelijke akkoorden wil blijven

van de ondernemer en de vergrijzing.

afsluiten met de centrale werkgevers-

In eerste instantie komen nu de vragen

organisaties en het kabinet.

op tafel, later moet het interne debat

De FNV had de afgelopen twintig jaar

antwoorden geven.

weinig idee van de consequenties van

Iedereen die werkt, is een potentieel

de vergrijzing. Elke keer als de vergrij-

lid. Flexwerker, zzp’er of werknemer.

zing tot verandering dreigt te leiden,

Maar de FNV wordt gepercipieerd als

schiet (een deel van) de vakbeweging

een waakhond van gevestigde belan-

in de stress en gaat in verzet. De ver-

gen. Graag alles houden zoals het is.

grijzing gaat nu ook over de toename

De FNV vertaalt dat zelf in het opko-

van het aantal gezonde ouderen dat na

men voor ‘echte banen’. In de FNV-

hun pensioen wil blijven werken, be-

visie zijn echte banen banen met een

taald of als vrijwilliger op de buurtbus

vast contract of een duidelijk uitzicht

of met een parttime rol in de gezond-

daarop.

heidszorg. De FNV schermt gemakke-

Dat is begrijpelijk: de overgrote meer-

lijk met een verbod. Dat mag niet,

schap wel helemaal niet zo leuk… Dat

derheid van de werknemers (let op:

want het is verdringing van bestaand,

is de indruk die achterblijft na lezing

niet van de zzp’ers) wil een vaste

betaald werk. Dat is een begrijpelijke

van een enthousiast interview in juli

baan. Het manco van de ‘echte

reflex, maar ook een onhoudbare. De

2016 met Esther Crabbendam (1990),

banen-campagne’ is dat je iedereen

vrijwilligers zijn er namelijk en de vak-

voorzitter van FNV Jong, in Vrij Neder-

die geen vaste baan heeft, bij voor-

bond kan hun de maatschappelijke

land. Ze zegt onder meer over de ver-

baat uitsluit. Waarom zouden mensen

nuttige rol niet ontzeggen. De vergrij-

gadercultuur: ‘Je moet je steeds afvra-

zich aanmelden bij een club die eerst

zing gaat niet weg, de FNV moet een

gen wat voor belangen de andere bon-

tegen ze zegt: jullie hebben geen

modus vivendi vinden.

den hebben, wie wel en wie niet te

Menno Tamminga: De vuist van de vakbond.
Een recente geschiedenis. De Bezige Bij. ISBN
978 90 234 5005 4.  19,99

vertrouwen is, je niet laten wegblazen

echte baan? Dat negeert hun eigenwaarde, hun trots, beroepstrots, zo u

5. De opvolger

of laten verleiden tot politieke spelle-

wilt. Het is niet wervend. Stop ermee.

Nu ik toch voorzitter van de FNV ben

tjes. Om daarin te kunnen laveren,

Verzin iets anders. Doorgeschoten

geworden, kan ik meteen werken aan

heb je best veel inzicht nodig.’ De

flexibele arbeid bestrijden is een

het vinden van een opvolger. Het is

opvolger van Han Busker over vier

goede zaak, maar wel een van de

verontrustend dat zeker vijf mogelijke

jaar staat in bovengenoemd rijtje van

lange adem. Eén Wet werk en zeker-

kandidaat-voorzitters een politieke

vijf. Ik zou de relaties warm houden,

heid maakt geen eind aan uitwassen

loopbaan verkozen boven de FNV.

maar voor de zekerheid ook in eigen

die in vijftien jaar zijn gegroeid. Kom

John Kerstens, Corrie van Brenk, Gijs

huis twee mensen een prominente

niet op voor echte banen, kom op

van Dijk, Ron Meyer en Lilian Marijnis-

zelfstandige rol geven als potentiële

voor mensen.

sen. Maar misschien is het voorzitter-

opvolger.

11

MAAK JE COLLEGA LID!
EN ONTVANG ZELF 10 EURO

JA, IK WORD LID VAN FNV!

NU DE EERSTE 4 MAANDEN 25 EURO.
VOOR REGULIERE CONTRIBUTIEBEDRAGEN
KIJK OP FNV.NL/CONTRIBUTIE

PERSOONSGEGEVENS
Achternaam en voorletters:

m/v

Voornaam:
Adres:

NIEUW LID AANGEMELD DOOR

Postcode en woonplaats:

Achternaam en voorletters:

Land:
Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Lidmaatschapsnummer:

E-mailadres:
Ik ontvang een werverspremie van € 10,op IBAN-nummer:

(WERK)SITUATIE
In dienst bij werkgever

Niet werkzaam

Zelfstandige / Zzp’er

Gepensioneerd

Student / Scholier

Naam bedrijf:

OPSTUREN

Adres:

Stuur deze bon in een envelop (postzegel niet

Postcode en plaats:

nodig) naar: FNV t.a.v. contactcenter,

Functie:

Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht

BETALINGSGEGEVENS
Ik geef toestemming aan FNV om door middel van automatische incasso de maandelijkse
contributie af te schrijven. IBAN-nummer:
Ik betaal per acceptgiro (leden die per automatische incasso betalen krijgen € 1,- korting).
Datum:

Handtekening:

Op het lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden
van toepassing. Kijk op fnv.nl/algemenevoorwaarden
voor de actuele versie. We gebruiken je persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan het
lidmaatschap en je belangen te kunnen behartigen.

LWLLM

fabian dekker
Arbeidssocioloog en verbonden aan de vakgroep sociologie van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Hij doet onderzoek naar sociale ongelijkheid op de arbeidsmarkt


   

     

    



  

     

      

      

   



     

     

   

   

   









    





   



    



      

    







     

 

     

    

















      

   



    



    

 

   





     







  

   

     





      



      





     

      

       

      



    

  



    



   

    

   

   

    









    

     

   



    

     

   

     











      



    

  

      

        

     

     



14

Zeggenschap 2-2017

Drie jaar ervaring met intensievere CAO-naleving

De moeizame jacht op
CAO-ontduikers




Op basis van het sociaal akkoord 2013 kunnen sociale

O

partners de Inspectie SZW vragen feitenonderzoek naar

Bij vrijwel alle ingediende verzoeken om nalevingsonderzoek vanwege vermoedens van CAO-ontduiking, onder-

CAO-ontduiking te verrichten op grond van twee wetsarti-

betaling en het niet-naleven van andere CAO-bepalingen

kelen: (1) artikel 10 Wet AVV, waar is geregeld dat CAO-

worden uiteenlopende situaties van het uitbesteden van

partijen de minister kunnen vragen onderzoek naar een

werk aangetroffen: in- en uitleen, outsourcing, payrolling,

werkgever in te stellen als zij vermoeden dat CAO-bepalin-

aanneming van werk, onderaanneming, uitzendwerk, exter-

gen niet worden nageleefd en (2) artikel 8 Waadi (allocatie

ne werving en arbeidsbemiddeling, werving van buiten-

arbeidskrachten door intermediairs), waarin wordt gere-

landse werknemers op basis van het vrij verkeer van werk-

geld dat de ingeleende arbeidskracht recht heeft op

nemers (die in dienst treden van Nederlandse uitzendorga-

dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van

nisaties) en grensoverschrijdende detachering in het kader

de onderneming.

van de vrije dienstverlening. Het inzetten van werknemers

Maar hoe effectief is de inzet van de Inspectie bij het

via buitenlandconstructies bemoeilijkt controle en leidt tot

bestrijden van ontduiking? In opdracht van en in samenwer-

uitstel en zelfs afstel, doordat onderzoek in het buitenland

king met de afdeling Handhaving & Naleving van FNV heb-

moet plaatsvinden via een rechtshulpverzoek aan buiten-

ben we in 27 afgeronde nalevingsdossiers van de Inspectie

landse inspectiediensten. Die buitenlandconstructies wor-

SZW onderzocht, wat heeft geleid tot het onderzoeksrap-

den (uitzonderingen daargelaten) opgezet vanuit Neder-

port ‘Drie jaar ervaring met intensievere

CAO-naleving’1.

De

dossiers gaan over de periode 2014-2016 en hebben betrek-

land, vaak op initiatief van Nederlandse inleners/opdrachtgevers, met Nederlandse directeur-eigenaars.

king op verschillende bedrijfstakken. Onderzocht is enerzijds
de kwaliteit van de verzoeken en de rapporten en anderzijds



is een analyse gemaakt van aangetroffen besparingstechnie-

Het gaat niet alleen gaat om mazen in de wet. Tegenstrij-

ken, constructies en mechanismen.

digheden in de wet- en regelgeving, gebrekkige samenhang of afstemming tussen diverse van toepassing zijnde
regels, en het onvoldoende oog hebben voor de praktijk

Jan Cremers is als onderzoeker bij de Tilburg Law School verbonden aan
het INT-AR project.

van de handhaving van de kant van de (Europese en nationale) wetgever worden benut in de zoektocht naar goed-
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kope arbeid en leiden tot ‘creatieve’ vormen van arbeids-

ties voor misbruik in de keten, maar hoe langer de keten,

bemiddeling. De meeste vormen van tewerkstelling vallen

hoe moeilijker nalevingsorganen zicht krijgen op het recht-

in materieel opzicht ook onder andere bijzondere wet- en

matige karakter van werkzaamheden. De in de Wet aan-

regelgeving. Echter, die wet- en regelgeving is sterk verko-

sprakelijkheid schijnconstructies geïntroduceerde keten-

kerd en er is geen orgaan bevoegd de naleving van alle

aansprakelijkheid biedt werknemers de mogelijkheid de

wet- en regelgeving integraal te toetsen of af te dwingen.

werkgever en diens opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk

In het onderzoeksrapport komen we tot vijf, vaak onder-

te stellen voor de betaling van het verschuldigde loon.

ling, samenhangende constructies.

Indien deze hoofdelijk aansprakelijke partijen in gebreke
blijven, kan iedere volgende schakel worden aangespro-

1. Aanneming van werk

ken. De onderzochte cases stemmen echter niet optimis-

Bij aanneming van werk levert een bedrijf aan een andere

tisch; als het voor inspecties al moeilijk is de geconstrueer-

onderneming externe menskracht op basis van een com-

de ketens, de rechtmatigheid van de gebruikte juridische

mercieel contract. Het is een resultaatsverbintenis tegen
een vooraf vastgestelde prijs, in het kader van te leveren
stoffelijke diensten en/of producten, waarbij het risico bij
de aannemer van werk ligt. Het werkgeverschap berust bij
het uitlenende bedrijf en dat bedrijf bepaalt hoeveel personeel wordt ingeschakeld om het resultaat te behalen. In
de dossiers wordt deze contractvorm echter ook aangetroffen bij verschillende vormen van uitvoerend werk (bij-





voorbeeld in de pluimveesector). Bedrijven specialiseren
zich in het ‘overnemen’ van productie met hiervoor gerekruteerde werknemers en trachten zo de bij arbeidsbe-

entiteiten en de aan opdrachten ten grondslag liggende

middeling geldende wet- en regelgeving te ontlopen.

contracten te ontrafelen, is dit voor individuele werknemers

Aldus worden de (bindende) afspraken ontlopen die tussen

helemaal ondoenlijk.

de uitzendbranche en diverse sectoren zijn gemaakt over
de aansluiting van de verschillende CAO’s en het respecte-

3. Buitenlandse (schijn)constructies

ren van garantielonen, de inlenersbeloning en andere

Brievenbusconstructies die eerst en vooral bekend zijn

arbeidsvoorwaarden voor uitzendwerk. Het aanpakken van

geworden vanuit belastingperspectief hebben ook hun

deze constructies is tijdrovend en loopt via de rechter.

entree gemaakt op het terrein van arbeidsvoorwaarden en
sociale zekerheid. De rechtmatigheid van een in een EU-lid-

2. Ketens van onderaanneming

staat geregistreerde onderneming kan slechts mondjes-

Soms komen ingewikkelde ketens van inleen, uitbesteding

maat worden aangevochten door een ander land. Een in

en onderaanneming voor. Ook wordt gebruik gemaakt van

het land van herkomst verstrekte verklaring van inschrijving

stromannen, tussenpersonen die juridisch gezien de onder-

voor de sociale zekerheid kan bij frauduleus gebruik niet

neming leiden, maar feitelijk zijn ingehuurd om de werkelij-

worden ingetrokken zonder medewerking van het land van

ke eigenaar moeilijk vindbaar te maken voor de autoritei-

verstrekking (zie punt 5). In de praktijk doen zich twee,

ten. Juridische entiteiten kunnen opduiken, failliet gaan en

soms gelijktijdig optredende grensoverschrijdende situ-

vervolgens in een andere gedaante opnieuw beginnen.

aties voor: het werken met brievenbusconstructies en de

Weliswaar moeten bepaalde verplichtingen worden nage-

grensoverschrijdende levering van diensten via gedeta-

leefd (bijvoorbeeld de vergewisplicht) en bestaan er sanc-

cheerde werknemers (zie punt 4). In de cases komen we

>>>
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voorbeelden tegen van buitenlandse lege hulzen met stro-

