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Betreft: Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Met het oog op de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
voor het begrotingsjaar 2020 vraagt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) uw aandacht voor 
onderstaande punten. Wij vragen u deze punten mee te nemen bij uw inbreng tijdens de 
begrotingsbehandeling. 
 
Samenhang in transities nodig 
Digitalisering, energietransitie, circulaire economie, tekorten onder technici, maar ook in onder meer 
zorg, onderwijs en veiligheid zijn allemaal onderwerpen waarover veel gesproken wordt. En veelal 
vanuit één blikveld wordt er naar de aanpak van deze onderwerpen gekeken. Terwijl er ook 
kruisbestuiving mogelijk is en een steeds bredere schaarste aan werknemerspotentieel. Tegelijk heeft 
de stikstofuitspraak en PFAS-problematiek voor veel onzekerheid gezorgd in onder meer de 
bouwsector. Als die onzekerheid te lang voortduurt, zijn veel professionals niet meer zeker van werk. 
De VCP denkt natuurlijk mee over de verscheidene specifieke en urgente problemen, maar probeert 
ook te benadrukken deze knelpunten in samenhang te bekijken. De VCP roept het kabinet op om 
precies dat te doen. Steeds meer ministeries moeten nadenken over de arbeidsmarkt van een 
specifieke sector, maar de VCP meent dat het ministerie SZW het voor de hand liggende departement 
is, waar alle arbeidsmarktvraagstukken bij elkaar komen. Maar toch lijkt dit niet of onvoldoende te 
gebeuren. Het ministerie van SZW zou in samenspraak met sociale partners de regie moeten nemen 
voor de arbeidsmarkt. 
 
De transities en andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt leiden tot onzekerheid om banen en geven 
mensen zorgen. Zorgen over hun werk, hun pensioen, maar ook zorgen over hun 
bestedingsmogelijkheden, onzekerheid over uitgaven en vaste lasten, die nu al steeds hoger worden. 
Ook na de aanstaande belastingwijzigingen blijft de marginale druk onverminderd hoog, mede door de 
grote hoeveelheid aan inkomensafhankelijke maatregelen. Dit, samen met inflatie, legt druk op de 
loonvorming en beperkt loonsverhogingen. Daarnaast maken mensen zich in toenemende mate 
zorgen over de steeds grotere uitgaven, met woning, energie en zorg als belangrijkste 
uitgavenposten. De VCP roept dan ook op om op een andere manier naar koopkracht te kijken. 
Gemiddelden doen de zorgen van mensen te kort, daarbij zien mensen de vermeende 
koopkrachtstijgingen niet terug. De VCP roept nogmaals op om in kaart te brengen welke maatregelen 
bij verscheidene ministeries en lagere overheden inkomensafhankelijk zijn of uitwerken op vrij 
besteedbaar inkomen en hoe dit gezamenlijk drukt op de uitgavenkant van met name de 
middeninkomens en de gepensioneerden met een redelijk aanvullend pensioen. Hiermee zou ook 
rekening moeten worden gehouden met nieuwe maatregelen. Elke generatie heeft daarnaast ook zijn 
eigen zorgen, er moet voorkomen worden dat jongeren steeds meer moeite krijgen om een bestaan 
op te bouwen (startersproblematiek) en ouderen vanwege de pensioenregels hard worden geraakt in 
hun pensioen. 
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De VCP merkt verder op dat werkenden ook belang hebben bij zekerheden als het gaat om werk en 
inkomen. De institutionele verschillen tussen werknemer en zelfstandige hebben geleid tot een 
concurrentie die er niet zou moeten zijn. De constante druk om het menselijke kapitaal als kostenpost 
te zien zorgt voor uitholling van de bescherming van de rechten en sociale bescherming van de 
werkzame bevolking. Dit leidt tot meer onzekerheid bij werkenden naast de toch al grote transitie 
uitdagingen. Daarnaast moeten werkenden zich scholen en ontwikkelen om ook naar de toekomst 
duurzaam aan het werk te blijven. Voor hen voor wie hier de afgelopen jaren niet of onvoldoende in is 
geïnvesteerd of niet langer inzetbaar zijn, dienen voldoende fiscaal gunstige (maatwerk)regelingen te 
zijn om de overstap van het werkzame leven naar het niet meer werkzame leven te faciliteren.  
 
