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Geachte dames en heren, 

 

Aankomende woensdag spreekt u met elkaar en met de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid over de toekomst van werk. Dit naar aanleiding van de recent verschenen 

rapporten van de WRR en de Commissie Regulering van Werk (Borstlap). FNV, CNV en VCP 

geven u graag onze gedachten hierover mee.  

 

Balans tussen werkenden en werkgevers herstellen  

De vakbeweging heeft de laatste jaren vaker alarm geslagen over de vergaande 

flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan voor mensen, de 

samenleving en de economie. Werkenden ondervinden de gevolgen van minder 

bescherming en krijgen een kleiner deel van de economische koek. Omdat de gevolgen 

ongelijk zijn verdeeld, wordt de sociale samenhang aangetast. Er wordt minder in 

werkenden geïnvesteerd en bedrijven hebben minder prikkels tot echte innovatie. Hele 

bedrijfstakken hebben zich afhankelijk gemaakt van goedkope arbeid zonder veel risico voor 

de werkgever. Het is om die reden dat de OESO waarschuwt voor een dreigend point of no 

return. Ook het rapport Het betere werk van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid maakt duidelijk dat er echt iets moet gebeuren. Er moet een eind komen 

aan de wildgroei van flexibele arbeidscontracten en de balans tussen werkgevers en 

werkenden moet worden hersteld.  

 

Duurzame arbeidsrelatie is de norm  

In onze visie staat voorop dat duurzame arbeidsrelaties weer de norm moeten worden op 

Nederlandse arbeidsmarkt, Alle werkenden hebben in dat kader afdoende sociale 
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bescherming nodig. Daarnaast moet er ruimte zijn voor positief en krachtig zelfstandig 

ondernemerschap dat bijdraagt aan de Nederlandse economie. De doorgeslagen 

flexibilisering in Nederland is in hoofdzaak veroorzaakt door Nederlands beleid en niet door 

externe factoren zoals globalisering en technologisering. Wij, politiek en sociale partners, 

zijn daarom zelf bij machte het tij te keren. De rapporten van de WRR en Borstlap sporen 

ons daartoe aan. 

 

Afspraken maken over autonomie en zeggenschap in cao’s  

Zowel Borstlap als de WRR wijzen op het grote belang van het duurzamer maken van 

arbeidsrelaties. De WRR wijst er terecht op dat de autonomie en zeggenschap van 

werkenden moet worden versterkt om arbeidsrelaties duurzamer te maken en zo de 

kwaliteit van de arbeid te verbeteren. Als vakbeweging pakken we die handschoen graag op. 

Ook dit jaar gaan wij weer honderden cao’s afsluiten en daarin zullen we (hernieuwde) 

afspraken maken met werkgevers over zaken als zeggenschap over roosters, de inrichting 

van het werk, maar ook scholing en ontwikkeling. We kunnen daarmee morgen aan de slag 

en gaan ervan uit dat werkgevers op dezelfde lijn zitten. 

 

Politieke druk en besluiten nodig voor aanpak doorgeslagen flex en verbeteren kwaliteit  

Hetzelfde geldt voor de aanpak van doorgeslagen flexibilisering. Het is nodig dat de 

komende jaren beslissingen worden genomen over de inrichting van de arbeidsmarkt. 

Uitgangspunt daarbij is dat keuzes van werkgevers die goed zijn voor het algemeen belang, 

weer gaan worden beloond. Ondertussen kan er al veel gebeuren. De minister kan nog 

vandaag zijn, ook de commissie Borstlap sterk ontraden, zzp-wetsvoorstellen (opt-

out/minimumtarief) intrekken en ervoor kiezen wel te gaan handhaven op 

schijnzelfstandigheid. Hetzelfde geldt voor het bieden van meer sociale bescherming aan 

zelfstandigen. En ook sociale partners kunnen nu al hun verantwoordelijkheid nemen in het 

aanpakken van de doorgeslagen flexibilisering. Onze ervaring is wel dat werkgevers vooral in 

beweging komen onder druk van politieke duidelijkheid. 

 

Die politieke duidelijkheid moet er komen en de verschillende rapporten doen suggesties. 