5. Regime-shopping premies en belasting

mannen of adressen die worden ‘geleend’. Bedrijven wor-

Een A1-verklaring, gebaseerd op Verordening 883/2004

den zonder al te veel plichtplegingen opgezet en kunnen

(over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de

zich gemakkelijk over de grens terugtrekken. De eigenaren

EU), bewijst dat een werknemer in het land van her-

weten dat de bevoegdheden van het werkland om een

komst/uitzending verzekerd is voor de sociale zekerheid.

elders geregistreerd bedrijf te controleren zeer beperkt

De verklaring wordt afgegeven door de sociale zekerheids-

zijn; voor de buitenlandse vestiging wordt naar het ‘vesti-

instantie in een herkomstland en moet in principe worden

gingsland’ verwezen.

geaccepteerd in het werkland. Het gastland kan niet zelfstandig optreden bij verdenking van fraude, maar moet het

4. Grensoverschrijdende detachering

herkomstland vragen de gegevens te controleren en de

De Detacheringrichtlijn uit 1996 (omgezet in de Waga – de

verklaring eventueel in te trekken. In enkele cases lijkt het

Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid)

werken met A1-verklaringen voor te komen in situaties

moest loondumping voorkomen met een harde kern van
minimumvoorschriften. De lidstaten konden die aanvullen
met andere geldende arbeidsvoorwaarden en voorschriften,
gebaseerd op algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsvoorwaarden en dwingende arbeidswetgeving. In de
cases blijkt onduidelijkheid over het aantal gedetacheerde
werknemers, onduidelijkheid over de tijdelijkheid van het
werk en de verblijfsduur van werknemers, grote vraagtekens





bij de ontheffing van premies, niet te verifiëren inhouding en
gesjoemel met de toepassing van de arbeidsvoorwaarden
uit de harde kern (met name werktijden en toeslagen). Ook

waarin bij nadere beschouwing geen sprake kan zijn van

komen buitenlandse arbeidsbemiddelingsbureaus voor (vaak

grensoverschrijdende detachering, bijvoorbeeld doordat

in Nederlandse handen) die onder het mom van het leveren

werknemers via Nederlandse tussenschakels worden gede-

van grensoverschrijdende diensten de arbeidsmarkt betre-

tacheerd. Ook wordt de A1-verklaring misbruikt met werk-

den en uitsluitend mensen ronselen. Het verschil in loonkos-

nemers die langer dan twee jaar werkzaam zijn. In de cases

ten en sociale premies in het herkomstland en het werkland

komt regelmatig naar voren dat brutosalarissen worden

maakt het aantrekkelijk op deze wijze mensen te rekruteren.

betaald op het niveau van het herkomstland, met daar-

In enkele gevallen kan betwijfeld worden of de harde kern

naast, ter ‘verantwoording’ van de gelijke behandeling, een

van arbeidsvoorwaarden wordt gerespecteerd, bijvoorbeeld

dagvergoeding. De werkgeverslasten zijn echter veel lager

als werknemers administratieve kosten of huisvestingskosten

doordat geen afdracht van sociale premiebijdragen en

moeten betalen. Verschillende loonstroken indiceren wille-

belasting plaatsvindt in het thuisland.

keurige inhoudingen voor belasting en/of sociale premies,
terwijl de daadwerkelijke afdracht twijfelachtig is. Soms



wordt formeel gebruik gemaakt van de detacheringformule,

De samenwerking tussen indienende partijen (meestal de

terwijl in de praktijk zelfs de minimale regels die daarvoor zijn

FNV) en de Inspectie SZW is in de loop van de jaren

opgesteld niet worden nageleefd. In vrijwel alle gevallen is

gegroeid en de verzoeken en rapporten met bevindingen

directe controle onmogelijk; arbeidsovereenkomsten en

zijn kwalitatief verbeterd. De samenwerking blijft echter

loonstroken moeten worden opgevraagd, registratie moet

beperkt tot het CAO-terrein. De Inspectie is bij verzoeken

worden geverifieerd, getuigen gehoord enzovoorts.

die CAO-naleving als vertrekpunt hebben terughoudend

>>>
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met het oppakken van bijvangst. Alleen bij ernstige on-

c. Afspraken tussen sociale partners die gericht zijn op het

regelmatigheden worden andere diensten geïnformeerd.

versterken van de ‘discipline’ bij de naleving van afspraken,

In de dossiers komen meerdere kwesties aan de opper-

al of niet in samenspraak met de overheid, blijven noodza-

vlakte die op andere beleidsterreinen liggen, zoals de

kelijk. Bestaande sectorale organen kunnen daarbij een

genoemde afdracht van sociale premies en belasting,

belangrijke rol spelen, zeker indien deze instanties een

maar ook extreem lange werktijden en, in situaties waar-

bredere, samenhangende benadering kiezen.

bij geen CAO van toepassing blijkt, het niet-naleven

d.Controle op de naleving van de betaling van sociale zeker-

van het wettelijk minimumloon (WML). Er blijven mogelijk-

heidsbijdragen ontbreekt vrijwel volledig, terwijl dit een

heden liggen door een beperkte vraagstelling. Zo is

belangrijk aspect van loondumping vormt. Het sociaal

de registratieplicht uit artikel 7a Waadi nuttig bij het

akkoord 2013 spreekt over een versterking van de verant-

nader onderzoeken van misbruik in geval van aanneming

woordelijkheid van de sociale partners bij het vormgeven

van werk. WML §2, artikel 18b over bestuurlijke boetes bij

en toekomstbestendig inrichten van de sociale zekerheid.

het niet-nakomen van verplichtingen en het niet tijdig

In dat kader dient de naleving van sociale zekerheidsver-

verstrekken van bescheiden biedt eveneens mogelijkheden.

plichtingen de sociale partners een zorg te zijn.
e.De bevoegdheid het geldende regelwerk van arbeidswetgeving en CAO’s, binnen de landsgrenzen waar



gewerkt wordt, vast te stellen en te controleren moet

We doen een aantal aanbevelingen om de naleving te

sterker komen te liggen bij het werkland. De vakbewe-

bevorderen.

ging moet actie kunnen voeren tegen buitenlandse con-

a. Controle op naleving moet meer plaatsvinden op een

structies die algemeen geldende verplichtingen niet

integrale wijze, dwars door alle beleidsterreinen heen.

nakomen zonder dat dit gezien wordt als het opwerpen

Een samenhangend beleid is noodzakelijk, vanwege het

van barrières voor het vrij verkeer van diensten of de vrije

op elkaar inwerken van meerdere beleidsterreinen bij

vestiging.

de problematiek van CAO-naleving en rechtmatige

f. Het werklandbeginsel moet ook gelden bij de toetsing

arbeidsbemiddeling en omdat in de praktijk blijkt dat

van de rechtmatigheid van een onderneming. Het afwen-

sprake is van een cumulatie van overtredingen en mis-

telen van werkgeversrisico’s met gebruik van tussencon-

bruik.

structies maakt het noodzakelijk de bevoegdheid voor de

b.Indieners vragen vaak niet naar reeds bekende informa-

controle op rechtmatigheid in het werkland te versterken.

tie. Een summier verzoek resulteert echter snel in een

Anders kunnen nalevingsorganen niet of nauwelijks

summier rapport met bevindingen. In veel dossiers is

nagaan hoe via een kluwen van ondernemingen de wet-

bijvoorbeeld sprake van (vermoedens van) het gebruik

en regelgeving wordt ontlopen.

van inleen-, uitzend- of andere arbeidsbemiddelings-

g.Intensievere uitwisseling met de landen van vestiging kan

constructies. Verzoeken kunnen breder worden gefor-

verdere informatie verschaffen over het rechtmatige

muleerd met expliciete vragen naar de naleving op

karakter van een onderneming. Controlerende instanties

andere, meer publiekrechtelijke terreinen. Artikel 10

moeten pro-actiever zijn in het combineren van gegevens

AVV stelt over de op te stellen verslagen dat gegevens

en het gebruik van nieuwe media.

mogen worden verstrekt over het naleven van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Arbeidstijdenwet, of de Arbeidsomstandighedenwet en daarop
berustende bepalingen.

Noot
1 Het analyseteam bestond uit: Jan Cremers (Tilburg Law School/UvT), Hanneke Bennaars (FdR/UvA) en Imke van Gardingen (juriste en FNV-beleidsadviseur arbeidsmigratie). Stefanie Sprong en Amrit Sewgobind van FNV-team
Handhaving & Naleving namen deel aan het projectwerk.
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Sjaak van der Velden is zelfstandig historicus en
daarnaast verbonden aan het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis en De
Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.
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De wetgever is aan zet



 
Minimumtarieven voor zzp’ers blijven uit den boze, stelde

M

op basis van een OVO als hij zich niet mag laten vervan-

de mededingingsinstantie Autoriteit Consument en Markt

gen door een ander. Dit criterium blijkt in de praktijk

eind februari mede als reactie op de Architecten-CAO die

gemakkelijk te omzeilen, waardoor de opdrachtgever

zich daar aan ‘bezondigde’. Zzp’ers zijn volgens deze

geen minimumloon hoeft te betalen. Met deze wet wordt

instantie ondernemers en die mogen geen tariefafspraken

oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorko-

maken. In de Wet Minimumloon (WML) wordt dat binnen-

men.

kort nou juist wel mogelijk gemaakt voor zzp’ers die fiscaal
niet als ondernemer staan geregistreerd, de schijnzelfstan-



digen.

De wijziging betreft dus een aanpassing om het speelveld

De wetswijziging is het resultaat van een motie van voor-

voor werkenden gelijker te maken, ongeacht hun arbeids-

malig SER-voorzitter en D66’er Alexander Rinnooy Kan in

rechtelijke status, met uitzondering van de zzp’er, die fis-

de Eerste Kamer. De motie is aangenomen op 28 maart

caal als ondernemer moet worden beschouwd. De zoge-

2017. VVD en PVV stemden tegen. Een belangrijk argu-

noemde ‘fiscaal zelfstandigen’ vallen dus buiten de reik-

ment voor de Kamer om voor het wetsvoorstel te stem-

wijdte van het recht op minimumloon. Maar wanneer is

men, was de belofte van minister Asscher om de werking

iemand fiscaal zelfstandig? Dat moet het kabinet nu uit-

van de wet te verruimen middels een nader vast te stellen

zoeken. Onderdeel van de motie was namelijk het verzoek

Algemene Maatregel van Bestuur.

aan het kabinet om opdrachtgevers te voorzien van een

Asscher ziet deze wet als een belangrijke stap in het ver-

eenvoudiger wijze van verificatie om vast te stellen of een

beteren van de positie van werkenden zonder arbeids-

opdrachtnemer aangemerkt kan worden als fiscaal zelf-

overeenkomst. Naar schatting circa 50.000 mensen (onder

standige en aldus niet valt onder de werking van de wet.

wie postbezorgers), die werken op basis van een over-

Met name deze opdracht is van groot belang om de wets-

eenkomst van opdracht (OVO), krijgen automatisch recht

wijziging ook effect te doen sorteren. Zowel criteria van

op het minimumloon. Het verschil met de huidige situatie

fiscale als van arbeidsrechtelijke aard moeten worden

is dat de WML nu alleen geldt voor iemand die werkt

afgestemd, om te bevorderen dat werkenden niet tegen
elkaar worden uitgespeeld door werkgevers die de allerlaagste prijs voor arbeid willen betalen.

Huub de Graaff is ontwikkelaar van nieuwe arbeidsverhoudingen
(www.exchains.nl). Esther Koot-van der Putte is CAO-recht deskundige
(www.cao-recht.nl). Samen vormen zij De CaoCoaches (www.caorecht.nl/coaches).

