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Als belangenbehartiger van professionals van meer dan vijftig aangesloten vakorganisaties geeft de 
Vakcentrale voor Professionals (VCP) graag haar belangrijkste aandachtspunten in dit position paper 
mee bij het vormen van een nieuwe coalitie. 
 
Allereerst wijst de VCP met oog op de sluimerende onrust in de maatschappij en de Coronacrisis op 
het belang van een stabiel kabinet met draagvlak. Een toekomstig kabinet moet een aantal urgente 
sociaaleconomische vraagstukken van deze tijd oppakken en waar mogelijk rust, stabiliteit en 
vertrouwen op de arbeidsmarkt bevorderen. Het betrekken van sociale partners is hierbij van groot 
belang voor draagvlak voor deze vraagstukken. De VCP roept op om deze crisis in te zetten op 
investeringen en om werknemers weer te laten meeprofiteren van de economie die zij helpen bouwen. 
Niet alleen om ‘investerend de crisis uit te komen’, maar vooral ook omdat de werkenden toe zijn aan 
meedoen aan de welvaart en in te zetten op een goed functionerende arbeidsmarkt ook voor de 
toekomst. 
 
Steun- en herstelpakket Corona doortrekken 
De aanhoudende Coronamaatregelen dreigen de spankracht van samenleving en economie te boven 
te gaan. Het steunpakket heeft tot nu toe de ergste gevolgen op werkgelegenheid voorkomen. Hoop 
en verwachting zijn tot nu toe dat wanneer bedrijven weer mogen openen, er sprake zal zijn van snel 
economisch (zogenaamd V-vormig) herstel. Wij zien dat bedrijven in getroffen sectoren het ondanks 
de steun steeds moeilijker hebben en gevolgen voor werkgelegenheid steeds meer dreigen. Met 
toenemende vaccinatiegraad wordt een heldere route naar heropening van samenleving en herstel 
van de economie (in getroffen sectoren) steeds urgenter. Duidelijk is dat een nieuw te vormen kabinet 
de komende jaren moet klaarstaan om de sociaal-maatschappelijke en economische effecten van 
deze crisis op te vangen. Met het vorige kabinet heeft de VCP samen met de andere sociale partners 
samengewerkt aan opeenvolgende nood-, steun- en herstelpakketten. De VCP wil zich daar ook met 
een nieuw kabinet voor inzetten. Op korte termijn vindt de VCP het noodzakelijk om, desnoods 
vooruitlopend op de formatie, het huidige steunpakket door te trekken. Tegelijkertijd moet gewerkt 
worden aan een verstandig herstelpakket dat moet resulteren in groei van werk en inkomen. Tenslotte 
is het belangrijk om lessen te trekken uit deze crisis, zodat wij in de toekomst maatschappelijk en 
economisch minder kwetsbaar zijn. 
 
Een betere arbeidsmarkt met beter werk 
De VCP herkent de analyse van de werking van de arbeidsmarkt door de Commissie Regulering van 
Werk. In 2016 heeft de VCP al samen met andere in een brandbrief1 aandacht gevraagd voor de 
doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt. Aan het begin van de huidige crisis is de urgentie nog 
maar eens pijnlijk duidelijk geworden: hoe kwetsbaar mensen met een flexibel contract zijn; velen 
hebben ondanks de NOW hun werk en inkomen verloren.  
Niet minder van belang is het WRR-rapport ‘Het betere werk’. Nieuwe technologie, de toename van 
flexibel werk en de intensivering van werk hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van werk. Er ligt 
een nieuwe, maatschappelijke opdracht om in te zetten op goed werk voor iedereen die wil en kan 
werken. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in ons land: voor de economie en voor de 
sociale samenhang. Vanuit het belang van werknemers onderschrijft de VCP de drie condities voor 
goed werk: grip op het geld, oftewel een gepast loon met zekerheden; grip op het werk, dat wil zeggen 
autonomie en verbondenheid op het werk; en grip op het leven, met een goede balans tussen werk en 
privé. 
 