Zorg voor een gelijk speelveld  
De flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt voor toenemende onzekerheid bij steeds meer mensen. 
Onzekerheid in de werksfeer heeft niet alleen materiële gevolgen (inkomen) maar ook gevolgen voor 
andere levenssferen, voor relaties in het gezin en voor het individueel welbevinden. Bovendien zorgen 
flexibele arbeidsrelaties voor een onstabiele arbeidsmarkt. De gevolgen zijn veel breder dan enkel de 
arbeidsmarkt. Een normaal contract, met zekerheden, is voor de VCP het uitgangspunt. Een vast 
dienstverband zorgt voor de meeste zekerheid op het gebied van werk, inkomen en wonen en zorgt 
ervoor dat werkgevers investeren in werknemers. Een normaal contract is ook het beste uitgangspunt 
voor een succesvolle loopbaan. 
 
Het grote verschil in fiscaalrechtelijke regels en sociale en arbeidsrechtelijke bescherming tussen de 
verschillende vormen van arbeid en de verschuiving van werkgeversrisico’s naar werknemers, zorgen 
voor een ongelijk speelveld. Het ongelijke speelveld tussen werknemers onderling en tussen 
werknemers en zelfstandigen en flexwerkers is onwenselijk en zorgt voor concurrentie tussen deze 
groepen. Door de ruimte die in de huidige wetgeving wordt geboden, worden op grote schaal 
flexcontracten aangegaan en stijgt het aantal zzp’ers, waarbij het vaak gaat om ongewenste 
ontwijking van regelgeving. Door een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt het 
ongelijke speelveld verkleind, maar er is meer nodig. Te ruime fiscale aftrekmogelijkheden voor 
zzp’ers en het niet verplicht opbouwen van een aanvullend pensioen dragen bij aan het ongelijke 
speelveld. Volgens de VCP is de huidige (zeer geleidelijke en beperkte) afbouw van de 
zelfstandigenaftrek onvoldoende om op korte termijn te komen tot een gelijk speelveld. Bovendien 
hebben zzp’ers meer mogelijkheden om hun inkomen fiscaal te optimaliseren, waardoor het ongelijke 
speelveld zal blijven bestaan. De VCP roept u op hier in 2020 actief werk van te gaan maken en ook 
te intensiveren op de handhaving van schijnconstructies.  
 
Zowel bij zzp’ers als bij diverse soorten flexcontracten wordt er geen pensioen opgebouwd of op een 
later moment. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie en kan voor deze groep later financiële problemen 
opleveren bij het stoppen met werken. Volgens de VCP moet deze groep ook kunnen profiteren van 
de voordelen van de tweede pijler, zoals (kosten)voordelen in beleggen, administratie en het afdekken 
van risico’s. Werkgevers kiezen bewust voor zzp’ers en flexcontracten in plaats van werknemers met 
een vast dienstverband, om loonkosten te beperken en het werkgeversrisico te omzeilen en te 
verleggen naar de werkende. In het in juni gesloten Pensioenakkoord worden een aantal eerste 
stappen gezet. Het is zaak hier prioriteit aan te geven in het komende jaar.  
 
