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Kiezen voor een
arbeidsmarkt die werkt
Als Nederland op 15 maart 2017 naar de
stembus gaat, staat er ook voor u als
werkgever het nodige op het spel. Het
gaat goed met de economie en het aantal
banen groeit. Maar toch, de arbeidsmarkt
in ons land functioneert niet optimaal.
Die conclusie is tussen de regels door zichtbaar in vrijwel elk
verkiezingsprogramma. Er staan nog steeds maar liefst 1,5 miljoen
mensen langs de zijlijn. De kloof tussen mensen met een vast en
een flexibel contract is vaak groot. En er staan grote technologische
en maatschappelijke veranderingen op stapel, met verstrekkende
gevolgen voor werknemers én werkgevers.
Hoe gaat het nieuwe kabinet de arbeidsmarkt vlottrekken en
toekomstbestendig maken? Welke consequenties heeft dat voor
uw organisatie en flexibele schil? De uitkomst van de verkiezingen
en coalitiebesprekingen zijn misschien wel onvoorspelbaarder dan
ooit. Maar als u na de kabinetsformatie snel wilt schakelen, is het
belangrijk nú al de grote vragen en mogelijke antwoorden scherp op
uw netvlies hebben.
In deze trendpaper identificeren we de arbeidsmarktvraagstukken
waarin knopen moeten worden doorgehakt. We schetsen de samenhang en de keuzes die verschillende partijen maken. De impact daarvan op het ontslagrecht, de regels rondom tijdelijke contracten en
het inschakelen van zzp’ers. Zo helpen we u om u voor te bereiden
op mogelijke veranderingen, die úw manier van werken direct raken.
Zodat u erop kunt anticiperen en nu alvast kunt nadenken over
oplossingen die in úw situatie het verschil kunnen maken.

In deze
trendpaper
leest u…
…wat ervoor nodig is om de
beroepsbevolking in een
snel veranderende wereld
duurzaam inzetbaar en
betrokken te houden.
>> pagina 4

…hoe de diverse politieke
partijen aankijken tegen
flexibele contracten, opeenvolgende dienstverbanden
en een sociaal vangnet voor
flexwerkers.
>> pagina 6

…welke keuzes er gemaakt
moeten worden rondom
ontslagrecht en andere
manieren om vaste contracten
flexibeler te maken.
>> pagina 10

…hoe de impasse rondom
zzp’ers doorbroken kan
worden. Wat gebeurt er
straks met de Wet DBA?
>> pagina 12

…waarom het tijd is voor een
fundamentele keuze over de
wenselijkheid en rol van
flexwerk binnen een gezonde
arbeidsmarkt?
>> pagina 13
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Gevraagd: een samenhangende visie
op de Nederlandse arbeidsmarkt
De prangende vragen rondom de toekomst van de arbeidsmarkt
komen niet uit de lucht vallen. Ze vloeien enerzijds voort uit grote
maatschappelijke trends, waarvan de impact steeds sterker
voelbaar wordt. Anderzijds zijn ze het gevolg van heel concrete
knelpunten in bestaande wet- en regelgeving. Maar de verschillende
vraagstukken zijn sterk met elkaar verweven.
Trends

Knelpunten

Maatschappelijke trends die de
arbeidsmarkt fundamenteel veranderen

Huidige knelpunten
op de arbeidsmarkt

• robotisering, digitalisering
• langer doorwerken, vergrijzing

• groeiende mismatch tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt
• hardnekkige werkloosheid onder
ouderen en mensen met een beperking
• toenemende kloof in bestaanszekerheid
tussen vast en flex
• onduidelijkheid over de status van zzp’ers
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De uitdaging

Hoe houden we mensen
duurzaam inzetbaar,
betrokken en aan het werk?

Hoe maken we vast
werk flexibeler en
flexibel werk zekerder?

Hoe ziet de zzp’er
2.0 eruit?

Onze oplossing

Een meer flexibele en
inclusieve arbeidsmarkt,
die iedereen kansen biedt.

Een frisse blik op ontslagrecht, tijdelijke contracten
en uitkering bij ziekte en
arbeidsongeschiktheid.

Helder en eerlijk
onderscheid tussen
echte ondernemers en
schijnzelfstandigen.

Start People vindt dat het tijd is voor een fundamentele keuze:
Wat willen we met flexwerk en arbeidsbemiddeling?
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Hoe houden we mensen duurzaam
inzetbaar, betrokken en aan het werk?