De normale arbeidsovereenkomst als uitgangspunt 
Professionals willen in eerste instantie hun vak uitoefenen en regie hebben over hun eigen loopbaan, 
waarbij inkomens- en werkzekerheid van groot belang is. De VCP ziet de normale 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als uitgangspunt. Het sociale zekerheids- en arbeidsrecht 
moeten voldoende baan- en inkomensbescherming bieden aan werknemers, ook aan brede 

                                                      
1 2016, Brandbrief FNV, CNV, VCP: Brandbrief Race naar beneden - het komt niet vanzelf goed 
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middengroepen. De VCP wijst daarom verdere versoepeling of verslechtering van de positie van 
werknemers af. Een overzichtelijke arbeidsmarkt met drie duidelijke rijstroken is aansprekend: 
werknemers, zelfstandigen en uitzendkrachten. Misbruik en schijnconstructies om wetgeving of 
arbeidsvoorwaarden te ontlopen (bijvoorbeeld: schijnzelfstandigheid, bv’s, payrolling of contracting) 
moeten worden tegengegaan door een helder regelkader. Voorkomen moet worden dat zich bij 
maatregelen ten aanzien van flex een waterbed-effect voordoet naar andere vormen van flex. 
Beleidsvoornemens moeten daarop worden getoetst. 
 
Flexcontracten voor piek en ziek 
Door de ruimte die in de huidige wetgeving wordt geboden, worden op grote schaal flexcontracten 
aangegaan terwijl dit in de praktijk veelal niet nodig is. Flexcontracten zouden zich moeten beperken 
tot piek en ziek. In moderne arbeidsverhoudingen zou het passen om over het aandeel tijdelijk werk 
decentraal afspraken te maken. Het grote verschil in fiscaalrechtelijke regels en sociale bescherming 
tussen de verschillende arbeidscontracten en de verschuiving van werkgeversrisico’s naar 
werknemers, zorgen voor een ongelijk speelveld. Zoals de SER in haar advies over Europa heeft 
gezegd over opwaartse convergentie tussen lidstaten, zou dit ook op nationaal niveau moeten 
plaatsvinden door het beschermingsniveau van de verschillende flexibele arbeidsrelaties omhoog te 
brengen en geen afbreuk te doen aan het vaste contract.2 Afgelopen kabinetsperiode is de 
bescherming omtrent payrolling en oproepcontracten op een hoger niveau gebracht. Om omzeiling te 
voorkomen moeten er aanvullende wet- en regelgeving komen voor bijvoorbeeld platformarbeid, 
contracting en zzp’ers. Daarnaast is goede en gerichte handhaving noodzakelijk om naleving af te 
dwingen.  
 
Maak een einde aan schijnzelfstandigheid 
Het is noodzakelijk dat er een gelijk speelveld komt tussen werknemers en zzp’ers. De kosten van een 
werkgever voor een zzp’er zijn een stuk lager dan de kosten van een werknemer. Eén van de 
oorzaken is dat 80% van de zzp’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit. Daarbovenop 
komen de aftrekmogelijkheden, waaronder de zelfstandigenaftrek en eventuele toeslagen, waardoor 
het ongelijke speelveld tussen zzp’ers en werknemers nog verder wordt vergroot en er veelal geen 
aanvullend pensioen wordt opgebouwd. Zzp’ers zijn daardoor aantrekkelijker voor werkgevers, die het 
liefst zo min mogelijk risico lopen en de kosten laag willen houden. Er is een gelijker speelveld nodig, 
daarvoor zijn voorstellen gedaan. Het advies Keuze voor Zekerheid3 wordt momenteel verder 
uitgewerkt, zodat ook zzp’ers worden beschermd tegen arbeidsongeschiktheid. De Stichting van de 
Arbeid is ook gevraagd te adviseren over zzp en pensioen. 
 
Een deel van de zzp’ers zijn schijnzelfstandigen. Zij zijn geen zelfstandigen maar werknemers. De 
VCP vindt dat er een einde moet komen aan het inzetten van schijnzelfstandigen, om de concurrentie 
met werknemers een halt toe te roepen, maar ook voor de zzp’ers zelf. Zzp’ers hebben de grootste 
kans op armoede4 en maken zich ook zorgen om hun inkomen. Er moet duidelijkheid komen over de 
toepasselijke wet- en regelgeving. De echte zelfstandige professional heeft ook behoefte aan 
duidelijkheid. Een webmodule op basis van de huidige wetgeving en jurisprudentie die antwoord geeft 
op de vraag of iemand een zelfstandige is of een werknemer, moet er snel komen. Zonder een 
aftopping aan de bovenkant, want dat heeft namelijk tot gevolg dat werknemers met een hoog loon 
eerder bewogen worden om als zzp’er aan de slag te gaan. Ook hier is publiekrechtelijke handhaving 
nodig om daadwerkelijk een einde te maken aan schijnzelfstandigheid. 
 