Publieke dienstverlening naar een hoger niveau  
Binnen het huidige aanbod van publieke dienstverlening moet rekening worden gehouden met 
iemands leeftijd, opleidingsniveau, ervaring en achtergrond. Maatwerk is nodig om iemand duurzaam 
te kunnen begeleiden naar werk. Hier wordt nu te weinig rekening mee gehouden. Daarnaast moet de 
overheid investeren in (persoonlijke) dienstverlening, zodat er een goede basis is aan instrumenten en 
voorzieningen waar iedere professional een beroep op kan doen. De SER adviseerde in 2015 al om in 
elke arbeidsmarktregio een onafhankelijk adviescentrum op te richten voor ondersteuning van werk-
naar-werk en begeleiding. Vakorganisaties kunnen daarbij een rol spelen. Een centrum waarbij de 
professional terecht kan met vragen over de loopbaan, scholingsmogelijkheden en werk-naar-werk. 
Van nazorg naar voorzorg, zodat de nadruk veel meer komt te liggen op het voorkomen van 
werkloosheid. Sociale partners hebben ook een verantwoordelijkheid in de begeleiding van werk-naar-
werk. Sociale partners hebben veel kennis en ervaring opgedaan in verschillende projecten van 
DWSRA, de sectorplannen en in de arbeidsmarktregio’s. Dit zou met behulp van financiering vanuit de 
overheid uitgerold kunnen worden met een rol voor de vakbeweging. 
 
Verlaag de regeldruk en werkdruk van professionals  
De VCP doet de oproep om ruimte te geven aan professionals. Verlaag de toenemende regeldruk en 
steeds hogere werkdruk met name in sectoren als onderwijs, zorg, veiligheid en overige publieke 
sectoren. Professionals moeten meer ruimte krijgen om hun vak naar eigen inzicht uit te oefenen. Een 
lage autonomie in combinatie met hoge taakeisen verhoogt het risico op werkstress en burn-out, de 



3 
 

genoemde (overheids)sectoren staan al jaren bovenaan in de Arbo balans als waar dit het grootste 
probleem is. In de praktijk is te zien dat wanneer er weinig ruimte bestaat om het vak naar eigen 
inzicht in te richten, dit werknemers in sommige sectoren richting het zzp-schap duwt. Loonkosten 
nemen hierdoor toe en de werkdruk van het vaste personeel wordt hoger. De VCP vindt dat 
professionals meer ruimte moeten krijgen om hun vak naar eigen inzicht uit te oefenen, door het 
verhogen van de autonomie en het verminderen van de regeldruk.  
 
Daarnaast zou meer ingezet moeten worden op preventie, waaronder het in een vroeg stadium leren 
herkennen van burn-out klachten - door zowel werkgever als werknemer - en het bespreekbaar 
maken op de werkvloer. Ook weten werknemers vaak niet waar zij terecht kunnen met vragen of 
wanneer zij klachten hebben gerelateerd aan werkdruk. Er moet meer gedaan worden om werkdruk 
en burn-outklachten te voorkomen, hierbij zal het ministerie SZW ook collega ministeries moeten 
aanspreken op hun rol als (financiering)verantwoordelijke. Werkgevers moeten goed werkgever zijn 
en de financiële middelen hebben en gebruiken om dat in te vullen. Zij moeten daarnaast de 
werknemers, ongeacht de precieze arbeidsrelatie, goed informeren over bijvoorbeeld de 
preventiemedewerker, de vertrouwenspersoon en de arbodienst. Hierbij gaat nog veel mis. Met de 
RI&E zijn werkgevers verplicht om in de organisatie te kijken naar de risico’s, waaronder werkdruk. 
ISZW constateert dat PSA geregeld ontbreekt in een RI&E. Ook hebben veel werkgevers geen RI&E 
en zijn zij zich er niet van bewust dat zij de risico’s in kaart moeten brengen en evalueren. Hierbij is 
ook een rol weggelegd voor sociale partners, maar ook voor de overheid via het verbeteren van de 
handhaving. Samenwerking zou daarin van belang zijn. 
 