Mensen moeten langer doorwerken, maar de vraag of ze daar wel de
kans toe krijgen wordt steeds nijpender. Nu al sluiten vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt niet goed op elkaar aan en is er hardnekkige
werkloosheid onder 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking. Door technologische innovatie gaan de komende jaren ook nog
eens tal van banen verdwijnen. Hoe houden we de beroepsbevolking
duurzaam inzetbaar en betrokken?
Vrijwel alle politieke partijen onderschrijven de noodzaak om mensen een leven lang te laten leren. Het
idee dat één opleiding aan het begin van iemands
loopbaan een hele carrière meegaat, is niet meer
van deze tijd. Aan de ene kant gaan er door met name
robotisering veel banen verdwijnen. Daar staan
andere, nieuwe soorten werk tegenover, die echter
om andere kennis en competenties vragen. Tijdig
bijscholen is belangrijk, maar wie neemt daarbij het
initiatief – en wie betaalt de rekening?
Leerrecht en leerbudget
In de verkiezingsprogramma’s komen verschillende
opties voorbij. Is een leven lang leren primair een
verantwoordelijkheid van de individuele medewerker
of moeten werkgevers en overheid daar een actievere
rol in spelen?
Verschillende partijen pleiten voor een individueel
leerrecht en/of een individueel leerbudget, betaald
door wisselende combinaties van werknemers, werkgevers en de overheid. Sommige partijen leggen de
nadruk daarbij op specifieke groepen op de arbeidsmarkt, zoals mensen met een beroepsopleiding.
Tegen de achtergrond van een leven lang leren gaan
er ook stemmen op om de transitievergoeding bij
ontslag verplicht aan om- of bijscholing te besteden.
4
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Omgaan met onzekerheid
Een duurzaam inzetbare beroepsbevolking is echter
niet alleen een kwestie van blijven leren. Het vraagt
ook om een brede cultuurverandering: mensen
moeten leren omgaan met verandering en onzekerheid. Maar ook met het idee dat ze in de loop van hun
loopbaan wellicht verschillende keren geheel nieuwe
richtingen moeten inslaan en vaker van werkgever
zullen veranderen. Met name aan de onderkant van
de arbeidsmarkt hebben mensen daarbij begeleiding
nodig en de zekerheid van een sociaal vangnet dat ze
het vertrouwen geeft om zekerheden los te laten en
nieuwe richtingen in te slaan (zie ook pag. 10).

Een leven lang leren én werken aan
een inclusieve arbeidsmarkt

Talent benutten
Een andere randvoorwaarde voor een duurzaam
inzetbare beroepsbevolking is een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen kansen krijgt op een baan.
Op dit moment staan er veel Nederlanders langdurig
aan de zijlijn. De werkloosheid onder met name

50-plussers en mensen met een beperking is groot
en (onbewuste) discriminatie komt nog steeds voor.
Daarmee blijft waardevol arbeidspotentieel onbenut.
Ouderen aan het werk
Veel partijen hebben concrete ideeën om het aannemen van oudere medewerkers aantrekkelijker te
maken. Dat kan door loonkostensubsidie te (blijven)
verstrekken op oudere medewerkers. Of door het
nu nog vaak sterke verband tussen leeftijd en de hoogte
van het salaris losser te maken. Bijvoorbeeld door demotie bespreekbaar te maken, of salarisstijging in cao’s
meer aan prestaties dan aan leeftijd te koppelen.
Een andere oplossingsrichting geeft oudere medewerkers meer ruimte om eigen afwegingen te maken.
Een voorbeeld daarvan is het flexibeler maken van
de AOW-leeftijd, zodat de een langer kan doorwerken

indien gewenst en de ander kan kiezen voor een vroeger (maar lager) pensioen. Of de mogelijkheid voor
oudere medewerkers om met behoud van (een deel
van de) uitkering als zzp’er aan de slag te gaan.
Een inclusieve arbeidsmarkt
Naast ouderen zijn er meer groepen die verhoudingsgewijs vaker werkloos zijn, zoals mensen met een
arbeidsbeperking en een immigratie-achtergrond.
Een mogelijkheid om de drempel voor de laatste
groep te verlagen, is het mogelijk maken van anoniem
solliciteren. Om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te laten participeren, wordt onder meer
gepleit voor het creëren of veiligstellen van beschermde arbeidsplaatsen, of voor loonkostensubsidie voor
het in dienst nemen van mensen met een beperking.
Dat laatste instrument kan ook dienen om het voor
werkgevers aantrekkelijker te maken om voor laagbetaald werk mensen in dienst te nemen.