Zekerheid en stabiliteit 
De VCP wijst verdere bezuinigingen op de WIA, zoals aanscherpingen in de keuringseisen, van de 
hand omdat deze arbeidsongeschikten (met nu al verminderde baankansen) straks helemaal geen of 
een lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Ook het uitkleden van de WIA door de grens van 
de WIA te verlagen tot bijvoorbeeld 200% van het minimumloon is een vorm van het uitkleden van de 
WIA die niet op de steun van de VCP kan rekenen. Inperkingen van de duur van de loondoorbetaling 
bij ziekte, de werkloosheidswet of versoepelingen van het ontslagrecht leiden tot onrust en 
onzekerheid bij werknemers, juist nu stabiliteit en rust nodig is voor het vertrouwen in en het herstellen 
van de arbeidsmarkt en de economie. Naar aanleiding van NOW, TOZO en TONK is nog maar eens 
aangetoond hoe kwetsbaar de sociale zekerheid is geworden Er is een goed vangnet nodig, zodat 
werknemers vaste lasten kunnen dragen zonder in een uitzichtloze schuldenproblematiek te komen. 

                                                      
2 SER, Prioriteiten voor een fair Europa, Samen sterker in een onzekere wereld, 2019.  
3 Stichting van de Arbeid, Keuze voor zekerheid, Zelfstandigen standaard verzekerd tegen langdurig 

inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid, maart 2020. 
4 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/10/van-werkenden-loopt-zzp-er-meeste-risico-op-armoede.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/10/van-werkenden-loopt-zzp-er-meeste-risico-op-armoede
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Naast de wettelijke sociale verzekeringen zouden er meer mogelijkheden moeten komen om sectoraal 
bij cao aanvullende arrangementen af te kunnen spreken. 
 
Sociale infrastructuur en jobcoach 
De arbeidsmarkt moet inclusief zijn; iedereen moet kansen hebben op zinvol werk en een passende 
loopbaan. Voor mensen met een arbeidsbeperking moet volwaardig werknemerschap gelden. Er moet 
een sociale infrastructuur zijn, die een beschermde omgeving biedt voor kwetsbare groepen. In iedere 
arbeidsmarktregio moet een samenhangend geheel van functionaliteiten aanwezig zijn. Het aanbod 
van voorzieningen en de kwaliteitseisen zou landelijk vastgesteld moeten worden, zodat iedere 
persoon met een arbeidsbeperking aanspraak kan maken op dezelfde werkvoorzieningen met 
dezelfde kwaliteit. Specifieke kennis van de arbeidsbeperking ontbreekt bij veel jobcoaches. Mensen 
met een beperking zouden daarom zelf een jobcoach moeten kunnen uitkiezen; die kan hen dan op 
maat begeleiden. Dit is nodig om iemand succesvol te ondersteunen zodat de kans op een geschikte 
plek toeneemt.   
 
Dienstverlening naar werk naar een hoger niveau 
In de praktijk is te zien dat de dienstverlening van UWV en gemeenten vaak toekomt aan lager 
opgeleiden. Van hoger en middelbaar geschoold personeel wordt snel gedacht dat die zelfstandig 
weer aan de slag komen. De overheid moet investeren in dienstverlening, zodat er een goede basis is 
aan instrumenten en voorzieningen, waarop iedere professional ongeacht het opleidingsniveau altijd 
een beroep kan doen. Professionals moeten advies en ondersteuning kunnen inwinnen over de 
toekomst van hun loopbaan. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid. Nu is vaak te zien dat in 
crisistijden op de dienstverlening van het UWV en gemeenten wordt bezuinigd. Terwijl juist in 
crisistijden goede begeleiding en ondersteuning naar werk noodzakelijk is. In crisistijden belanden er 
meer mensen in de WW en de bijstand, zeker door de huidige, geflexibiliseerde arbeidsmarkt. 
 