De combinatie van werk en zorg verhoogt de druk op professionals. Werk en privé moeten volgens de 
VCP gemakkelijker gecombineerd kunnen worden door het mogelijk te maken meer thuis te werken 
en flexibel te werken. Naast sociale partners heeft de overheid een belangrijke taak om het 
combineren van arbeid en zorg makkelijker te maken. De SER heeft eerder een advies uitgebracht 
over het combineren van werk en zorgtaken.1 Het is van belang om hier snel uitvoering aan te geven. 
Dit draagt tevens bij aan de arbeidsparticipatie van vrouwen, wat een positief effect zal hebben op het 
aantal vrouwen in de top en de loonkloof.  Voor een integrale aanpak voor meer vrouwen aan de top 
verwijs ik u naar het recente SER-advies ‘Diversiteit in de top: tijd voor versnelling’.2 
 
Leven lang ontwikkelen 
De VCP denkt dat het STAP-budget een kleine stap is in het grote geheel van leven lang ontwikkelen. 
Er moet meer gebeuren om iedereen in beweging te krijgen, ook vanuit de overheid. Hierbij kan 
gedacht worden aan het helpen opbouwen van een echte, landelijk dekkende 
ondersteuningsstructuur. Vakorganisaties zouden daarbij een rol kunnen spelen. Daarnaast zou er 
ook een grotere inzet van de overheid moeten zijn als het gaat om het faciliteren van private 
leerrekeningen. Nu is de fiscaal vriendelijke opbouw van tegoeden via leerrekeningen lastig. De eigen 
inleg blijft bijvoorbeeld een probleem. Het volgen van een opleiding kost ook tijd, en kan ook een 
tijdelijk verlies aan inkomen betekenen. Het zou goed zijn dat dit meegenomen kan worden in de 
eigen inleg. Een tijdelijk verlies aan inkomen kan een drempel zijn voor investeringen in eigen 
ontwikkeling. Daarnaast zijn de kosten van verscheidene opleidingen zodanig hoog, bijvoorbeeld 
alleen al het instellingscollegegeld, dat het STAP-budget hierbij een druppel op een gloeiende plaat is. 
Door de voorgenomen afschaffing van de scholingsaftrek wordt voor werkenden die wilden investeren 
in zichzelf een hogere drempel opgeworpen, wat tot andere keuzes zal gaan leiden. De VCP roept op 
om fiscaal vriendelijke opbouw te verruimen, zodat ook eigen inleg mogelijk is en vanuit de overheid 
stappen te nemen om het instellingscollegegeld te verlagen. 
 
Denk vanuit investeringen en baten 
In verschillende onderwerpen waar de VCP in mee denkt, blijkt keer op keer weer dat investeringen 
als kosten worden gezien en niet als investeringen die baten opleveren. In veel gevallen liggen de 
baten bij andere ministeries dan het ministerie dat de investering doet. Een voorbeeld waar dit lastig 
ligt, is het School of Nation project. De VCP vindt dit een mooi voorbeeld waarbij werkdruk van 
professionals in bv. de veiligheidssector aangepakt wordt door aanvulling van tekorten door jongeren 
zonder startkwalificatie. Tekorten zullen door de vergrijzing alleen maar groter worden. Tegelijk is dit 
een mooie kans voor jongeren zonder startkwalificatie om zich te ontwikkelen. Investeringen zoals dit 
leveren ook baten op voor andere ministeries, zoals minder uitkeringen en meer belasting. De VCP 
roept dan ook om voor dit soort projecten geld beschikbaar te stellen. 
 
 
 

                                                      
1 SER, Een werkende combinatie, 2016 en SER, Gelijk goed van start, 2016.  
2 SER, Diversiteit in de top: tijd voor versnelling, Deel I Samenvatting & visie, Deel II Analyse, 2019.  
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Naleving medezeggenschap 
De VCP maakt zich al jaren zorgen om de terugloop van de naleving van de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR). De VCP roept u hierom op via wet- en regelgeving werkgevers zonder 
OR’en (die wel een OR moeten hebben) te verplichten uit te leggen waarom zij geen OR hebben. Bij 
een onbevredigende reden hen vervolgens zwaarder aan te pakken door tevens boetes op niet 
naleving van de WOR mogelijk te maken, die kunnen worden opgelegd door ISZW. Ook verzoekt de 
VCP om via de Kamer van Koophandel een registratieplicht te bewerkstelligen voor het wel of niet 
hebben van een OR, zodat het handhavingsbeleid sluitend kan worden gemaakt.  
 