Aantal kwetsbare studenten ten opzichte van totaal
(x1000)

Sterke concentratie langdurige werkloosheid bij
ouderen in Nederland ten opzichte van andere landen
Italië
VS
België
Verenigd Koninkrijk
Eurogebied
Spanje
Frankrijk
Denemarken
Zweden

174 477

84 443

28 261

mbo

hbo

wo

Duitsland
kwetsbare studenten
totaal studenten

De mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zal de komende
jaren toenemen. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat 286.000 studenten
worden opgeleid voor werk dat potentieel door automatisering verdwijnt.
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Het aandeel ouderen in de langdurige werkloosheid is in Nederland
groter dan in andere landen. Gemiddeld is in de EU ongeveer een
kwart van de langdurig werklozen ouder dan vijftig jaar. In Nederland
is dat meer dan 40%

Bron: Deloitte, CBS, CPB
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Welke keuzes stellen de verschillende
politieke partijen voor? Dit is een selectie
van programmapunten uit de verkiezingsprogramma’s van partijen die eind 2016
in de Tweede Kamer vertegenwoordigd
waren (exclusief eenmansfracties en
groepen). De PVV ontbreekt omdat
deze in het verkiezingsprogramma
geen uitspraken doet over de hier
genoemde arbeidsmarktthema’s.
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Drie uitdagingen voor een toekomstvaste arbeidsmarkt

Een leven lang leren
VVD
CDA
PvdA
D66
GL
CU
PvdD

Werk voor ouderen

Een nationaal scholingsfonds
Individueel leerrecht voor iedereen,
gefinancierd door werkgevers en werknemers
Scholingsbudget dankzij transitievergoeding
vanaf dag één, sectoroverstijgende fondsen
voor omscholing
Individueel scholingsbudget, fiscaal aantrekkelijk
sparen voor scholing
Individueel scholingsbudget, gefinancierd door
werkgevers
Scholingsbudget voor werkenden met een
beroepsopleiding
Herinrichten volwasseneneducatie

VVD
PvdA
D66
50+
CU
SGP

A

VVD
CDA
PvdA
SP
D66
CU
GL
SGP
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No-riskpolis voor in dienst nemen gedeeltelijk
arbeidsongeschikten
Loonkostensubsidie voor werknemers met een
beperking, geen quotum
Quotumwetgeving als taakstelling niet gehaald
wordt, 30.000 extra beschutte banen
Extra werkplekken bij sociale werkplaatsen
Belonen sociale ondernemingen (fiscaal en met
certificaten)
Hoger loonkostenvoordeel voor werknemers met
beperking, geen quota
Quotum, behoud sociale werkplaatsen en extra
beschutte werkplekken
Geen quotum, financiële tegemoetkoming kleine
werkgevers
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B
Hoe houden
we mensen
duurzaam inzetbaar, betrokken
en aan het werk?

1
Werken met een beperking

Langer behoud van uitkering bij zelfstandigheid
en no risk-polis/belastingkorting voor
werkgevers
Fiscale stimulansen, flexibele AOW-leeftijd
Loonstijging in cao’s meer koppelen aan
prestaties, beperken seniorenregelingen
Lagere lasten werkgevers bij werknemers
vanaf 45 jaar, tandembanen
Kortere werktijden, demotie bespreekbaar
maken, leerrechten en loonkostenvoordeel
werkgever
Loon oudere werknemers beter laten
aansluiten bij mogelijkheden

C

D

Anti-discriminatie
PvdA
SP
D66
CU
GL

Meer middelen om discriminatie te bestrijden,
aanscherpen wetgeving
Meer capaciteit voor bestrijden discriminatie
bij Arbeidsinspectie
Neutrale selectie- en promotieprocedures
Anoniem solliciteren mogelijk maken
Anoniem solliciteren, betere handhaving
gelijke behandeling (bij overtreding uitsluiten
bij aanbestedingen)