Professionals hebben behoefte aan persoonlijk contact met een vast aanspreekpunt dat hen 
informeert en adviseert over de mogelijkheden in hun loopbaan. De SER adviseerde in 2015 al om in 
elke arbeidsmarktregio een onafhankelijk adviescentrum op te richten voor ondersteuning van werk-
naar-werk en begeleiding, waarbij de professional terecht kan met vragen over de loopbaan, 
scholingsmogelijkheden en werk-naar-werk.5 Van nazorg naar voorzorg, zodat de nadruk veel meer 
komt te liggen op het voorkomen van werkloosheid. Sociale partners hebben ook een eerste 
verantwoordelijkheid in de begeleiding van werk naar werk. In het kader van de crisisdienstverlening 
gaan vakbonden, waaronder de VCP, begeleiding bieden in regionale mobiliteitsteams. Er is een sterk 
gedifferentieerde dienstverlening nodig van persoonlijke begeleiding, cursussen, opleidingen en 
andere vormen van ondersteuning zijn noodzakelijk. De doelgroep zal divers zijn omdat door Corona 
veel mensen vrij onverwacht geconfronteerd zijn of zullen worden met het verlies van hun baan. 
 
Investeer in human capital door LLO 
Er moet indachtig Leven Lang Ontwikkelen (LLO) meer geïnvesteerd worden in human capital om 
werknemers wendbaar en weerbaar te maken op de arbeidsmarkt. Het zorgt ervoor dat werknemers 
gemakkelijker de stap kunnen maken naar een andere baan of een ander beroep. Het vergroot de 
kansen van werknemers op de arbeidsmarkt. Professionals zijn veelal in staat om de eigen carrière 
zelf vorm te geven, maar daarvoor is wel hulp en ondersteuning nodig, waaronder financiële 
ondersteuning. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor functiegerichte scholing en zullen werknemers 
hierbij moeten voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. Arbeidsvoorwaardelijk moeten voldoende 
scholingsmiddelen beschikbaar zijn. Vanuit de overheid is het noodzakelijk om te investeren in een 
goed opgeleide beroepsbevolking. Maatregelen zoals afschaffing van de scholingsaftrek staan 
lijnrecht tegenover het doel van een leven lang ontwikkelen en zijn slecht voor de leercultuur. Om te 
komen tot een leercultuur is het van belang dat op nationaal niveau stimulerende boodschappen 
worden afgegeven. 
 
De SER heeft eerder al gepleit voor een ontwikkelrekening waarop werkenden fiscaal vriendelijk 
kunnen sparen of inleggen voor een ontwikkeltraject. 6 Van belang is dat de ontwikkelrekening voor 
iedereen geldt en dat de werknemer eigen regie behoudt over zijn of haar eigen loopbaanontwikkeling 
en de keuzes voor scholing en ontwikkeling. Door de verhoogde arbeidsmobiliteit moet het mogelijk 
zijn om de ontwikkelrekening mee te nemen naar een andere werkgever. De financiële opbouw via 
een ontwikkelrekening moet gevormd kunnen worden uit meerdere financiële bronnen, waarbij een 
aantrekkelijk fiscaal regime onontbeerlijk is. 
 