De wetgever plakt dus binnenkort een nieuwe pleister op
het haperende systeem met een aanpassing van de WML.
Maar de relatief grote groep werkenden met uurtarieven

boven het minimumloon die financieel onder druk staat

ACM een stokje voor gestoken, wegens strijd met het

wordt hierdoor niet bereikt en blijft worstelen, ook met

mededingingsrecht. Door de zeer enge interpretatie van

onzekerheid over zijn arbeidsrechtelijke en fiscale status.

de mededingingsregels is de minister van SZW nu noodge-

Dat kan alleen worden opgelost door een gelijk speelveld

dwongen ook zeer terughoudend geworden met het

voor alle werkenden te creëren.

nemen van een besluit tot algemeen verbindend verklaring
van dergelijke CAO-afspraken. Zo wordt het gelijke speel-



veld, dat jarenlang zorgvuldig is opgebouwd binnen het

Dat gelijke speelveld was werkbaar gedocumenteerd in de

CAO-recht in recordtempo afgekalfd doordat zzp’ers zich

Wet CAO. Alle spelers, werknemers en werkgevers werden

niet aan deze spelregels hoeven te houden en werkgevers

zoveel mogelijk ondergebracht in het systeem, ter voorko-

daar gebruik van maken. Toch concurrentie op arbeids-

ming van concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De Wet

voorwaarden, terwijl één van de grondslagen van ons stel-

CAO regelt de dwingende CAO-werking voor de vakbonds-

sel nu juist is om dat te voorkomen. De wetgever heeft zelf

leden in dienst van een gebonden werkgever. Ook is er een

ook een duit in de zak gedaan met onvoldragen wetgeving.

speciale regeling die voorschrijft dat de gebonden werkge-

Het verschijnsel koppelbaas is weer helemaal terug in de

ver de niet vakbondsleden óók volgens de CAO moet belo-

vorm van payrollbedrijven, niet in de laatste plaats als

nen. En voor de situatie dat de werkgever niet gebonden is

gevolg van de WWZ en de Wet DBA

(geen lid is van een werkgeversvereniging) is er de Wet AVV.
Op grond van deze wet is de CAO van toepassing op alle



werkgevers en werknemers in een organisatie of bedrijfstak,

En nu is de arbeidsmarkt in transitie, de recente wetge-

ongeacht de vraag of zij lid zijn van een vakvereniging.

vingspogingen om die verandering in goede banen te lei-

Ook is het op grond van de Wet CAO toegestaan afspra-

den trekken een breed spoor van onduidelijkheid. Het

ken te maken voor opdrachtnemers. Hier is echter door de

begrip ‘werkende’ als uitgangspunt voor beleid en regel-
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geving wil maar niet landen en daarmee krijgt solidariteit

ondernemer volstaat niet meer en moet herijkt worden,

tussen werkenden ook geen inhoud. Aan ideeën, sluipwe-

het opschorten van de handhaving van de Wet DBA is een

gen en onbedoelde effecten overigens geen gebrek, ken-

tijdelijke maatregel, de zoveelste pleister. De belangrijk-

merkend voor een overgangsperiode. Het meest zicht-

ste knoop is dat er met verschillende – ook of juist princi-

baar is dat bij schijnzelfstandigheid. Er zijn inmiddels ver-

piële – blikken wordt gekeken naar de maatschappelijke

schillende wettelijke maatregelen genomen om de schijn-

werkelijkheid, de arbeidsrechtelijke consequenties en de

constructies tegen te gaan, zoals de Wet Aanpak Schijn-

fiscale vertaling daarvan.

constructies en de Wet DBA. Die laatste wet moet beoor-

Traditionele oplossingen belemmeren het zicht op de zo

delen of er – vanuit fiscaal oogpunt – sprake is van echte

gewenste aansluiting tussen regelgeving en maatschap-

dan wel schijnzelfstandigheid. De Wet DBA is in de prak-

pelijke werkelijkheid. Het sleutelwoord daarbij is werkende. De wijziging in de WML kan een stapje in de goede
richting zijn om de arbeid door opdrachtnemers aan de



onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen tegen



gelijke speelveld zit niet alleen op het niveau van het



mee dat opdrachtnemers voor hetzelfde werk in dezelfde

oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Maar het
minimumloon. Fatsoen en redelijkheid brengen met zich
omstandigheden als een werknemer een vergelijkbare
beloning moeten kunnen krijgen en niet alleen afhankelijk
moeten zijn van de grillen van de markt. Veel zal afhangen

tijk een eigen leven gaan leiden als gevolg waarvan wer-

van de beloofde verruiming van de werking van de wet in

kenden, veelal ex-werknemers, in maatschappelijk on-

een Algemene Maatregel van Bestuur. Daarnaast moeten

aanvaardbare onzekerheid kunnen belanden. De hieruit

we bezien hoe de ontwikkelingen rond de Wet DBA uit-

voortgekomen maatschappelijke druk leidde ertoe dat de

pakken, en met name de vraag welke adviesruimte ont-

Wet DBA voorlopig niet wordt gehandhaafd, tenzij er

staat voor tarieven van zzp’ers die met werknemers ver-

sprake is van kwaadwillendheid. Hoe moeizaam dit

gelijkbaar werk doen. Komt die ruimte er, dan geeft dat

onderwerp is, blijkt ook uit het teleurstellend lage aantal

ook meer lucht aan de toepassing van de mededingings-

modelovereenkomsten dat ook maar enigszins voldoet

wet door de ACM. Zolang de politiek het begrip werken-

aan de oorspronkelijke bedoeling en verwachting van

de niet gaat herdefiniëren en inhoudelijk in lijn brengt met

wetgever. Bovenop deze verwarring komt een ambtelijk

de werkelijkheid zal het onrustig blijven.

onderzoek gebaseerd op cijfers van het CBS dat aangeeft
dat het totaal aantal gewerkte uren van zzp’ers niet te lij-



den heeft gehad van de Wet DBA, maar hoe de wet indi-

Wij roepen daarom partijen die bezig zijn een nieuw kabi-

vidueel uitpakt blijft onduidelijk.

net te formeren op om rekening te houden met de nieuwe werkelijkheid op de arbeidsmarkt. Zij moeten echt aan



de slag met de zzp-problematiek. Het zou goed zijn als

De overgang naar de nieuwe arbeidsmarkt zorgt voor een

verschillende departementen samenwerken en wetgeving

wirwar aan regeltjes, die vaak niet op elkaar zijn afge-

ontwikkelen die uitgaat van het begrip ‘werkende’. Artikel

stemd. Mensen willen werken, maar worden gevangen in

1 van de Wet CAO biedt hiervoor overigens alle ruimte

een netwerk van regelgeving dat de werkelijkheid niet

sinds 1927. Alleen zo kan de race to the bottom een halt

meer faciliteert. De regelgeving hapert. Het fiscale begrip

worden toegeroepen

MARAT
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Manifest SER Jongerenplatform

Iedereen moet meetellen
               



De jongeren van nu staan aan de basis van het Nederland

D

vaart. De vele startups en nieuwe ondernemingsvormen

van de toekomst. Wat de toekomst uiteindelijk zal brengen,

zijn hier een voorbeeld van. Niettemin zijn er ook zorgen,

valt nooit met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk dat er

omdat niet zeker is dat iedereen van deze veranderingen

veel verandert in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

zal gaan profiteren.

Met de aantrekkende economie doen zich nieuwe kansen
voor. Nu we in Nederland nadenken over de vraag hoe we



ons land kunnen voorbereiden op de toekomst, is het tijd

De tegenstellingen in de samenleving zien we ook op de

voor jongeren om van zich te laten horen. Niet in de laatste

arbeidsmarkt terug: tussen mensen die wel en niet aan het

plaats vanwege de Tweede Kamerverkiezingen van afgelo-

werk zijn, tussen mensen die hun baan in de verdringing zien

pen 15 maart.

komen en mensen die volop werkmogelijkheden hebben, en

Als SER Jongerenplatform zetten wij ons in voor een toe-

tussen mensen met meer en minder zekerheden. Een gebrek

komst waar plek is voor iedereen in de samenleving. Dat dit

aan zekerheid door tijdelijke banen is een van de thema’s

niet vanzelfsprekend is, volgt uit verschillende recent ver-

waar jongeren steeds vaker mee worstelen. Onzekerheid

schenen rapporten, zoals ‘De toekomst tegemoet’ van het

over de levensloop leidt ertoe dat jongeren toekomstplan-

Sociaal en Cultureel Planbureau. De ene groep ziet kansen

nen uitstellen en zich minder kunnen scholen en ontwikkelen,

in de steeds complexer wordende samenleving, de andere

zo stelt ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-

groep voelt zich bedreigd of kan niet goed mee komen. In

beleid vast in zijn rapport ‘Voor de zekerheid’.

het publieke debat is vooral aandacht voor de verschillen

Als SER Jongerenplatform hebben we besloten om nu onze

tussen mensen in plaats van wat hen bindt. Tegelijkertijd

stem te laten horen over thema’s die jongeren op dit

zijn we een sterk ontwikkeld en innovatief land en zijn er

moment sterk bezighouden: leren, werken en samenleven.

kansen om Nederland verder te brengen. De komst van bij-

Ook voor onze generatie moet het mogelijk zijn om een

voorbeeld nieuwe technologieën kan bijdragen aan groei

stabiele (maatschappelijke) carrière op te bouwen. Daar-

van de werkgelegenheid en van de maatschappelijke wel-

voor is het nodig trends als de vergroting van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving te keren en tegelijkertijd mee te gaan in de kansen die de toekomst biedt.

Het SER Jongerenplatform is een samenwerking tussen de jongerenorganisaties FNV Jong, CNV Jongeren, VCP Young Professionals, Jong
Management, AWVN Young HR, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke
studentenvakbond (LSVB), Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB)
en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Daar kunnen wij als jongeren zelf een belangrijke rol in spelen. Wij bundelen daarom onze krachten door te komen
met een gezamenlijk jongerenmanifest. Met deze toekomstvisie geven we de SER en de politiek mee welke uit-
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gangspunten volgens ons Jongerenplatform leidend moe-

• Ga segregatie tussen leerlingen, bijvoorbeeld doordat

ten zijn in het beleid, zodat in het Nederland van de toe-

scholen vroeg selecteren naar niveau, tegen. Scholen

komst iedereen blijft meetellen!

moeten juist een ontmoetingsplek zijn voor leerlingen
met verschillende achtergronden. Zo kunnen we voorko-

Leren

men dat aparte leefwerelden ontstaan.

Als gevolg van onder andere globalisering, digitalisering en

• Zorg dat het onderwijsaanbod toekomstbestendig is en

technologisering verandert de samenleving steeds sneller.

zet daarbij in op 21st century skills, zodat naast kennis-

Eisen die aan burgers worden gesteld veranderen hierdoor

vergaring ook het ontwikkelen van vaardigheden als

mee. Dit vraagt om aanpassing van de manier waarop jon-

samenwerken, creativiteit en aanpassings- en probleem-

geren worden gevormd in het onderwijs, zodat zij een

oplossend vermogen centraal staan. De laatste vaardig-

goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt. Een diplo-

heden zijn minstens net zo belangrijk in een samenleving

ma is daarbij het startpunt en niet het eindpunt: aandacht
voor ontwikkeling en scholing tijdens je carrière is noodzakelijk om fit voor de arbeidsmarkt te blijven.

en arbeidsmarkt die in rap tempo veranderen.
• De mogelijkheid tot een leven lang leren moet een recht
zijn voor zowel werkenden als niet-werkenden. Daar
horen investeringen bij zodat mensen daadwerkelijk breder inzetbaar zijn en gemakkelijker kunnen overstappen



van de ene naar de ander baan. Het onderwijsaanbod



stemd op leren ná je eerste opleiding.



van onderwijsinstellingen moet daarmee ook zijn afge-

Werken
Jongeren die weinig zekerheid hebben over hun inkomenspositie en loopbaan hebben het moeilijk. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ziet hen als kwets-

Trends als toenemende aandacht voor individuele talenten

bare groep. De ervaren onzekerheid heeft tot gevolg dat

en maatwerk in het onderwijs stemmen ons positief. Onder-

het leven van jongeren ‘on hold’ staat omdat het maken

wijs heeft immers ook als doel jezelf te verrijken. Tegelijker-

van toekomstplannen moeilijker is. Dit geldt evenwel niet

tijd zien we dat de drempel om vervolgonderwijs te volgen

voor alle jongeren. De arbeidsmarkt van nu biedt ook kan-

hoger is geworden en dat komt blijvend leren en de mobili-

sen en uitdagingen, niet in de laatste plaats door de digi-

teit op de arbeidsmarkt niet ten goede. Voor ons zijn de vol-

talisering en jonge ondernemers die innovaties aangrijpen

gende uitgangspunten belangrijk voor toekomstig beleid:

om bijvoorbeeld startups op te richten. Je hele leven lang

• Houd (vervolg)onderwijs toegankelijk en betaalbaar voor

werkzaam zijn bij één werkgever en hetzelfde beroep ver-

alle groepen in de samenleving en stimuleer kansenge-

richten behoort steeds vaker tot het verleden. De loopbaan

lijkheid zodat talent tot uiting kan komen ongeacht waar

van jongeren is veel dynamischer dan die van hun ouders.

je wieg staat. Het leenstelsel in het hoger onderwijs werpt

Het combineren van verschillende banen, werken op welke

een barrière op om dit te laten slagen.

plek of tijd dan ook of bij een bedrijf werken voor de duur

• Onderwijs gaat om meer dan alleen het klaarstomen van

van een project; het is allemaal mogelijk. Hiermee is één

jongeren voor de arbeidsmarkt. Juist in de snel verande-

ding duidelijk: je loopbaan ligt niet vast. Zo geldt bijvoor-

rende samenleving is het van belang dat er ook aandacht

beeld dat het leven als zelfstandig ondernemer soms een

is voor persoonlijke ontwikkeling, zelfbewustzijn, weer-

bewuste keuze is maar voor sommige jongeren een nood-

baarheid en algemene vorming.

zakelijk kwaad. Werken in deze dynamiek spreekt een deel
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van de jongeren aan, maar zorgt bij een andere groep ook

Samenleven

voor meer stress en onzekerheid.