Doorbetaling bij ziekte en
arbeidsongeschiktheid
VVD

Ontslag en
transitievergoeding
VVD
CDA
PvdA
D66
CU
PvdD
SGP

CDA

Ontslag eenvoudiger en minder duur maken
Meer ruimte kantonrechter bij ontbinden
arbeidscontracten
Vasthouden aan preventieve toets
Vast en flex vervangen door één contract
met kortere en goedkopere
ontslagprocedure
Soepeler regels voor uitzondering op
preventietoets
Ontslagvergoeding volgens het aantal
gewerkte jaren (kantonrechtersformule)
Meer invloed rechter bij bepalen
ontslagvergoeding, geen hoger beroep

PvdA
D66
50+
GL
SGP

A

VVD
CDA
D66
GL
CU
SP
SGP

Geen ketenbeding, meer mogelijkheden
hypotheek voor flexkrachten
Meerjarige contracten mogelijk maken
Geen vast versus flex, maar één contract voor
onbepaalde tijd met meer flexibiliteit
Tweede meerjarig contract mogelijk maken
Oplopende duur bij opeenvolgende contracten
Hogere WW-premie voor flexibele contracten,
lagere premie op vaste contracten
Meer ruimte voor meerjarige contracten, meer
opeenvolgende overeenkomsten en kortere
tussenpozen

B
Hoe maken
we vast werk
flexibeler en
flexibel werk
zekerder?

2
Tijdelijke contracten

Maximaal 1 jaar doorbetaling bij ziekte voor
kleine bedrijven, overheid betaalt tweede jaar
Basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid,
bedrijven minder lang laten doorbetalen bij
ziekte
Collectieve verzekering voor loondoorbetaling
bij ziekte, no-riskpolissen voor
arbeidsongeschiktheid
Collectieve verzekering voor tweede jaar
loondoorbetaling bij ziekte (kleine bedrijven)
Maximaal 8 weken doorbetaling bij ziekte,
dan via overheidsfonds
Collectieve verzekering voor tweede jaar
loondoorbetaling bij ziekte (kleine bedrijven)
Maximaal 1 jaar loondoorbetaling bij
ziekte (< 50 werknemers), premie voor
arbeidsongeschiktheid koppelen aan duur
arbeidsrelatie

C

D

Vaste banen stimuleren
VVD
CDA
PvdA
D66
GL
SP
PvdD

Lagere lasten op arbeid
Lagere lasten op arbeid
Startersaftrek vervangen door aannamebonus,
WW-premie differentiëren naar contractvorm
Vast en flex vervangen door één contract voor
onbepaalde tijd met meer flexibiliteit
Lasten op arbeid omlaag, hogere vergoeding bij
aannemen mensen laag inkomen
WW-premie voor vaste contracten omlaag
Belasting op arbeid omlaag, op grondstoffen
omhoog
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Wet DBA en
schijnzelfstandigheid
VVD
D66
CU
PvdD

Wet DBA toetsen op het ‘in de weg zitten’
van echte ondernemers, vooraf duidelijkheid
Simpele zelfstandigheidsverklaring gebaseerd
op vertrouwen, misbruik duidelijk straffen
Terugkeer van de Verklaring Arbeidsrelatie
(VAR), meer controle op schijnzelfstandigheid
Geen modelovereenkomst, maar eenvoudige
en fraudebestendige VAR

A

Hoe ziet de
zzp’er 2.0
eruit?

3
B

Bescherming voor zzp’ers
VVD
PvdA
D66
50+
GL
CU
SP
PvdD

Geen verplichte verzekering, behoud
zelfstandigenaftrek, meer mogelijkheden hypotheek
Minimumloon voor zzp’ers, collectieve basisverzekering
arbeidsongeschiktheid
Eenvoudiger verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
en vrijwillig pensioensparen
Meer steun, bescherming en hulp aan zzp’ers
Verplichte collectieve verzekering
arbeidsongeschiktheid, makkelijker pensioensparen
Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid
Verzekering arbeidsongeschiktheid via WIA, niet meer
gedwongen als zzp’er aan de slag
Toegang zzp’ers tot collectieve
arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering
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Ontslag, opeenvolgende tijdelijke
contracten en uitkering bij ziekte en
arbeidsongeschiktheid

Nederland kent in vergelijking met veel andere Europese landen al
een behoorlijk flexibele arbeidsmarkt. Veel partijen signaleren dat
dit ons land veel economisch voordeel heeft opgeleverd – maar
dat de lusten en lasten van flexibele arbeid momenteel niet eerlijk
verdeeld worden. De kloof tussen mensen met een vast contract
en de groep flexwerkers en zzp’ers is te groot.
Het is geen nieuw inzicht uiteraard: de Wet werk
en zekerheid die minister Asscher introduceerde,
had onder meer expliciet als doel om flexwerkers
sneller te laten doorstromen naar een vaste baan.
Maar voorlopig is het gewenste effect niet bereikt.
Het aantal banen is de afgelopen jaren sterk
gestegen, maar het aantal vaste banen niet of
nauwelijks. De behoefte aan flexibele arbeid groeit
structureel, maar de huidige tweedeling tussen
vast en flex is volgens veel Nederlanders te sterk.