                                                      
5 SER, Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren, 2015. 
6 SER, Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan, een richtinggevend advies, 2017.  
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Thuiswerken, verlof en zorgtaken 
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. Tijdens Corona bleek veel thuisgewerkt te kunnen worden; de VCP gaat ervan 
uit dat werknemers en werkgevers daar in de toekomst meer gebruik van zullen maken. Het is daarbij 
wel belangrijk dat faciliteiten aanwezig zijn en dat er (fiscaal) ruimte komt voor een afdoende 
thuiswerkvergoeding. De SER heeft eerder een advies uitgebracht over het combineren van werk en 
zorgtaken.7 In het verlengde van de ontwikkelrekening pleit de VCP voor een duurzame 
inzetbaarheidsrekening waarmee onder andere verlof gespaard kan worden. Daarmee kan tegemoet 
worden gekomen aan de toenemende combinatiedruk (werken, zorgen en leren) onder werkenden.  
Dit duurzame inzetbaarheidsbudget zou gebruikt moeten kunnen worden voor het opnemen van 
verlof, zoals bijvoorbeeld voor mantelzorg, maar ook aan het einde van de loopbaan. 
Volgens de VCP is er meer nodig dan een quotumregeling en streefcijfers voor meer 
gelijkwaardigheid en diversiteit. De VCP onderstreept het belang van een integrale aanpak met 
betrekking tot het verhogen van de arbeidsdeelname van vrouwen, zoals ook in meerdere SER-
adviezen8 is bepleit. Er is immers geen one silver bullet maar een pakket aan maatregelen nodig om 
de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten, waaronder betaald ouderschapsverlof op een 
adequaat niveau, goede toegankelijke en betaalbare kinderopvang en moderne schooltijden. 
 
Voorkom burn-out klachten 
De VCP wijst al jaren op de risico’s van stress en een te hoge werkdruk. Een te hoge werkdruk en 
werkstress hebben burn-out klachten tot gevolg, beroepsziekte nummer één. Werkdruk en werkstress 
leiden niet alleen tot steeds hogere uitval door burn-out, maar ook tot meer arbeidsongevallen. Er 
moet meer ingezet worden op preventie en het bespreekbaar maken van werkdruk en werkstress. 
Een eerste concrete stap is de wettelijke verankering van de vertrouwenspersoon. Een 
vertrouwenspersoon wordt zo beter beschermd en krijgt daardoor een sterkere positie binnen een 
organisatie. De vertrouwenspersonen moeten de ruimte krijgen om de juiste opleidingen te doen om 
de taak zo goed mogelijk uit te voeren. 
 
De positie van jongeren verder verslechterd 
Veel jonge werkenden, die relatief vaak een flexcontract hebben, zijn hun baan in de coronacrisis 
verloren. Jongeren die een baan hebben, zijn nog minder zeker dan voorheen of ze hun werk zullen 
houden. Dit brengt veel stress en (financiële) onzekerheid met zich mee. Veel jongeren hadden al 
enorme moeite om een starterswoning te vinden, maar sinds de coronacrisis zijn deze nog duurder en 
schaarser geworden en door de financiele onzekerheid neemt de kans op het vinden van een 
geschikte woning enorm af.  
Thuiswerkende jongeren maken zich zorgen over hun ontwikkeling, voelen zich eenzaam en missen 
verbinding met de organisatie. Veel jongeren hebben het gevoel stil te staan en in hun carrière 
onzichtbaar te zijn door het thuiswerken. Dat levert stress en spanning op. VCP Young Professionals 
krijgt zorgelijke signalen van jongeren over het thuiswerken. In lijn met de adviezen van de SER-
denktank Corona roept de VCP op meer aandacht te hebben voor deze groep. Ook heeft het SER 
Jongerenplatform, waar VCP Young Professionals zitting in heeft, concrete adviezen gegeven om de 
positie van jongeren te verbeteren en hun weer perspectief te geven.9 De VCP roept een nieuw te 
vormen kabinet op aan de slag te gaan met deze adviezen en jongeren hierbij te betrekken. Ook is het 
zaak dat er meer aandacht wordt gegeven aan vacatures, werkplekleren en traineeships voor starters. 
De overheid kan hierin een voorbeeldfunctie innemen.  
 
Middengroepen moeten meer van de welvaart profiteren 
Het kan niet zo zijn dat werkenden die jarenlang niet hebben geprofiteerd van een eerder goed 
draaiende economie, volgend jaar niet gaan meeprofiteren van het economische herstel. Uit de 
ramingen van het CPB komt naar voren dat de koopkracht in 2022 daalt naar 0,1 procent, tegen 0,7 
procent dit jaar. De aanhoudend hoge lasten en de verwachting van te lage loonstijgingen zijn de 
oorzaak van de achterblijvende koopkracht. Zorgelijk is ook dat de koopkracht op langere termijn geen 
positief beeld geeft. Het komende kabinet moet echt serieus werk maken van vermindering van de 
lasten op arbeid en een herbezinning doen op de belastingmix en samenhangende doelen. 
 