Nederland moet een land blijven van en voor iedereen. De

De kans dat een deel van de bevolking niet mee kan komen

mogelijkheid een goed leven op te bouwen mag niet

in de toekomstige arbeidsmarkt of buiten de boot valt

afhangen van je afkomst, woonwijk of opleiding. Het is tijd

neemt toe. Wij zien dit toekomstbeeld niet zitten. We

om de steeds sterker wordende scheidslijnen tussen groe-

omarmen de kansen die veranderingen met zich mee bren-

pen in onze samenleving te keren: jong versus oud, rijk ver-

gen, maar kunnen onze ogen niet sluiten voor onzekerheid,

sus arm, met een Nederlandse en niet-Nederlandse achter-

een verder toenemende combinatiedruk en een gebrek aan

grond, gezond versus ongezond. Daarvoor is wel nodig dat

perspectief.

wordt ingezet op de volgende punten:
• Investeer in het vak burgerschap en in diversiteit in het
onderwijs. Dit is de plek waar kinderen en jongeren wor-





den gevormd en hun leefwerelden samenkomen. Verschillen kunnen worden overbrugd en wederzijds begrip
vergroot.
• Een inclusieve samenleving waarin de waarde van verschillen tussen mensen wordt gezien. De arbeidsmarkt en
ook de scholen vormen een afspiegeling van deze inclusieve samenleving.
• Collectief blijven delen van risico’s, ook als de samenle-

Richting toekomstig beleid geven wij daarom de volgende

ving meer individueel is, bijvoorbeeld op het gebied van

uitgangspunten mee:

pensioen. Zorg ervoor dat de collectieven voor iedereen

• Jong ondernemerschap verdient aandacht en ondersteu-

aantrekkelijk zijn en blijven. Dat kan alleen als er rekening

ning van de overheid om innovatie en banencreatie te sti-

wordt gehouden met de belangen van zowel huidige als

muleren. Bijvoorbeeld startups die scale-ups worden en
zorgen voor waardevolle werkgelegenheid.

toekomstige generaties.
• Een randvoorwaarde om de kansen en uitdagingen rond-

• Ontwikkel (inkomens)zekerheden waarop alle werkenden

om samenleven te realiseren, is duurzaamheid. Van de

een beroep kunnen doen, zoals bij ziekte en werkloos-

aarde en het leven daarop. Wij willen dat dit nu en in de

heid. Je positie op de arbeidsmarkt mag niet bepalend

toekomst blijvend aandacht krijgt.

zijn voor de zekerheden die je als werkende hebt.
• Maak een inclusieve arbeidsmarkt tot prioriteit. Zorg dat



er ook werk is voor de groepen die niet gemakkelijk mee

Met de recente Tweede Kamerverkiezingen en de kabi-

komen op de veranderende arbeidsmarkt als gevolg van

netsformatie die aan de gang is, worden de kaarten

onder meer robotisering. De noodzaak tot een leven lang

opnieuw geschud. De komst van een volgend kabinet

leren moet een prioriteit zijn van werkenden, werkgevers

biedt nieuwe kansen om ons toe te rusten op toekomsti-

en de overheid.

ge ontwikkelingen. Een kans die wij als SER Jongeren-

• Zorg dat beleid is afgestemd op de dynamische levens-

platform niet onbenut laten. Daarom roepen we met

loop en daarmee dus ook de loopbaan van mensen.

dit gezamenlijke manifest de SER en ook de politiek op

Spitsuren zijn er op meerdere momenten in het leven,

werk te maken van een Nederland waarin iedereen mee-

niet alleen in de gezinsfase. Iedereen combineert werken,

telt.

zorgen en leren op zijn of haar eigen manier en dat
vraagt dus om meer maatwerk.

Wij hebben de handen ineengeslagen, nu jullie nog!

ronald de leij
was tot aan zijn pensioen directeur van het DECP en
beleidsadviseurbij AWVN
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Poldermodel 3.0 - De toekomst van arbeidsverhoudingen

Overlegmodel piept
en kraakt


eenzijdige loonsverhoging. Half mei gebeurt datzelfde bij



Albert Heijn voor de distributiemedewerkers. De groot-

          

ten en voert ook een eenzijdige loonsverhoging in. Drie

      

grote werkgevers die in drie weken vakbonden buiten de

      

Niet onlogisch, de wereld buiten de polder verandert snel



en vraagt om nieuwe, andere antwoorden en oplossingen

grutter ziet het CAO-overleg met vakbonden niet meer zit-

deur zetten, dat is een trend.

die niet vanzelfsprekend uit de polder zelf komen. Het

     
      

De actualiteit geeft alle aanleiding om kritisch te kijken naar

D

de inrichting van het polderoverleg en de partijen die daaraan deel moeten nemen; grote sociaaleconomische belan-





gen staan op het spel door de uitkomst van de kabinetsformatie dit jaar, de discussie over de inrichting van de veranderende arbeidsmarkt (WWZ en Wet DBA bijvoorbeeld)

piept en het kraakt en de sociale partners, en dientenge-

en sociale zekerheid blijft gemoederen bezig houden, maar

volge het arbeidsmarktoverleg, stevenen in de huidige

ook de steeds regelmatiger afwijzing van werkgevers om

vorm af op een system-error.

nog met vakbonden CAO’s af te sluiten. Eind april geeft
supermarkt Jumbo het op om met vakbonden een CAO af



te sluiten voor de distributiemedewerkers en besluit zelf

De kracht en de macht van het polderoverleg is tanende.

een loonsverhoging te geven en afspraken te maken met

Belangrijkste oorzaak is dat de maatschappij snel verandert

de ondernemingsraad. Begin mei willen werkgevers in bak-

als gevolg van individualisering, globalisering, en technologi-

kerijen ook niet meer met vakbonden verder en geeft een

sche en demografische ontwikkelingen, maar dat polderpartijen er niet in slagen met die veranderingen mee te gaan.
Niet voor niets speelt (het ontbreken van) representativiteit

Fedde Monsma was CAO-onderhandelaar bij CNV Dienstenbond en is thans
adviseur nieuw beleid bij de Werkgevers in de Sport en zelfstandig adviseur
arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Deze bijdrage is gebaseerd
op zijn boek ‘Poldermodel 3.0 - De toekomst van arbeidsverhoudingen’.

een steeds groter rol. Werkgeversorganisaties organiseren
zich niet vanzelfsprekend meer via brancheorganisaties en
de belangen van MKB en multinationals lopen niet altijd syn-
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Poldermodel 3.0 - De toekomst van arbeidsverhoudingen
Futuro Uitgevers, EAN: 9789492221728, Prijs:  22,95.
De uitgever stelt vijf gratis exemplaren ter beschikking voor lezers van Zeggenschap.
Interesse? Stuur dan een mail naar info@feddemonsma.nl

chroon. En aan vakbondskant staat niet alleen de afnemen-

(moeten) gaan spelen. Het instrument CAO, in de huidige

de organisatiegraad, namens hoeveel mensen wordt onder-

vorm een metafoor voor de gestolde polder, is niet vanzelf-

handeld, maar ook de kwalitatieve vertegenwoordiging ter

sprekend meer, evenals de inrichting van het CAO-overleg.

discussie; welk deel van de medewerkers wordt vertegen-

De positie van werkgeversorganisaties en vooral vakbonden

woordigd in relatie tot de arbeidsmarkt en de populatie in

als preferred suppliers van de CAO komt daarmee ook onder

branches en bedrijven. Het zijn echter vooral buitenstaan-

druk te staan. Zie de keuze die Jumbo, bakkers en Albert

ders die het probleem van de representativiteit aankaarten.

Heijn maken. Het arbeidsvoorwaardenoverleg en de verhou-

Polderpartijen zelf vermijden de discussie hierover. Het ter

dingen in de polder van nu zijn nog onvoldoende klaar voor

discussie stellen van de eigen representativiteit is als de hand

de toekomst. Vernieuwing en verandering is nodig en dat

die jou voedt en die je bestaansrecht legitimeert, vragen om

kan op drie manieren: vernieuwing in denken, vernieuwing in

daarmee op te houden. Daarnaast hebben de polderinstitu-

werken, vernieuwing in dienstverlening.

ties zelf geen intrinsiek belang bij het veranderen of vernieuwen. Het bestaansrecht van SER, vakbonden en werkgevers-

Vernieuwing in denken

organisaties bestaat juist voor een deel uit de legitimering

De kracht van vernieuwing zit in het loslaten van de ideolo-

van het huidige poldermodel, ik noem dat de polderpara-

gieën en dogma’s, zowel bij de vakbeweging als bij werkge-

dox. Het verschaft sociale partners positie. Dat ter discussie

vers. Een voorbeeld: in arbeidsvoorwaardenland is het over

stellen, is jezelf ter discussie stellen. Maar dat leidt er wel toe

het algemeen taboe om te spreken over salarisverlaging

dat nieuwe initiatieven en toetreders nauwelijks kansen heb-

in economisch mindere tijden. Maar bij de Gewoondoen-

ben om aan de polder mee te doen.

coöperaties blijkt het wel te kunnen. In slechte tijden wordt
daar besloten om de lonen iets te verlagen, zodat het bedrijf



gezond blijft en iedereen een veilige werkplek behoudt.1

Ook op decentraal niveau veranderen arbeidsverhoudingen.

Werkenden stemmen daar in het bedrijfsbelang dus mee in.

Aan de kant van de werkenden is een grotere diversiteit, die

En zo zijn er veel meer taboes die vragen om een pragma-

keuzevrijheid in werk en arbeidsvoorwaarden steeds belang-

tische aanpak, zoals de discussie over ouderendagen. Wat

rijker gaan vinden. Aan de kant van de werkgevers zijn er

als we dergelijke maatregelen in een breder kader met

steeds meer die maatwerk in arbeidsvoorwaarden willen faci-

elkaar kunnen bespreken in moderne arbeidsvoorwaarden?

literen, waarbij ook andere stakeholders als de onderne-

Waarbij je medewerkers betrekt in de bedrijfseconomische

mingsraad en HR een grotere rol in arbeidsverhoudingen

ontwikkelingen van het bedrijf en ze mee laat denken over

>>>
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oplossingen. Menig werkgever zou nog eens verrast staan

ring is dat je zeker weet dat je aan de CAO-tafel alleen nog

te kijken naar de uitkomsten. Het vermogen om met elkaar

de belangrijke dingen bespreekt. Alle randzaken zijn name-

breder te denken dan een enkele afspraak of regeling zou

lijk al gedurende de periodieke contacten opgelost.

gestimuleerd moeten worden. Wanneer je werkenden en
hun behoeften om goed werk te leveren centraal stelt, dan

Vernieuwing in dienstverlening

kan je discussies over bijvoorbeeld ouderendagen prima

Er zijn grote groepen werkenden die zelf hun boontjes kun-

inpassen in integrale afspraken over inzetbaarheid, waar

nen doppen, prima. Maar er zijn ook veel werkenden die dat

beide partijen voordeel uit kunnen halen.

niet kunnen. De vakbond is bij uitstek het kenniscentrum
voor vragen over werk en inkomen. Vakbonden moeten deze

Vernieuwing in werken

rol houden, in samenwerking met werkgevers. Door te focus-

Bij onderhandelen bepaalt de vorm ook het proces. Wan-

sen op werkenden (flex én vast) is de inzet van sociale part-

neer je begint met voorstellenbrieven zit je niet alleen in een

ners ook veel thematischer te organiseren. Er zijn namelijk

patroon van de vorige eeuw, maar ook gelijk vast aan opge-

belangen die werkgevers en werkenden verbinden, bijvoorbeeld werkgelegenheid, (sociale) zekerheid en (duurzame)
inzetbaarheid. Als sociale partners elkaar meer kunnen vin-



den in verbinding en gezamenlijke waarden, is het ook



verlening gerichter in te richten. Sociale partners moeten



met luisteren naar werkenden en werkgevers en kijken naar

mogelijk om samen verder tot afspraken te komen en dienstniet beginnen met er iets van te vinden, ze moeten beginnen
wat er in de samenleving gebeurt, en op basis daarvan bepalen of zij daar wat mee gaan doen. Het vergt verder kijken en
je dienstverlening (en daarmee het verdienmodel) anders

schreven voorstellen waar onderhandelingsruimte beperkt

inrichten om het arbeidsvoorwaardenoverleg en de verhou-

wordt. Het is een onderhandelingsmethode die op voorhand

dingen in de polder toekomstbestendig te maken.

loopgraven faciliteert. Wie schrijft die blijft, maar bij onderhandelen is dat niet handig. Vernieuwing in werken betekent



de ruimte geven aan de professionals aan de onderhande-

‘De polder, dat zijn wij,’ zei hoogleraar Europees arbeids-

lingstafels om het anders te kunnen doen, te zoeken naar

recht en oud-SER-kroonlid Ferdinand Grapperhaus ooit

maatwerkoplossingen voor bedrijven en werkenden. Geen

tegen me, en hij heeft gelijk. Maar ‘wij’ hebben alleen toe-

opgelegde arbeidsvoorwaardennota’s die door vakbonden

komst als we niet in de polderparadox blijven hangen, maar

en werkgevers als oekazes bij onderhandelaars worden neer-

eens goed naar onszelf en om ons heen kijken naar alle kan-

gelegd. Wanneer flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden een uit-

sen die er liggen. Als we ons aanpassen bij de nieuwe tijd,

gangspunt is, moet je dat ook op die manier organiseren.

waarin ook ruimte moet zijn voor andere spelers en we niet

Het doel van de onderhandelingen – wat wil je bereiken –

blijven hangen in vaststaande structuren. Anders erodeert de

moet centraal staan, niet de instituten of de structuur.

polder door, net zolang totdat ze onder water staat.