Een kleinere kloof tussen vast en flex?
Het Centraal Planbureau signaleerde in
een beleidsnotitie in 2016 verschillende
mogelijke oplossingen om de kloof te
verkleinen. Naast het reguleren en
handhaven van flexibel werk vallen
de mogelijke maatregelen in twee
categorieën:
1.

Vast werk flexibeler maken
(en dus goedkoper voor werkgevers)

2.

Flexibel werk met meer zekerheden
omgeven (en dus duurder maken)

10
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Vast werk flexibeler maken
Dat er de afgelopen jaren weinig vaste banen zijn
bijgekomen, ligt volgens velen vooral aan de hoge
risico’s rondom vaste contracten. Als die kunnen worden verlaagd, verwachten veel partijen, zullen werkgevers vanzelf sneller voor een vast contract kiezen.

Hoe maken we vast werk flexibeler
en flexibel werk zekerder?

Een veel genoemde route om dit te bereiken is het
aanpassen van de wet- en regelgeving rondom
ontslag. De afgelopen jaren is het ontslagrecht al
hervormd. Volgens sommige partijen zijn nieuwe aanpassingen nodig, om ontslag eenvoudiger en minder
duur te maken. Daarbij wil men bijvoorbeeld meer
ruimte voor de kantonrechter om contracten te ontbinden of om de hoogte van de transitievergoeding
te bepalen. Of soepeler regels rondom de preventieve
toets, zodat er sneller een uitzondering kan worden
gemaakt voor bedrijven met financiële problemen.
Andere partijen willen niet tornen aan de huidige
ontslagbescherming, maar willen vast werk langs
een andere weg aantrekkelijker maken: door de

loonkosten op arbeid (belasting en/of premies)
sterk te verlagen. Dat kan over de volle breedte of
heel gericht, bijvoorbeeld door loonkostensubsidie
op laagbetaald werk.
Misschien wel de grootste risicofactor voor werkgevers is dat ze bij een vast contract fors moeten
meebetalen aan uitkering bij langdurige ziekte en/of
arbeidsongeschiktheid. De kans is groot dat na de
verkiezingen maatregelen worden genomen die dat
risico verlagen, in elk geval voor kleinere bedrijven.
Verreweg de meeste partijen willen dat die minder
lang verplicht zijn tot doorbetalen bij ziekte. Om dat
te compenseren, zou de overheid bijvoorbeeld eerder
de uitkeringen over moeten nemen, of moeten werkgevers een collectieve verzekering kunnen sluiten.
Flexibel met meer zekerheid
Met de Wet werk en zekerheid werden strikte eisen
gesteld aan het aantal opeenvolgende tijdelijke
contracten dat een werkgever kan aanbieden.
Dat ketenbeding wordt door sommige partijen
weer ter discussie gesteld. Sommigen willen het
helemaal loslaten. Anderen pleiten voor maatwerk
in bepaalde sectoren, zoals seizoenswerk of onderwijs. Of willen dat de duur van tijdelijke contracten
bij elk nieuw contract verder oploopt, of dat meerjarige contracten mogelijk worden.
Een andere strategie om vast en flex dichter naar
elkaar toe te brengen, is om flexibel werk financieel
minder aantrekkelijk te maken voor werkgevers.
Bijvoorbeeld door hogere WW-premies te heffen
bij tijdelijke contracten, vanuit de gedachte dat
mensen met een tijdelijk contract ook vaker een
beroep doen op de WW. Maatregelen op dit vlak
kunnen ook extra zekerheden creëren voor werknemers. Zo willen sommige partijen dat de transitievergoeding bij ontslag niet pas na 24 maanden in
het spel komt maar vanaf dag één – zodat ook

mensen met een tijdelijk contract er aanspraak op
kunnen maken.
Hier en daar gaan ook stemmen op voor een radicaler
aanpak. Bijvoorbeeld het volledig afschaffen
van het huidige onderscheid tussen een vast en een
tijdelijk contract. Daarvoor in de plaats zou dan één
contract voor onbepaalde tijd moeten komen, met
veel meer flexibiliteit (en minder bescherming) dan
het huidige vaste contract. Sommigen wijzen ook
op de mogelijkheid om het huidige woud aan sociale
regelingen en vangnetten te vervangen door een
universeel basisinkomen voor iedereen, en willen dat
pilots daarmee tijdens de komende kabinetsperiode
serieus worden bestudeerd.