De VCP roept u op om de lasten op het inkomen van met name van de middengroepen fors te 
verlagen. De inkomensafhankelijke arbeidskorting – deels bedoeld als forfait voor de kosten van 
verwerven van arbeid - en de inkomensafhankelijkheid van de algemene heffingskorting zorgen voor 

                                                      
7 SER, Een werkende combinatie, 2016.  
8 SER, Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling, 2019 
9 SER Jongerenplatform, En nu… daden!, januari 2021.  
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een hoge marginale druk. De middengroepen hebben afgelopen decennium de rekening betaald en 
moeten nu niet alleen ontzien worden, ze moeten ook echt gaan ervaren dat werken loont. Er moet 
door de politiek op een andere manier naar het belastingstelsel gekeken gaan worden. De balans is 
verkeerd doorgeslagen en de belasting op arbeid is een grote marktverstoring. De welvaart die 
Nederland heeft, komt te weinig terecht bij de gewone werknemers. De VCP roept op tot een nieuwe 
en betere belastingmix waarbij de werkende daadwerkelijk van de welvaart meeprofiteert.  
 
Uitgavenonzekerheid en wonen 
Het besteedbaar inkomen van huishoudens staat onder druk, niet alleen door inkomsten, maar ook 
door uitgaven. De energiekosten en de zorgverzekeringskosten zijn de noodzakelijke uitgaven die de 
meeste impact hebben en waar mensen het meest onzeker over zijn. Mensen maken zich het meeste 
zorgen over de huur, energiekosten, onderhoud van woning en de hypotheek.10 Eenderde heeft het 
gevoel geen invloed te kunnen uitoefenen op zorgwekkende kosten. De VCP vraagt in het bijzonder 
aandacht voor deze kosten waar huishoudens mee geconfronteerd worden als gevolg van beleid; de 
impact daarvan op besteedbaar inkomen en de onzekerheid zouden nadrukkelijk meegenomen 
moeten worden bij beleidsvoorstellen. 
 
De toegankelijkheid van de huurmarkt en de doorstroming op de koopmarkt zijn voor de 
middengroepen van belang, zodat zij passend kunnen wonen in de omgeving van werk. Zeker voor 
een deel van de (boven) modale inkomens, zoals politieagenten, militairen, docenten, 
beleidsmedewerkers en technici, blijven de woonlasten onverminderd hoog, ook lokaal. Ook starters 
en jongeren komen steeds meer in de verdrukking op de woningmarkt, mede door strenge regels en 
veel te weinig woningen vallen deze middengroepen, starters en jongeren buiten de boot. Het grote 
opkopen van investeringsmaatschappijen beperkt de mogelijkheden voor deze groepen nog verder. 
Te veel ideetjes, zoals schenking van ouders voor woning en verlaagde overdrachtsbelasting, hebben 
een prijsopdrijvend effect, maar lossen de structurele issues op de woningmarkt niet op. De VCP roept 
daarnaast op om de mogelijkheid om een hogere huurverhoging mogelijk te maken op basis van 
inkomen terug te draaien; middeninkomens die in deze gereguleerde huurwoningen wonen, doen dit 
niet uit luxe en worden hiermee gestraft met een hogere last. 
 
Verbeter algemene ondernemersvaardigheden 
De afgelopen decennia is de levensduur van bedrijven enorm teruggelopen, van 65 jaar in de jaren 
’50 naar slechts 15 jaar nu. Er is een wildgroei aan ondernemers die onvoldoende kunnen 
ondernemen en waarvan de bedrijfsvoering niet op orde is, risico’s voldoende inzichtelijk. De 
bevordering van de kwaliteit van het ondernemerschap is een belangrijke taak van de overheid, die 
blijkbaar te ver is losgelaten als het gaat om algemene ondernemersvaardigheden. De overheid heeft 
de afgelopen jaren verschillende voorstellen gedaan om werkgevers te compenseren voor 
bedrijfseconomische risico’s, zoals ziekte en transitievergoeding. Bij een gezonde bedrijfsvoering zou 
in normale omstandigheden compensatie niet nodig zijn; een onderneming behoort aan zijn 
verplichtingen te kunnen voldoen en hiervoor voldoende buffers op te kunnen bouwen. De VCP vindt 
dit dan ook onbegrijpelijk en vindt dat er scherpere eisen gesteld moeten worden aan het 
ondernemerschap. Goede basis ondernemingsvaardigheden zijn onmisbaar voor het runnen van een 
onderneming en het is noodzakelijk om deze kennis en vaardigheden up-to-date te houden.11 
 