Een betrokken CAO-onderhandelaar moet met regelmaat
contact hebben met het bedrijf of de branche waar hij onderhandelt, scheef ik al eens in Zeggenschap2. Als je als vakbond serieus genomen wil worden, moet je de werkgever
ook serieus nemen en vice versa. Voordeel van deze investe-

Noten
1 Remmelt Schuuring en Caro Sicking, Gewoon doen; ongewoon ondernemen, Studio nonfiXe, 2015, blz 109.
2 Monsma, F., ‘Werknemers zijn niet gebaat bij actie om de actie.’, Zeggenschap, september 2012.

henk strating
Oprichter van HS Arbeidsvoorwaarden | CAO-advies en onderhandelingen
www.hsarbeidsvoorwaarden.nl
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UWV arbeidsmarktanalyse 2017

Creëer werkzekerheid
voor flexwerker


Het is goed te bedenken dat ongeveer 40% van de flex-

        

werkers bestaat uit scholieren of studenten die hun studie

       

spectieven tegenaan kijken: deels is voor deze groep werk-

      

onzekerheid niet echt een probleem, maar een deel van de

    

werkzoekenden.

       

Al jaren geldt dat ongeveer een derde van de WW’ers



kan een flexbaan, zoals een uitzendbaan, een goede



opstap naar werk vormen. De blijfduur in de flexibele schil

combineren met een bijbaan. Je kunt daar vanuit twee per-

werkgelegenheid is mogelijk ook in te vullen met werkloze

die werk vinden, dat doet via een uitzendbaan. Daarmee

is echter gestegen en de doorstroom van flexibel naar
vast gedaald. Het wordt daarmee steeds lastiger voor

De UWV Arbeidsmarktanalyse 2017 laat zien dat tussen

D

werkloze werkzoekenden om via flexwerk aan een duur-

2004 en 2016 het aantal werknemers met een vaste

zame baan gekomen. Daarbij komt nog eens dat flexibe-

arbeidsrelatie met 9% is gedaald en dat het aantal flexibe-

le contracten altijd al meer dan andere typen contracten

le werknemers met 72% is toegenomen. Zonder zzp’ers mee

leiden tot herhalingswerkloosheid. Dit geldt vooral voor

te rekenen beslaat de flexibele schil inmiddels 27%. Die

kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Er is dus niet

groei zet door. Terwijl het totaal aantal banen tussen 2017 en

alleen minder baanzekerheid, maar ook minder werkze-

2021 met 3% gaat groeien, bedraagt de verwachte stijging

kerheid.

van het aantal uitzendbanen bijvoorbeeld 26%.1 Met name
de groep zonder zekerheid over het aantal te werken uren,



de oproepkrachten en werknemers zonder vaste uren, is

Het flexsegment bestaat ook uit zzp’ers. Hun aantal is

sterk gestegen: van 7 naar 13% van alle werknemers. De

tussen 2004 en 2016 met 60% toegenomen tot meer dan

meeste flexwerkers werken in beroepen als keukenhulp, bar-

1 miljoen. De verwachting is dat het aantal zzp’ers blijft

bediende, dagbladbezorger, schoonmaker en verkoopme-

stijgen, maar wel dat de groeicurve gaat afnemen en

dewerker. In de laatste beroepsgroep, maar ook onder admi-

dat opdrachtgevers gaan overstappen op andere flexvor-

nistratief medewerkers en verzorgenden is de werkgelegen-

men als payrolling en contracting. Van belang is vervolgens

heid afgenomen, maar het aantal flexwerkers gestegen.

vast te stellen dat achter de juridische benaming zzp’er
personen zitten met een zeer sterk verschillende arbeidsmarktpositie. Bij een groot deel van de zzp’ers gaat het

Douwe Grijpstra is manager arbeidsmarktonderzoek bij Panteia. Kees van
Uitert is senior adviseur bij de afdeling Arbeidsmarktinformatie van UWV.

om hoog opgeleiden: 450 duizend. Onder hen is de groei
met 87% ook het grootst geweest. Zij hebben vaak bewust
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UWV Arbeidsmarktanalyse
De in april verschenen UWV Arbeidsmarktanalyse 2017

• Het hoofdstuk over mismatch op de arbeidsmarkt

is samen met onderzoeksbureau Panteia opgesteld. Ze

sluit hierop aan. Er ontstaan aan de bovenkant van de

is gebaseerd op literatuuronderzoek, data-analyse op

arbeidsmarkt tekorten en aan de onderkant over-

UWV- en andere bestanden, interviews met deskundi-

schotten. De schaarse hoger opgeleiden kiezen voor

gen en een expertmeeting. De analyse kent zes hoofd-

een flexibel arbeidsbestaan om zich zo duur mogelijk

stukken. Naast het hoofdstuk over flexibele arbeid en

te kunnen verkopen, de middelbaar opgeleiden zijn

zzp, dat in deze bijdrage aan de orde komt, hebben de

juist gedwongen te kiezen voor een flexibele baan

andere vijf hoofdstukken op hun eigen manier wel een

met een laag, onzeker inkomen.

relatie met het onderwerp flexibilisering van de

• In het hoofdstuk over arbeidsmobiliteit komt aan de

arbeidsmarkt:

orde dat de mobiliteit op de arbeidsmarkt vooral in het

• In het hoofdstuk werkgelegenheid en werkloosheid

flexsegment zit. In het segment met de vaste banen (en

luidt de conclusie dat de groep die niet meer kan aan-

trouwens ook bij een deel van de hoog geschoolde

klampen bij de arbeidsmarkt groeit en dat er ook een

zzp’ers, zoals artsen en notarissen) neemt de mobiliteit

groep is die wel werkt, maar vaak in flexibele en onze-

juist af. Als consequentie hiervan zijn voor de ouderen

kere banen is beland met onvoldoende inkomsten om

die hun vaste baan verliezen alleen banen in het flexibe-

een gezin te onderhouden.

le segment beschikbaar. Dan is het vaak veel attractie-

• De conclusie van het hoofdstuk over technologie en

ver te kiezen voor een goede uitstroomregeling dan

de arbeidsmarkt is dat door de digitalisering en robo-

voor die flexbaan zonder uitzicht op een duurzaam con-

tisering enerzijds werkgevers problemen gaan onder-

tract.

vinden met het vinden van op de arbeidsmarkt

• In het hoofdstuk over scholing en levenlang leren komt

schaarse hoger opgeleide en sociaal vaardige profes-

naar voren dat scholing van middelbaar en laag opge-

sionals en anderzijds dat een groeiende groep mid-

leiden in Nederland eerder af- dan toeneemt en al op

delbaar opgeleiden aangewezen is op banen aan de

een laag niveau ligt. Dit geldt zeker ook voor flexwer-

onderkant van de arbeidsmarkt omdat hun werk ver-

kers. Het percentage flexkrachten dat scholing volgt is

dwijnt.

sterker afgenomen dan gemiddeld.

gekozen voor het zzp-schap, net als dat ook geldt voor

ende groep zzp’ers neemt dan ook toe. Er ontstaat een

‘specialisten’ als goed geschoolde bouwvakkers of ver-

race to the bottom, waardoor inkomens onder het mini-

pleegkundigen. Een ander deel heeft er echter niet

mum dalen en de mogelijkheden zich goed te verzekeren

bewust voor gekozen. Deze groep verkeert qua werkonze-

en een pensioen op te bouwen helemaal uit het zicht ver-

kerheid vaak in dezelfde positie als veel flexmedewerkers.

dwijnen.

Zo is bijvoorbeeld in de bouw de werkgelegenheid
gekrompen, maar het aantal zzp’ers sterk gestegen. Dat



betreft veel timmerlieden en medewerkers ruw- en afbouw

Verdere flexibilisering betekent voor een groeiende groep

waaronder, naast een beperkte groep gewilde specialis-

werknemers werkonzekerheid en daarmee een onzekerder

ten, vooral ook veel mensen zijn aan te treffen met een

bestaan, een (te) gering inkomen en daardoor mogelijk ook

geringe werkzekerheid. De concurrentie onder deze groei-

maatschappelijke kosten als armoede, schuldenproblema-
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tiek en toename van criminaliteit. Vanuit het perspectief

waarmee de Belastingdienst op termijn de wet DBA gaat

van economie en bedrijfsleven lijkt verdere flexibilisering in

controleren, leidt ertoe dat opdrachtgevers overstappen

eerste instantie positief: vaak lagere personeelskosten en

naar payrolling en contracting, ook als de zzp’er zich

minder risico’s om met teveel personeel en hoge ontslag-

terecht als zodanig aanbiedt.

kosten te blijven zitten bij economische tegenwind. Wan-

Ten tweede is het meer in het algemeen zo dat veel ondui-

neer we echter de gevolgen van technologische ontwikke-

delijk is over de inzet van flex en de doorstroom naar duur-

lingen en de groeiende mismatch in ogenschouw nemen,

zaam werk. Dat komt onder andere omdat in veel statistie-

kan dat op termijn wel eens tegenvallen. Ten eerste omdat

ken niet specifiek onderscheid wordt gemaakt tussen stu-

de kosten in het hogere segment wel eens flink zouden

derenden en verschillende soorten uitzendwerkers en pay-

kunnen stijgen: de schaarse hoger opgeleide zzp’er/specia-

rollers. Ook is het lastig uitspraken te doen over werkze-

list zou zichzelf wel eens steeds duurder kunnen gaan ver-

kerheid van zzp’ers. Zij worden vaak over één kam gescho-

kopen. Maar ook de opbrengsten van verdere flexibilise-

ren, terwijl er misschien wel tien verschillende soorten
zzp’ers zijn te onderscheiden, zoals opgeleide specialisten
die zich bewust als zzp’er aanbieden, wachtgelders of



gepensioneerden met een bijverdienste, schijnzelfstandi-



of dat soms al gedaan hebben, en degenen die noodge-



werknemer hebben. Voor al deze groepen werkt de

gen, starters die op termijn werknemers willen aannemen
dwongen als zzp’er werken omdat ze geen perspectief als
arbeidsmarkt anders.
Om beleid te kunnen voeren is het daarom nodig meer en
betere informatie te verzamelen: over de kenmerken van

ring in het lagere segment zouden op termijn wel eens flink

flexwerker, over de doorstroom naar andere flexwerk en

kunnen tegenvallen: door de genoemde maatschappelijke

vaste banen en de achtergronden ervan. Flex lijkt flexer

kosten, doordat de consumptie afneemt, maar vooral ook

en vast lijkt vaster te zijn geworden. Gedeeltelijk is hier

omdat het gebrek aan scholing van flexwerkers ervoor kan

samenhang met de (bedoelde en onbedoelde) gevolgen

zorgen dat de doorstroom vanuit het middelbaar/lagere

van de invoering van WWZ en DBA. Hier moet ook (snel-

segment naar het hogere segment zal stokken. Daardoor

ler dan de geplande evaluaties) onderzoek naar worden

wordt het lastiger moeilijk vervulbare vacatures op te vullen

gedaan: wat betekent het bijvoorbeeld dat in 2016 het

of op te lossen door binnen het bedrijf doorstroom op

aantal vaste banen toch weer is gestegen? Is dat een con-

gang te brengen.

junctuureffect of juist het gevolg van de WWZ? Meer in
bredere zin is het nodig ook de maatschappelijke kosten



en baten van (verdere) flexibilisering in kaart te brengen:

Hoe de gevolgen van verdere flexibilisering er precies uit

dreigt bijvoorbeeld ‘McDonaldisering’ (twee banen nodig

gaan zien, blijft om twee redenen onduidelijk. Ten eerste

voor levensonderhoud) van de onderkant van de arbeids-

omdat het erop lijkt dat de WWZ en de Wet DBA tot onge-

markt? Het is zaak te laten zien in welke sectoren het

wenste effecten leiden. Zo leidt de WWZ tot hogere ont-

inmiddels onmogelijk is voor een redelijke vergoeding te

slagkosten voor werkgevers waardoor in ieder geval een

kunnen werken en vervolgens te onderzoeken of het

deel zich daarvoor lijkt in te dekken door meer werknemers

mogelijk is om beleid te formuleren om dat ofwel wel

in flexverband of met korte tijdelijke contracten aan te

mogelijk te maken ofwel nieuwe vormen van gesubsi-

nemen. De onzekerheden over de mate van strengheid

dieerde arbeid te introduceren.