Ontslagrecht (sinds 1 juli 2015)

Ontslag

Ontslagreden

Procedure

Vergoeding

Economisch /
langdurig
arbeidsongeschikt

Overig

UWV

Kantonrechter

Transitievergoeding

Bron: Rijksoverheid.nl
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Hoe ziet de zzp’er 2.0 eruit?
Wet DBA, modelcontracten en meer
zekerheden voor zelfstandigen
De ene zzp’er is de andere niet. Tegenover de hoogopgeleide
professional die bewust voor het ondernemerschap kiest, staan
laagbetaalde schijnzelfstandigen die soms zelfs rond de armoedegrens leven. Is het reëel om dat hele spectrum aan ‘zelfstandigen’
met één pakket aan regelgeving te willen bedienen? Of is het tijd
voor nieuwe definities?
De afgelopen jaren was er veel te doen rondom de
Wet DBA. Om schijnzelfstandigheid aan te pakken,
vervingen modelcontracten de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en kwam er meer verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid voor de arbeidsrelatie bij de
opdrachtgever te liggen. Na veel protest vanuit de
werkgevers besloot het kabinet de wet voorlopig
niet te handhaven. De regels waren met te veel
onduidelijkheid omgeven, waardoor veel werkgevers
helemaal geen zzp’ers meer durfden in te schakelen.
Schijnzelfstandigheid
De vraag hoe het nu verder moet met de zzp’er, is dus
hoogst actueel. In de verkiezingsprogramma’s houden
veel partijen echter hun kaarten nog even gedekt. De
Wet DBA mag ‘echte’ ondernemers niet in de weg zitten, er moet meer controle op schijnzelfstandigheid
zijn. Maar welke vorm die moet krijgen? Er blijkt in elk
geval behoefte aan een eenvoudige, fraudebestendige
en goed te handhaven verklaring die vooraf duidelijkheid biedt.

12
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Bouwen aan zekerheid
Naast de aanpak van schijnzelfstandigheid richten
veel partijen hun pijlen op het creëren van meer
zekerheden voor zzp’ers aan de ‘onderkant van de
markt’. Bijvoorbeeld via minimumtarieven, waarover
zzp’ers (bij wijze van uitzondering) zelfs onderling
tariefafspraken zouden mogen maken. Veel partijen
willen ook dat zzp’ers zich in de toekomst collectief
kunnen of zelfs móéten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, en op vrijwillige basis toegang
moeten krijgen tot collectieve pensioenregelingen.

De Wet DBA mag échte
ondernemers niet in de weg zitten

Via die route zouden (sommige) zzp’ers eigenlijk weer
meer opschuiven richting werknemer. De fiscale voordelen die zzp’ers nu genieten, en waarvan vooral de
beter betaalde zelfstandigen profiteren, zouden in
zo’n scenario (deels) vervangen kunnen worden door
meer verplichte en collectieve regelingen. Waarmee
‘dé zzp’er’ straks misschien niet meer bestaat, en er
meer recht wordt gedaan aan de verschillende redenen waarom mensen zelfstandig werken.

Flexwerk en arbeidsbemiddeling:
wat willen we ermee?
Bij alle keuzes die het volgende kabinet gaat maken, is duidelijk
dat er een structurele behoefte blijft aan flexibele arbeid. Alle
maatregelen van de afgelopen jaren leidden niet tot een toename
van het aantal vaste contracten, terwijl het aantal flexibele banen
enorm groeide. Het is dan ook tijd voor een fundamentele keuze over
hoe we als samenleving tegen flexwerk aankijken: als noodzakelijk
kwaad of een nuttig instrument?
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…én werknemers
Onderbelicht blijft echter dat flexwerk óók werknemers kansen biedt. Kansen die in een meer rigide
arbeidsmarkt buiten bereik zouden blijven. Een
voorbeeld: 70% van de mensen die vanuit de WW
uitzendwerk gaan doen, is drie jaar later nog steeds
aan het werk. En van de 55-plussers die in de WW
terechtkomen, heeft 55% een jaar later werk dankzij
een uitzendbaan (tegenover slechts 19% die een vaste
baan gevonden heeft). 40% van de uitzendbanen
duurt bovendien langer dan een jaar en 48% van de
mensen die uitzendwerk doen, werken meer dan 36
uur per week.