Zorg voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking 
Mensen met een arbeidsbeperking moeten net zoveel kans hebben op de arbeidsmarkt als ieder 
ander en gelijk worden behandeld. Iedere professional moet tot zijn recht komen, in alle lagen van een 
organisatie om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt.  
Een jobcoach is een zeer waardevol instrument om mensen met een arbeidsbeperking te 
ondersteunen op de werkvloer en duurzaam naar werk te begeleiden. Dit blijkt ook uit onderzoek van 
de Inspectie SZW.3 De VCP vindt het van belang dat een jobcoach past bij de behoefte van de 
werknemer. Een werknemer moet zelf kunnen beslissen wie de persoonlijke begeleiding gaat 
uitvoeren. De VCP pleit dan ook voor keuzevrijheid van de werknemer voor een jobcoach.  
Het wetsvoorstel vereenvoudiging van de Wajong heeft negatieve inkomensgevolgen voor Wajongers 
met werk. De VCP heeft met veel andere maatschappelijke organisatie de onvrede geuit en een 
uitgebreide brief geschreven.4 De VCP vindt dat er bij het inkomen rekening moet worden gehouden 
met opleidingsniveau, werkervaring en verantwoordelijkheden in de functie. Het functieloon moet dan 
ook de grondslag zijn. Mensen die geconfronteerd worden met ontslag en binnen de garantietermijn 
geen werk vinden, verliezen met dit wetsvoorstel ook nog eens eerder opgebouwde rechten. Mensen 
met een arbeidsbeperking worden daardoor niet gelijk behandeld.  
 
Zorg dat werknemers geen slachtoffer worden van stikstofuitspraak  
Door de stikstofuitspraak van de Raad van State zijn duizenden projecten in Nederland komen stil te 
liggen. De strengere normering van zogeheten PFAS-deeltjes is daar bijgekomen. De stikstofuitspraak 
en de strengere normen voor PFAS-deeltjes kunnen serieuze gevolgen hebben voor de 
werkgelegenheid met name in de weg- en waterbouw en grondverzet. De VCP roept de overheid op 
om snel met oplossingen te komen. De werknemer mag geen slachtoffer worden van deze situatie. Bij 
het uitblijven van een oplossing op korte termijn moet de overheid maatregelen nemen om de 
gevolgen voor werknemers te beperken. Als werknemers tijdelijk minder werk kunnen doen kan 
deeltijd-WW worden ingezet om de gevolgen te beperken. Er zal dan goed gekeken moeten worden 
naar de voorwaarden van zo’n dergelijke regeling. Van belang is dat de WW duur enkel naar rato 
wordt verkort. Wanneer iemand gedeeltelijk een WW-uitkering ontvangt, mag de WW duur enkel 
worden verkort met het deel dat iemand gebruik maakt van de WW. Er wordt namelijk gedeeltelijk 
gewerkt. Het is onrechtvaardig wanneer iemand bijvoorbeeld voor twee dagen in de week WW 
ontvangt, de WW duur vervolgens wordt verkort met een hele week in plaats van twee dagen. Het is 
van belang hierover met sociale partners in gesprek te gaan.  
 
Wij vragen u bovenstaande punten mee te nemen bij de begrotingsbehandeling. Mocht u vragen 
hebben, dan zijn wij graag tot nadere toelichting bereid.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Nic van Holstein  
Voorzitter VCP 
 
 
c.c.: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. W. Koolmees 
 Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. T. van Ark 

                                                      
3 Inspectie SZW, Aan het werk, voor hoe lang? 2018.  
4 https://vcp.nl/actualiteiten/5258/kamer-stemt-in-met-vereenvoudiging-wajong/.  
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