De vakbeweging constateert dat de adviezen van de Commissie Borstlap vooral 

arbeidsrechtelijk zijn. De uitgangspunten van de duurzame arbeidsrelatie en de 

arbeidsovereenkomst zijn logisch. Het beprijzen en reguleren van flexibele contracten zijn 

dat ook. In ruil voor minder externe flexibiliteit bepleit de commissie meer interne 

flexibiliteit. Nieuw is dat niet. Er is veel mogelijk door in de (collectieve) 

arbeidsovereenkomst afspraken te maken tussen werkgevers en werknemers en dit gebeurt 

ook al op veel plaatsen. Klassieke manieren om interne flexibiliteit te organiseren zijn op de 

achtergrond geraakt door de enorme vlucht die externe flex kon nemen. Als onzekere 

arbeidscontracten – tijdelijk, uitzend en zzp – worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is, 

zullen werkgevers weer bereid zijn over interne flex te spreken en afspraken te maken in 

cao’s. Dat mag niet alleen gaan over de flexbehoefte van werkgevers, maar ook over de 

behoefte aan zeggenschap van werkenden en de kwaliteit van de arbeid waar de WRR veel 

aandacht voor vraagt. Het werken met bijvoorbeeld flexibele jaarroosters of functierotatie 

lijkt vooralsnog slechts bij enkele (veelal erg innovatieve) bedrijven en organisaties op de 

radar te staan. 
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Eenzijdige en gedwongen interne flex is buiten de orde 

De eenzijdige en gedwongen interne flexibiliteit en interne wendbaarheid zoals de 

Commissie Borstlap die voorstelt, is wat de vakbeweging betreft volstrekt buiten de orde. 

Het heeft weinig zin onzeker werk te verplaatsen van onzekere arbeidscontracten naar de 

‘duurzame arbeidsrelatie’. Het eenzijdig aanpassen van arbeidsvoorwaarden, het vrijwel 

schrappen van de ontslagbescherming en de vermindering van de sociale zekerheid 

verzwakken de positie van werkenden aanzienlijk. Deze voorstellen zijn strijdig met de 

noodzaak om werkenden meer grip op werk en leven te geven, zoals door de WRR wordt 

bepleit. 

 

Investeringen nodig 

De vakbeweging ziet zeker ruimte voor een nieuwe en fundamenteel betere aanpak van de 

loopbaanbegeleiding en –ondersteuning van werkenden, waarbij niemand (langdurig) aan 

de kant hoeft te staan.  De Commissie Borstlap doet hiertoe een aantal voorstellen die 

nadere invulling behoeven.  

 

Deze ontwikkeling kan alleen tot resultaat leiden als ook de overheid bereid is te investeren 

in die dienstverlening, zodat een goede basis aan instrumenten en voorzieningen bestaat 

waar iedereen een beroep op kan doen tijdens de zoektocht naar werk en terecht kan met 

vragen over de loopbaan, scholingsmogelijkheden en werk-naar-werk.  

 

De WRR vraagt terecht aandacht voor de bredere agenda die nodig is om de kwaliteit van de 

arbeid weer te verbeteren. De vakbeweging wil haar rol vervullen, maar de overheid is nodig 

om te komen tot een basisvoorziening kinderopvang en collectief betaalde verlofregelingen 

voor zorg. 

 

Participatiewet 

Wat betreft de ‘basis’ van de arbeidsmarkt is onduidelijkheid troef in de rapportages van de 

Commissie Borstlap en de WRR. Te vaak is onduidelijk over welke doelgroep men het heeft. 

De groep arbeidsgehandicapten is bij de Commissie Borstlap buiten beeld. Te vaak lijkt men 

door te willen met beleid dat is gebaseerd op wantrouwen, sancties en paternalisme. De 

evaluatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau biedt een veel betere basis voor de 

noodzakelijke aanpassingen van het beleid. Wantrouwen moet plaats maken voor 

vertrouwen. Duurzame integratie in het arbeidsproces is alleen mogelijk bij maatwerk, 

waarin wordt aangesloten bij de competenties, wensen en (scholings)behoeften van 

mensen. Er is extra ondersteuning nodig voor de meest kwetsbaren. 

 

De vakbeweging is ervan overtuigd dat als we extra investeren in het (re-)integratiebudget 

en in menskracht voor de uitvoering, en wanneer we uitgaan van een systeem van 

vertrouwen, er een geheel nieuwe dynamiek zal ontstaan. Deze dynamiek zal niet alleen 

leiden tot maatschappelijke baten als verbetering van gezondheid en welzijn, een kleinere 

kans op schulden en minder criminaliteit en overlast, maar ook tot een macro-economisch 

gunstiger uitkomst vergeleken met de situatie dat mensen die kunnen en willen werken 

thuis zitten met een uitkering. 
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Tot besluit 

De komende tijd zal het debat over de arbeidsmarkt in alle hevigheid doorgang vinden. Dat 

is zeker nodig en ook goed. In de tussentijd zullen wij doorgaan met het uitvoeren van onze 

vakbondsagenda: minder flex en betere bescherming voor alle werkenden; een eerlijke 

verdeling van wat we in Nederland verdienen; zeggenschap over werktijden en privéleven 

en een inclusieve arbeidsmarkt.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaria Boufangacha  Piet Fortuin   Nic van Holstein 

Arbeidsvoorwaardencoördinator FNV  Voorzitter CNV   Voorzitter VCP 

 

 

  

  