Zeggenschap 2-2017



snellere vacaturevervulling. Ook kan scholing zo beter in

Hieruit volgt dat het verstandig is om tot meer duurzame

beeld komen. Wie tijdelijk werkloos wordt kan zich bij-

vormen van flex te komen. Dit schept meer zekerheid voor

scholen in nieuwe technologieën of zich laten omscholen:

werknemers maar biedt ook mogelijkheden om scholing

het is immers vaak niet te verwachten dat iemand tot zijn

op het gebied van nieuwe technologieën beter te organi-

70ste in een zelfde soort baan kan blijven werken.

seren. Dat kan door het versterken van interne flex binnen

Een laatste ‘oplossing’ is de creatie van een level playing

bedrijven maar ook tussen bedrijven door vormen van

field. Dat komt neer op gelijk loon en gelijke werkgevers-

labour pooling. In het laatste geval zijn er de voordelen

kosten voor gelijk werk, dus flexwerk duurder te maken.

van flex voor de werkgever en die van werkzekerheid voor

Dat kan door oneigenlijke belastingvoordelen voor zzp’ers

de werknemer. Dat leidt tot the best of both worlds. Ver-

af te schaffen en voor hun verzekeringen en pensioenvoor-

der zou UWV nadrukkelijker de taak kunnen oppakken om

zieningen te realiseren. Meer in het algemeen is het van

werknemers te begeleiden naar duurzaam werk. Veel van

belang om voor flexwerkers voor goede sociale voorzienin-

de vacatures die UWV beschikbaar heeft voor werkloze

gen te zorgen. Dat houdt dan vervolgens ook in dat uit-

werkzoekenden betreffen tijdelijk werk. Nu laat UWV, ook

zendondernemingen niet door hogere sociale premies

gedwongen door beperkte budgetten, werkvinders die

ervoor worden gestraft dat ze zwakkere groepen werkzoe-

een flexbaan krijgen vaak los. In de toekomst kan het in

kenden aan een baan helpen die vervolgens bijvoorbeeld

preventieve zin veel beter werken om deze mensen te blij-

vaker ziek worden.

ven volgen door bijvoorbeeld hun inschrijving te handhaven en te monitoren of ze weer werkloos dreigen te worden. In een krappere arbeidsmarkt zorgt dit ook voor een

Noot
1 Bron: UWV Arbeidsmarktprognose 2017, update.

Op de website www.zeggenschap.info
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Sinds enige jaren voeren we in Nederland een fel debat

S

oproepkracht wil liever meer werk- en inkomenszekerheid

over flexibilisering van arbeid. Voor- en tegenstanders

omdat hij een gezin stichten. Bovendien behoren dezelfde

staan vaak lijnrecht tegenover elkaar en bestoken elkaar

mensen ook nog eens steeds vaker tot verschillende cate-

met argumenten en voorbeelden waarom flexibele arbeids-

gorieën (dit wordt door de Wetenschappelijke Raad voor

contracten ‘goed’ dan wel ‘slecht’ zijn. Een zwart-wit debat

het Regeringsbeleid ook wel ‘hybridisering’ van werk

waar geen einde aan zal komen.

genoemd). De 24-jarige die een uitzendbaan combineert

Bij het debat is het gangbaar om werkenden in te delen op

met zijn eigen bedrijf.

basis van het soort arbeidscontract: naast het vaste contract gaat het dan om de veelbesproken zzp’er (met een



opdrachtovereenkomst) en een heel scala aan flexibel

Deze diversiteit maakt een indeling van werkenden op

werkenden (met een arbeidsovereenkomst) zoals werkne-

basis van arbeidscontract als uitgangspunt voor beleid

mers met een tijdelijk contract – met en zonder uitzicht

zeer ongeschikt. Het suggereert overeenkomsten die in

op vast – payrollers, uitzendkrachten, en oproep- en inval-

werkelijkheid niet bestaan. Dat wringt steeds meer. De pro-

krachten.

blemen met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de

Alhoewel deze categorieën zinvol zijn voor het bepalen

Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) zijn illustratief in

van de omvang en aard van de flexibele schil van een sec-

dit verband. De DBA is bedoeld om via zogeheten model-

tor of organisatie, is deze indeling minder geschikt om te

overeenkomsten schijnzelfstandigheid onder zzp’ers tegen

bepalen hoe goed of slecht flexibel werk uitpakt voor

te gaan. Deze overeenkomsten blijken echter niet op

(groepen) werkenden. Dit komt omdat de wensen en ach-

elke situatie van toepassing en leveren dan ook veel onze-

tergronden van werkenden in de respectievelijke cate-

kerheid en grote problemen op voor bijna alle andere

gorieën zo divers zijn dat er eigenlijk geen algemeen gel-

zzp’ers én hun opdrachtgevers. De WWZ is vooral

dende uitspraak kan worden gegeven. De ene 24-jarige

bedoeld om flexwerkers meer zekerheid te bieden via

oproepkracht is heel tevreden met deze flexibele baan

onder meer de verplichting voor werkgevers om na drie

naast bijvoorbeeld haar studie; de andere 24-jarige

tijdelijke contracten een vast contract aan te bieden. Deze
verplichting leidt er onder meer toe dat bijvoorbeeld seizoenwerkers of oproep- en invalkrachten juist in de pro-

Corina Hendriks is senior onderzoeksadviseur bij het CAOP.

blemen komen.
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p het soort arbeidscontract
In een steeds diverser wordende arbeidsmarkt betekent



beleid gebaseerd op het soort arbeidscontract dat er steeds

Een constructieve discussie over de positieve en negatie-

meer uitzonderingen op uitzonderingen moeten worden

ve kanten van flex vraagt om meer zicht op deze per-

gemaakt om tegemoet te komen aan specifieke en persoon-

soonlijke, ‘harde’ en ‘zachte’ achtergrondfactoren. Er is

lijke omstandigheden van de werkende. En die omstandig-

in eerste instantie vooral meer onderzoek nodig. Een

heden maken behoorlijk uit voor hoe goed of slecht flex uit-

interessant voorbeeld in dit kader is het onderzoek dat

pakt, zo laat onderzoek zien. Het Verwey-Jonker Instituut

UWV onlangs is gestart onder uitkeringsgerechtigden

toonde bijvoorbeeld aan dat de levensfase van werkenden

(‘Langdurig verblijf in de flexibele schil’). Dit onderzoek

van groot belang is: vooral mensen met kinderen en een

richt zich op meer kwalitatieve indicatoren (zoals motiva-

hypotheek ervaren flexibel werk als te onzeker en verkiezen
de financiële zekerheid van een vast contract. Verder laat
onderzoek van het CPB zien dat flexibel werk vooral nadelig
uitpakt voor mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie en



daarmee beperkte onderhandelingsmacht.







Naast deze ‘hardere’ contextfactoren zijn ook ‘zachte’ factoren belangrijk om in ogenschouw te nemen. Hierbij gaat
het bijvoorbeeld over persoonlijke voorkeuren en de mate
waarin flexibel werk vrijwillig dan wel noodgedwongen is;

tie, persoonskenmerken, strategieën) die, zo is althans

maar ook belangrijk zijn de motivatie, behoeftes en wel-

de hypothese, mede bepalen of (flexibel) werkenden in

licht zelfs karaktereigenschappen van werkenden: hoe

staat zijn om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren; een

graag wil je of heb je behoefte aan flex of vast; en hoe

vast(er) contract, meer uren en/of een hoger loon. Op

goed kun je met onzekerheid omgaan? Naar deze zachte

basis van deze informatie wil UWV haar dienstverlening

factoren wordt veel minder onderzoek gedaan.

verbeteren. Verder wordt er ook al jaren op het kruisvlak

Niet alleen maken persoonlijke voorkeuren en omstandig-

van psychologie en (organisatie)sociologie interessant

heden uit, deze factoren zijn ook nog eens veranderlijk en

onderzoek gedaan naar de behoeftes aan bijvoorbeeld

beïnvloeden elkaar. Zo wordt de inkomenszekerheid van

autonoom werken en/of sociale contacten van onder-

een vast contract voor veel mensen belangrijker naarmate

nemers/zzp’ers. Dit type onderzoek zou veel meer kun-

de economie en arbeidsmarkt tegenzitten. Een vast con-

nen worden uitgebouwd, ook richting (flexibel) werken-

tract wordt daarentegen juist weer minder belangrijk als

den.

inkomenszekerheid zou zijn gegarandeerd; onderzoek van

De opgave voor onderzoeks- en kennisinstellingen is hel-

TNS NIPO laat bijvoorbeeld zien dat als inkomen gega-

der. Maar wat betekent dit alles voor beleid en beleids-

randeerd zou zijn, veel meer werkenden in de publieke

makers? Het lastige is dat beleid – wetten en regels – per

sector bereid zouden zijn om hun vaste contract op te

definitie ongeschikt is om recht te doen aan persoonlijke

geven voor een inhoudelijke interessante baan.

omstandigheden: beleid is ten hoogste geschikt om zaken

>>>
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te regelen voor groepen individuen die iets heel kenmer-

aan diversiteit en specifieke omstandigheden van werk,

kends en ‘meetbaars’ gemeen hebben. Waar arbeidscon-

werkgever en werkende. Er ligt dus vooral ook een

tract heel ‘meetbaar’, maar dus niet afdoende kenmer-

opdracht aan CAO-partijen om een analyse te maken van

kend is, kunnen persoonlijke omstandigheden zoals zelf-

hoe de arbeidsmarkt in een sector zich ontwikkelt, hoe-

redzaamheid of een risicomijdend karakter wel heel

veel flexibiliteit nodig is en vorm kan krijgen, en om wel-

kenmerkend zijn, maar vormen deze geen ‘meetbaar’ en

licht te zoeken naar contractvormneutrale CAO’s waarbij

bruikbaar alternatief. Dus wat kunnen de overheid

bijvoorbeeld ook flexkrachten dezelfde rechten (en plich-

(macro), sociale partners (meso) en/of bedrijven (micro)

ten) verkrijgen als werknemers in vaste dienst. Een mooi

eigenlijk met deze constatering?

voorbeeld in dit kader is een initiatief van de Stichting
Fonds Architectenbureaus (SFA) en het CAOP om te ver-


De enige manier voor de overheid om recht te doen aan
diversiteit en persoonlijke omstandigheden is – en dat klinkt
wellicht een beetje paradoxaal – om juist geen enkel onderscheid te maken tussen werkenden. Dit betekent dat de
overheid toe zou moeten werken naar een contractvormneutraal arbeidsbestel en een stelsel van sociale zekerheid
waarbij sociale bescherming wordt gekoppeld aan (wer-





kende) individuen en niet aan contractvormen. Voor alle
werkenden gelden in dat geval dezelfde basiszekerheden,
zoals bescherming tegen inkomensverlies door werkloos-

kennen of een beroepen-CAO levensvatbaar zou kunnen

heid. Bovenop deze basis kan vervolgens worden gediffe-

zijn, met meer gelijke arbeidsvoorwaarden voor werken-

rentieerd, al naar gelang de behoefte van het individu.

den die hetzelfde beroep uitoefenen (ongeacht contract

Door bijvoorbeeld een aanvullende verzekering af te slui-

dus).

ten. Hoe zo’n stelsel er precies uit ziet – welk niveau van
basiszekerheid, de manier van financiering, enzovoort – zal



het onderwerp moeten zijn van een breed gevoerd politiek

Maar misschien ligt de sleutel tot succes wel vooral bij indi-

en maatschappelijk debat. Duidelijk is in ieder geval dat de

viduele bedrijven of organisaties. Vooral als een transitie

ontwikkeling naar één ‘stelsel der werkenden’ een funda-

naar een contractvormneutraal stelsel jaren in beslag

mentele herziening van ons huidige systeem behelst en

neemt. Juist op het niveau van het bedrijf is er het beste

jaren in beslag zal nemen.

zicht op wat individuele werkenden nodig hebben om hun
werk goed te kunnen doen en kan er worden gedifferen-



tieerd naar specifieke omstandigheden. Veel organisaties

Ongeacht de specifieke uitkomsten zal een contractvorm-

voeren nu vaak geen contractvormneutraal HR-beleid,

neutraal stelsel er onherroepelijk toe leiden dat de rol van

waardoor bijvoorbeeld flexibel werkenden geen aanspraak

sociale partners en van individuele bedrijven aan belang

kunnen maken op scholings- en ontwikkelingstrajecten, niet

zal toenemen. En niet alleen in zo’n nieuw stelsel, maar

deelnemen aan de medezeggenschap en/of vaak niet wor-

ook in de transitie er naartoe: wanneer er op het macro-

den uitgenodigd voor het jaarlijkse teamuitje. Dat wringt

niveau een basis wordt gelegd die voor alle werkenden

op de werkvloer. Wat nodig is, is een gedifferentieerd en

geldt, worden juist het meso- en microniveau van belang

flankerend HR-beleid dat alle werkenden in staat stelt om

om hieraan een nadere invulling te geven die recht doet

hun werk goed en gemotiveerd te kunnen doen.