Wet en Regelgeving vol.I

Voordelen voor werkgevers…
Feit is dat veel bedrijven niet zonder een flexibele
schil kunnen, en dat er geen vaste regels te bedenken
zijn hoe groot die flexibele schil moet of mag zijn.
Daarvoor verschillen de behoeften en uitdagingen te
sterk per sector. Over de hele linie is flexibele arbeid
echter een onmisbaar sturingsinstrument voor veel
bedrijven. Een flexibele schil stelt ze in staat om snel
in te spelen op veranderingen in de vraag en schommelingen in de conjunctuur.

De grote uitdaging voor het volgende kabinet is dan
ook niet om flexwerk uit te bannen of terug te dringen,
maar om de arbeidsmarkt als geheel flexibeler en
evenwichtiger in te richten. Om wet- en regelgeving
rondom ontslag, contracten en zelfstandigheid
in goede samenhang te verbeteren. Zodat élke
Nederlander de kans krijgt om te werken, te leren,
zich te ontwikkelen. In de wetenschap dat echte
zekerheid gelegen is in het blijvend investeren in
zichzelf, met steun van een samenleving die in een
verantwoord sociaal vangnet voorziet.

Wet en Regelgeving vol.II

De politiek zit op dit punt nog lang niet op één lijn.
Sommige partijen benadrukken het belang van een
flexibele arbeidsmarkt voor de wendbaarheid van
bedrijven. Anderen spreken van een ‘flexverslaving’
van bedrijven die beknot moet worden en wijzen op
het hoge aandeel flexibele contracten in Nederland,
vergeleken met ons omringende landen. Waarin
anderen juist weer een verklaring zien voor de goede
economische prestaties van ons land.

Samenvatting
De verkiezingen van 15 maart 2017 bieden Nederland
de gelegenheid om met elkaar nieuwe afspraken te
maken voor een beter functionerende arbeidsmarkt.
Een arbeidsmarkt die meer mensen een kans op werk
biedt, die wezenlijke prikkels introduceert om een leven
lang te leren en in zichzelf te investeren. Een arbeidsmarkt die het bedrijfsleven in staat stelt concurrerend
en wendbaar te opereren.
De manier waarop die kansen worden aangegrepen,
moet zich nog uitwijzen. Zeker is dat óók na het verschijnen van het volgende regeerakkoord er behoefte
blijft aan flexibele arbeid. Wel is de kans groot dat daarbij andere regels en voorwaarden gaan gelden. Dat kan
ertoe leiden dat úw organisatie andere keuzes en afwegingen moet gaan maken.
Het is nu hét moment om uw strategische personeelsbehoefte voor de komende jaren goed op orde te hebben. Te weten wat uw behoeften de komende tijd zijn,
zodat u snel kunt meebewegen als het landschap van
de (flexibele) arbeidsmarkt op onderdelen verandert.
Start People is een professionele partner die de ontwikkelingen en de implicaties ervan op de voet volgt,
de consequenties ervan voor úw organisatie snel kan
inschatten en met oplossingen op maat u én uw
mensen duurzaam vooruit helpt.

Bronnen (Voorlopige) verkiezingsprogramma’s zoals eind 2016 gepubliceerd
door VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, Partij
voor de Dieren, 50+ en rapporten en publicaties van CBS, CPB en ABU.

Start People
werkt al 40 jaar
1977. Dat is het jaar dat Start People is ontstaan.
Vanuit het hart, want het ging in die tijd om één
ding: mensen aan het werk helpen. Een baan.
Omdat werk belangrijk is voor iedereen. Deze
warme gedachte over de waarde van werk
houden wij bij Start People 40 jaar later nog altijd
springlevend. Elke dag, ook vandaag. In 2017.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Uw contactpersoon bij
Start People vertelt u er graag alles over.
Bel 0800 1201 of mail naar info@startpeople.nl of kijk op
startpeople.nl/visieopwerk
Start-People

@startpeople

StartPeopleNederland