LOONWIJZER

Het Loonwijzer-project bestaat uit een website www.loonwijzer.nl met een
salarischeck voor de lonen van ruim 160 beroepen toegespitst op de situatie
van de bezoeker, beschrijvingen van beroepen, een doorlopende enquête en
nog veel andere informatie. De auteurs zijn betrokken bij de analyse van de
enquête. In de Loonwijzer-enquête zijn jongeren en vrouwen wat oververtegenwoordigd, maar de gegevens zijn gewogen zodat ze een betere afspiegeling vormen van de Nederlandse beroepsbevolking.
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‘En daarnaast mag je twee jaar niet sta-

niet kenden. Wensten ze het manage-

nogal verschillend van de Duitse, Bel-

ken’. Dat kregen de Schotse vakbonds-

mentdictaat te counteren met een ge-

gische of de Franse, en in vele andere

afgevaardigden van de Hoover fabriek

meenschappelijk front, dan moesten ze

landen is er helemaal geen OR, maar

in 1993 te horen, nadat het manage-

eerst in het telefoonboek op zoek naar

nemen de vakbonden deze rol op zich.

ment hun een lijstje van eisen overhan-

een telefoonnummer van een Franse

De zaak Hoover zette de onderhande-

digde om de fabriek open te houden.

syndicalist. Tegenover zoveel meedo-

laars aan tot wat creativiteit. Werkne-

Zonder de clausule van sociale vrede

genloos management kon Europa niet

mers en werkgeversvertegenwoordi-

was de lijst al niet mals. Zo werden de

anders dan reageren. Des te meer

gers zouden zelf mogen beslissen hoe

lonen voor elf maanden bevroren, kre-

omdat ze met de eengemaakte markt

ze hun Europese ondernemingsraad

gen nieuwe aanwervingen slechtere

deels de oorzaak legden voor het

vormgeven (via een CAO). Als ze er niet

arbeidsvoorwaarden, werden enkele

tegen elkaar uitspelen van werknemers

uitgeraken, dan is er een terugvalposi-

bonussystemen afgeschaft, werd de

in één bedrijf uit verschillende landen.

tie waarbij een EOR bij wet geïnstal-

E

vakbondsaanwezigheid aan banden

leerd wordt. Het akkoord waarmee

gelegd en werd de arbeidstijd geflexi-



men een EOR sticht moet ook aan

biliseerd. En wat kregen de Schotten in

De oplossing lag al lang op tafel, maar

enkele vormvereisten voldoen en tij-

de plaats? De belofte dat hun fabriek

dankzij Hoover kwam het politiek in

dens de onderhandelingen zijn er

openbleef, 400 (tijdelijke) aanwervin-

een stroomversnelling. Multinationals

bepaalde gegarandeerde rechten.

gen en een eenmalige uitbetaling van

actief in meerdere EU-landen moesten

150 pond. De consequentie was dan

een soort institutie krijgen waar werk-



ook dat de Franse Hoover fabriek in

nemersvertegenwoordigers uit allerlei

De EOR regelgeving is daarmee een

Dijon onherroepelijk dicht ging.

landen zouden samenkomen met het

experimentele vorm van ‘gereguleerde

Tekenden de Schotten niet, dan sloot

topmanagement. Een ondernemings-

zelfregulering’. Dat was naar de wens

men de Schotse fabriek en hield men

raad dus, maar dan op Europees

van zowel werkgevers als werknemers.

de Franse open. ‘Met het geweer op

niveau. Dit zou ervoor zorgen dat werk-

Sinds enkele jaren hadden enkele

de slaap’ tekenden de Schotten het

nemers deftig geïnformeerd en gecon-

bedrijven (en hun vertegenwoordigers)

akkoord en daarmee het doodsvonnis

sulteerd worden over de strategie van

namelijk al het voortouw genomen. Ze

van hun Franse collega’s. Een gebrek

het bedrijf, dat ze een Europees ant-

nodigden vertegenwoordigers uit van

aan solidariteit, zeker, maar echt kwa-

woord kunnen verzinnen en bij proble-

ander landen en stichtten do-it-your-

lijk kan je het hen niet nemen aange-

men op Europees vlak kunnen ageren.

self internationale ondernemingsra-

zien ze hun Franse collega’s helemaal

Maar welke vorm moest zo’n Europese

den. Die experimenten wilde men niet

ondernemingsraad (EOR) aannemen?

in een keurslijf steken.

Elk land heeft namelijk zijn eigen tradi-

Dat zelfregulerende karakter werd nog

tie rond werknemersparticipatie. De

eens benadrukt door een belangrijke

Nederlandse ondernemingsraad is

overgangsregeling. In de twee jaar tus-

Stan De Spiegelaere is onderzoeker bij het
Europees Vakbondsinstituut (ETUI).
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sen de publicatie van de Europese

sprake van nogal wat juridische onze-

richtlijn hierover (1994) en de inwer-

kerheid (wie is eigenlijk mijn werkge-

kingtreding ervan in 1996, kregen

ver?), blokkering van het management

bedrijven de vrijheid om hun eigen EOR

om onderhandelingen te openen en

te stichten. Die moest maar aan één

discussies over wat ‘informatie’, ‘con-

vereiste voldoen: het moest een gede-

sultatie’ en ‘transnationale onderwer-

gen informatie en consultatie garande-

pen’ nu eigenlijk betekenen. Enkele

ren over transnationale zaken voor alle

studies wezen er dan ook op dat de

werknemers. Al deze akkoorden zou-

EOR’en niet voldeden aan de uitgezet-

den niet moeten voldoen aan de regels

te objectieven: ze garandeerden

uit de richtlijn en zouden (in onderling

geen gedegen informatie en consulta-

akkoord) ook later hernieuwd kunnen

tie van het personeel vóór beslissingen

worden. Deze mogelijkheid voor werk-

genomen werden.

gevers om niet te moeten voldoen aan

Met de nood aan een sociale pluim op

huidige en toekomstige regelgeving

hun hoed, dreef het Franse EU-voorzit-

werd gretig gebruikt. In niet minder

terschap het tempo op en kwam tot

dan twee jaar werden een dikke 450

een akkoord in 2009. Deze herschikte

EOR-akkoorden gesloten.

richtlijn voorzag in betere definities van

Op enkele jaren tijd werd zo een nieu-

kernbegrippen (informatie, consultatie,

we institutie van sociaal overleg opge-

transnationale zaken, werkgevergroe-

richt die zijn nut direct mocht bewijzen.

pen), gaf rechten aan werknemers (trai-

Toen Renault in 1996 de sluiting van de

ning, expert advies tijdens onderhan-

fabriek in Vilvoorde aankondigde was

delingen) maar ook plichten aan werk-

er een Europese ondernemingsraad

gevers (informatie geven over werkne-

aanwezig. Dit stelde de werknemers-

mersverdeling) en werknemers (terug-

vertegenwoordigers in staat om (Euro-

koppelen naar het nationaal niveau), en

pese) alternatieven voor een fabrieks-

gaf schoorvoetend een mini-rol aan de

sluiting te ontwikkelen en de eerste

koepels van sectorale vakbonden in

Europese staking te organiseren. Niet

Europa (de zogeheten Europese sec-

veel daarna werd Renault veroordeeld

torfederaties). Al dit moest ervoor zor-

voor het niet tijdig informeren en niet

gen dat er méér EOR’en kwamen, dat

gedegen consulteren van de EOR.

ze beter zouden functioneren én dat
enkele juridische onzekerheden opge-



lost werden.

De bedoeling was dat na enkele jaren
(1999) de Europese Commissie met



een evaluatie naar buiten ging komen,

Ook in deze herschikte richtlijn voorzag

maar daar kwam niet veel terecht. Het

de Commissie om na enkele jaren een

duurde nog tien jaar vooraleer de

evaluatie te maken. In juni 2016 zou

regelgeving een update kreeg. Een

dat moeten gebeuren. Hoewel Europa

update waar veel nood aan was. Er was

zijn eigen afspraak miste, deed de aca-
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ste drie jaar. In zo’n gevallen is er een

niet. Om dat te doen werd gekeken

schillende hoeken werden evaluatie-

objectieve nood aan een Europese

naar de evolutie over de tijd van de

studies gemaakt. Ook het Europees

ondernemingsraad. Maar als we in een

inhoud van de akkoorden. Hiervoor

VakbondsInstituut (ETUI) gebruikte

tweede stap kijken hoeveel van die

werd gekeken naar de aan- of afwezig-

zijn databank van Europese onderne-

bedrijven een EOR hadden, bleek dat

heid van bepaalde clausules. Doordat

mingsraden om trends in de tijd te

bijna één derde er geen hadden.

de herziene richtlijn een duidelijke

identificeren. Als eerste bekeken we

En de herschikte richtlijn zette niet

definitie van informatie bevat, ver-

de doelstelling om te zorgen voor

veel zoden aan de dijk. De groei bleef

wachten we bijvoorbeeld dat meer

méér Europese ondernemingsraden.

afzwakken tot 24 in de periode 2012-

akkoorden zo’n definitie zullen hebben

Na de enorme groei in de beginperio-

2014. Er zijn vele oorzaken voor die

na de herziene richtlijn dan ervoor. Dit

de, is het aantal nieuw opgerichte

trage groei: de grotere bedrijven met

wordt geschat rekening houdend met

EOR’en namelijk fel gedaald. In de

meer

enkele controlevariabelen.

periode net voor de herschikking van

reeds georganiseerd, degene waar

De resultaten zijn ontluisterend. Voor

de richtlijn (2006-2008) kwamen er

het management coöperatief is ook.

vele zaken kwam de herschikte richtlijn

maar 59 EOR’en bij. Het totale aantal

Rest nu nog de bedrijven met een

duidelijk te laat. Bijna alle akkoorden

plafonneert rond de 900 en dat is

weerbarstig management en een

bevatten al voor de herschikking van

onvoldoende.

zwakke traditie van vertegenwoordi-

de richtlijn clausules rond vorming,

Alle bedrijven die 1000 werknemers

ging. Helaas gaf de herziene richtlijn

rond het hebben van voor- en na-

hebben in Europa en ten minste 150 in

weinig instrumenten om ook die

vergaderingen, rond de manier waarop

twee lidstaten kunnen in theorie een

bedrijven overstag te laten gaan.

demische wereld dat niet. Vanuit ver-

vakbondsaanwezigheid

zijn

het akkoord moet heronderhandeld
worden en rond de aanwezigheid van

EOR oprichten. Daarvoor is wel een ini-

tiatief nodig van een van de partijen.



een trekkersgroep. Wel was er een dui-

Dus misschien hebben alle bedrijven

De tweede doelstelling was het verbe-

delijke beleidsimpact rond de aanwe-

van die grote bedrijven al een EOR?

teren van de werking van de bestaan-

zigheid van definities van informatie

Kan dat de trage groei verklaren?

de en toekomstige Europese onderne-

en consultatie, de definitie van wat

Tot 2009 werden cijfers bijgehouden

mingsraden. Om dit te evalueren werd

transnationale zaken, en het recht en

van het aantal bedrijven die boven die

gekeken naar de inhoud van de

de plicht van werknemers om terug te
koppelen naar het nationale niveau.

drempels uitkomen. Als we die cijfer-

akkoorden die de basis vormen van de

reeks extrapoleren en vergelijken met

werking van een EOR. In die akkoorden

het huidig aantal Europese onderne-

staat wie mag komen naar de vergade-



mingsraden komen we op een (ruw

ring, wat er te bespreken valt, hoeveel

Daarnaast legde het onderzoek de vin-

geschat) nalevingspercentage van

keer er samengekomen wordt, of er

ger op enkele zere wonden die niet

minder dan 50%.

vorming voorzien is, of er vertaling

opgelost werden door de herschikte

Ook andere cijfers tonen aan dat er

voorzien wordt enzovoorts. Ze bepalen

richtlijn. Zo blijkt dat nog steeds meer

van een volledige naleving geen spra-

dus in grote mate of een EOR goed kan

dan 40% van alle actieve Europese

ke is. Zo vroegen we de data van de

functioneren of een eerder symboli-

ondernemingsraden

door Eurofound onderhouden ‘Euro-

sche vergadering blijkt te zijn.

onder de Europese regelgeving vallen.

pese HerstructureringsDatabank’ op.

Op basis van een analyse van alle

Zoals eerder aangegeven, een EOR

Met die data maakten we een inschat-

beschikbare EOR-akkoorden (1073 van

gesticht voor 22 September 1996

ting van het aantal Europese transna-

de in totaal 2003) werd geschat of de

geniet een aparte status. Zo moeten zij

tionale herstructureringen in de laat-

herziene richtlijn een impact had of

niet voldoen aan wat er in de richtlijn

niet

volledig
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staat en zijn bepaalde rechten moeilij-

bijdraagt en uit ervaring kan spreken

mers te realiseren (de ‘Sociale Sokkel’),

ker af te dwingen. Hoewel de herschik-

over wat werkt en wat niet.

dan kunnen ze alvast starten met het

te richtlijn bijvoorbeeld een duidelijke

De herschikte richtlijn wou de rol van

echt versterken van deze sociale inno-

definitie van ‘informatie geven’ bevat

deze sectorfederaties waarderen door

vatie van twintig jaar terug. De wen-

en een duidelijk recht op vorming, is

een informatieplicht in te stellen bij het

senlijst van het Europees Vakverbond

het onduidelijk of werknemersverte-

begin van de onderhandelingen. Zo

ligt alvast klaar. Daarin staan, onder

genwoordigers uit een dergelijke oude

zijn werkgevers en werknemers op de

meer, de volgende eisen:

EOR dit zomaar kunnen opeisen en

hoogte van de onderhandelingen en

• een betere afdwinging van de

afdwingen. In ieder geval is het opval-

kunnen ze, indien gewenst, hun exper-

bestaande rechten door het voorzien

tise aanbieden. De onderhandelaars

van sancties die afschrikken als het

hebben daarnaast het recht gekregen

management beslissingen neemt



om beroep te doen op hun expertise.

voordat ze de EOR informeren en

De exacte impact van deze regels is zo

consulteren;



goed als onbestaand. De informatie-

• een regeling die de EOR de mogelijk-

plicht werkt niet. Zelden wordt er offi-

heid heeft om naar de rechter te



cieel te kennen gegeven dat er ergens



onderhandelingen zijn gestart aan de

• een vaste zetel voor een vakbonds-

sectorfederaties. Indien de Europese

vertegenwoordiger in alle vergade-



beleidsmaker echt de rol van deze

ringen;

sectorfederaties willen bevestigen en

• een betere afstemming tussen het



ondersteunen, zullen andere maatre-

Europese en nationale niveau van ver-

gelen noodzakelijk zijn. Zo kan er

tegenwoordiging, inclusief het recht

gedacht worden aan het reserveren

voor vertegenwoordigers om werk-

stappen bij onenigheid;

van een vaste zetel voor een vertegen-

nemers op te zoeken op hun werk;

lend dat de EU een richtlijn herschikt

woordiger van deze sectorfederaties in

• het afschaffen van de speciale status

om de werking van de EOR te verbete-

de vergaderingen van de EOR.

ren, terwijl bijna de helft van de EOR’en

van voor 1996 ingestelde EOR’en.
Helaas lijkt het er sterk op dat er wei-

niet onder die richtlijn valt. Deze situ-



nig animo heerst bij de Europese Com-

atie lijkt onhoudbaar. Een impliciete

Kort gezegd slaagde de herschikte

missie om stappen te zetten op het

doelstelling van de herschikte richtlijn

richtlijn rond Europese onderne-

vlak van werknemersvertegenwoordi-

was ook om de positie en rol van de

mingsraden er niet in om voor meer

ging. Het uitstel van hun evaluatierap-

Europese sectorfederaties in de EOR te

en betere Europese ondernemings-

port geeft weinig reden tot hoop.

versterken. Deze Europese vakbonds-

raden te zorgen. Hoewel het zeker

Nochtans zijn situaties als degene in

koepels spelen een belangrijke rol voor

een stap vooruit was, was het vooral

Hoover nog steeds mogelijk. Meer

een EOR. Zij proberen voor elke EOR

een slag in het water. De herschikking

zelfs, volgens recent onderzoek wor-

een vakbondscoördinator toe te wijzen

bevestigde enkele ontwikkelde goede

den op grote schaal (en georganiseerd)

die de EOR moet bijstaan met raad en

praktijken, maar bood geen enkele

werknemers uit dezelfde bedrijven uit

daad. Gezien de Europese wetgeving

stimulans om een versnelling hoger te

elkaar gespeeld. Hopelijk moeten we

veel vrijheid laat aan de onderhande-

schakelen. Dat kan Europa nu mis-

niet wachten op een nieuw Hoover of

laars is het essentieel dat iemand met

schien wel doen. Als het ze menens is

Renault-schandaal voor er stappen

kennis uit andere EOR’en zijn steentje

om minimumrechten voor alle werkne-

gezet kunnen worden.
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Marc van der Meer is verbonden aan SBB te Zoetermeer en aan Reflect/Tilburg Law School.

Neem de tussenbaan
serieus

              
             
 
Er lijkt in het vlakke Nederland geen kloof zo diep als die

E

Ondernemers meent dat lastenverlaging, in het bijzonder

tussen de vaste baan en de flexbaan. De FNV heeft er zo

de doorbetaling bij ziekte, ertoe zal leiden dat werkgevers

langzamerhand bijna haar bestaansrecht aan verbonden.

weer meer medewerkers in vaste dienst zullen nemen.

Flexbanen zullen en moeten wat de grootste vakbond van

Wetenschappers zijn ook verdeeld, de één steunt de vak-

Nederland betreft weer plaats maken voor vaste banen,

bonden, de ander de werkgevers. Intussen is het debat vrij-

door de FNV steevast als échte banen aangemerkt. Het

wel stilgevallen. SER-voorzitter Mariëtte Hamer liet zich

CNV ontleent háár bestaansrecht in ieder geval niet aan

onlangs in een toespraak ontvallen dat het woord flexibili-

een afwijkende opvatting daarover. De vakcentrale – die bij

teit in het hart van de Nederlandse polder niet meer wordt

het CNV nog steeds bestaat naast de twee grote vakbon-

uitgesproken. Alsof het dilemma tussen vast en flex ver-

den CNV Vakmensen in de marktsector en CNV Connectief

dwijnt door er niet meer met elkaar over te discussiëren.

in de publieke sector – steunt deze strijd van de FNV door
dik en dun. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-



Nederland vermijden behendig flexbanen al te enthousiast

Misschien is het stilvallen van de discussie op landelijk

te omarmen, maar wijten de opkomst en omvang ervan aan

niveau er wel mede de oorzaak van dat er op bedrijfs- en

de bescherming van vaste banen in het ontslagrecht en de

sectorniveau initiatieven worden ontwikkeld die een brug

sociale zekerheid. Ook het sterk opkomende ONL voor

kunnen vormen tussen vaste banen en flexbanen. Het
meest in het oog springende voorbeeld is de zogeheten
tussenbaan, die CAO-partijen Vakraad voor de detailhandel

Henk Strating is partner bij HS Arbeidsvoorwaarden.

en CNV Vakmensen lanceerden voor de supermarkten. Zij
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bedachten deze baan, die het midden houdt tussen de

wordt gebracht. Niet in dezelfde vorm als bij de super-

vaste baan en de flexbaan. De tussenbaan is geen vaste

markten, maar wel door aan het verblijf in een bepaalde

baan, maar een baan voor vier jaar. Het is ook geen flex-

functie een maximale duur te verbinden. Dat betekent dat

baan, want de werkgever stelt de medewerker gedurende

iemand die in een functie wordt benoemd ervoor moet

de tussenbaan in staat zichzelf te scholen en te ontwikke-

zorgen dat hij of zij binnen vier of maximaal zes jaar

len. Het ontbreken daarvan is precies datgene wat veel cri-

(afhankelijk van het bedrijf) binnen of buiten het bedrijf

tici van flexbanen in zulke banen missen. Zowel de Vakraad

een andere baan vindt.

als de CNV-bond (dus niet de vakcentrale) zijn enthousiast
over de tussenbaan.



Maar zij lijken daar vrijwel alleen in te staan. De reacties

En ten slotte hebben de wetenschappers die stellen dat de

op de tussenbaan geven namelijk pijnlijk nauwkeurig aan

tussenbaan niets aan het arbeidsrecht toevoegt gelijk

hoe de discussie over vaste banen en flexbanen op dit

omdat het arbeidsrecht het aanbieden van een baan voor

moment is vastgelopen. De FNV, die niet met de Vakraad

de duur van vier jaar (of welke periode dan ook) inderdaad

en CNV Vakmensen over de tussenbaan heeft meege-

al mogelijk maakt. Want hoewel voor- én tegenstanders

dacht, maakte er onmiddellijk gehakt van. De tussenbaan
zou volgens de FNV slechts een camouflagepak voor de
gehate flexbaan zijn.







Ook veel wetenschappers hebben er weinig waardering
voor. Zij wijzen er vooral op dat de tussenbaan niets nieuws
aan het arbeidsrecht toevoegt. Daarmee hebben deze



wetenschappers wel een punt. Ten eerste is het idee van
de tussenbaan, zoals de Vakraad en CNV Vakmensen die
hebben bedacht, niet helemaal origineel. In 2014 werd

van vaste banen en flexbanen elkaar de polder uitvechten,

zo’n baan onder de naam employabilitycontract al eens

kent het arbeidsrecht beide banen als zodanig helemaal

geopperd tijdens een Diner Pensant georganiseerd door

niet. Het arbeidsrecht kent alleen banen voor bepaalde en

HS Arbeidsvoorwaarden en ONL voor Ondernemers,

voor onbepaalde tijd. Banen voor bepaalde tijd hoeven

waaraan ook vertegenwoordigers van vakbonden deelna-

helemaal niet kortdurend te zijn en kunnen ook de duur

men. Het idee was om mensen te verleiden hun vaste con-

van vier of zes jaar omvatten. Banen voor onbepaalde tijd

tract om te zetten naar een vijfjarig employabilitycontract,

zijn op de keper beschouwd geen vaste banen, maar

in ruil voor tijd en geld om in hun eigen duurzame inzet-

banen waarvan bij de aanstelling de duur ervan (nog) niet

baarheid te investeren. Het leidde tot een opiniebijdrage

vaststaat. Het idee van de tussenbaan probeert een brug

in dagblad Trouw, waar nauwelijks reactie op kwam. Ook

te slaan tussen de baan voor bepaalde tijd en de baan voor

econome Barbara Baarsma pleit al jarenlang voor vijfjari-

onbepaalde tijd. De sleutel die daarvoor wordt gebruikt

ge contracten. Toen zij dat in verkiezingstijd weer aan de

heet scholing. Er is sprake van een baan van vier, vijf of zes

orde stelde, leidde het zelfs tot een officiële reactie van

jaar, die gedurende die periode nadrukkelijk gekoppeld is

PvdA-leider én minister van Sociale Zaken en Werkgele-

aan ruime mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling,

genheid Asscher die het idee met de grond gelijk maak-

door het ter beschikking stellen van de daartoe benodig-

te. De wetenschappers hebben ook gelijk, omdat het idee

de financiële middelen en (studie)tijd. Door die combinatie

van de tussenbaan al heel lang door bedrijven in praktijk

biedt de tussenbaan werkzekerheid voor vier, vijf of zes

>>>
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jaar én vergroot de aan de tussen-

overeenkomst binnen of buiten het

baan gekoppelde scholingfaciliteit de

bedrijf of de sector, maar vergroot de

kans op werkzekerheid daarna. Want

kansen daarop wel aanzienlijk.

Zeggenschap, tijdschrift over arbeidsverhoudingen, is een uitgave van Uitgeverij Zeggenschap te Amsterdam.
www.zeggenschap.info

na afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bespreken



werkgever en medewerker op welke

In feite is die situatie min of meer

wijze de tussenbaan een vervolg kan

vergelijkbaar met die in organisaties

krijgen, binnen of buiten het bedrijf

met veel medewerkers in vaste dienst.

of de sector.

Als die in de problemen komen, door
marktontwikkelingen of afnemende
overheidsbudgetten, wordt de werk-




zekerheid van medewerkers vaak
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geregeld in een al dan niet doorlopend sociaal plan. Zo’n sociaal plan
kent vaak een pre-mobiliteits periode, die zich in de praktijk bij vrijwel



elke organisatie vroeg of laat voor-



op gericht om medewerkers te stimu-



stages, job-rotation en dergelijke bin-



heid voor een andere baan te vergro-

doet. Het pre-mobiliteitsbeleid is er
leren om door middel van scholing,
nen of buiten het bedrijf de geschiktten. Afhankelijk van de mate waarin
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de medewerker, gefaciliteerd door de
werkgever, daarin slaagt, zal de kans
Tegenstanders van de tussenbaan zul-

op werkzekerheid in een andere baan

len hier tegenin brengen dat de

groter worden en wordt de dreiging

medewerker geen zekerheid op een

van boventalligheid en onvrijwillig

vervolg heeft. De arbeidsovereen-

ontslag kleiner.

komst van de tussenbaan eindigt

Dat is in feite precies wat ook de tus-

immers van rechtswege, zonder dat er

senbaan beoogt, met dit verschil dat

een wettelijke aanspraak op een vol-

de tussenbaan de medewerker vanaf

gende arbeidsovereenkomst bestaat.

zijn of haar aanstelling stimuleert zich

Dat is natuurlijk zo. Maar zij vergeten

te ontwikkelen en daarmee niet

dan dat zowel de werkgever als de

wacht tot de wal van een reorganisa-

medewerkers vier, vijf of zes jaar heb-

tie het schip keert. Dat maakt de tus-

ben geïnvesteerd in scholing en ont-

senbaan (en banen die daarop lijken)

wikkeling van de medewerker. Dat

tot een vorm tussen vast en flex, die

biedt weliswaar niet de juridische

het verdient om serieus genomen te

zekerheid van een volgende arbeids-

worden.
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