Investeer in overheidsorganisaties en positioneer uitvoering naast mensen 
De VCP realiseert zich dat veel overheidsorganisaties zoals het UWV, de belastingdienst, gemeenten 
en Inspectie SZW onder druk staan door bezuinigingen en complexe wet- en regelgeving. Voor het 
goed functioneren van de rechtstaat is het noodzakelijk dat burgers toegang hebben tot 
overheidsinstanties en ondersteund worden waar nodig. Steeds meer burgers raken in de knel door 
complexe wet –en regelgeving, dat wordt verergerd wanneer de toegankelijkheid onder druk staat en 
niet de juiste hulp en ondersteuning wordt geboden, die nodig is. Burgers raken dan verstrikt in de wet 
–en regelgeving en worden keihard gestraft als zij per ongeluk een fout maken, zoals bijvoorbeeld bij 
de toeslagenaffaire en in de sociale zekerheid. De VCP pleit er dan ook voor om te investeren in 
overheidsorganisaties en waar mogelijk de complexiteit terug te dringen, zodat de toegankelijkheid 
wordt verbeterd en burgers weer de hulp en ondersteuning krijgen van een overheid die je mag 
verwachten. 
 
 

                                                      
10 De Unie, MWM2, Koopkracht onderzoek inkomens- en uitgavenonzekerheid en belastingmoraal, 
2019 https://www.unie.nl/wp-content/uploads/Koopkrachtonderzoek_Inkomens-en-
uitgavenonzekerheid-en-belastingmoraal-2019-V3.0.pdf  
11 SER, Sociale ondernemingen: een verkennend advies, 2015.  

https://www.unie.nl/wp-content/uploads/Koopkrachtonderzoek_Inkomens-en-uitgavenonzekerheid-en-belastingmoraal-2019-V3.0.pdf
https://www.unie.nl/wp-content/uploads/Koopkrachtonderzoek_Inkomens-en-uitgavenonzekerheid-en-belastingmoraal-2019-V3.0.pdf


 

6 
 

Investeren 
De VCP vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven investeert in innovatie en onderzoek. Wanneer 
noodzakelijke investeringen achterblijven vanwege winstuitkeringen kan dat duiden op marktfalen. 
Een dergelijke ontwikkeling gericht op winstmaximalisatie past niet in een Rijnlands-model. Veel 
ontwikkelingen zoals digitalisering, circulaire economie, energie, klimaat, stikstof en PFAS vragen 
innovatieve oplossingen. Wanneer zij goed erbij betrokken worden, kunnen de kennis en kunde van 
professionals in de betrokken sectoren bijdragen aan de noodzakelijke (sociale) innovatie. Door 
innovatieve toepassingen en normering kan efficiënt een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de 
uitdagingen die samenhangen met deze ontwikkelingen. 
 
Verder is het hoog tijd dat professionals in de zorg, de veiligheid, het onderwijs en het onderzoek 
voldoende middelen krijgen. Door de bezuinigingen van afgelopen jaren is het voor hen lastig om hun 
werkzaamheden goed uit te kunnen voeren en is de werkdruk onevenredig hard opgelopen. Nu het 
werk o.a. door de Coronacrisis in deze sectoren toeneemt, moet er meer geld komen voor 
investeringen in deze sectoren. Het is nodig dat er een herbezinning plaatsvindt hoe productieve 
overheidsinvesteringen in de begroting een goede plaats krijgen en hoe verantwoording plaatsvindt 
zonder dat dat tot een overdadige last leidt voor professionals. Werkdruk en regeldruk beperken de 
ruimte voor professionals te veel. 
 
Gezondheidszorg 

De Coronacrisis heeft duidelijk een aantal zwakten in het systeem blootgelegd. De noodzaak tot 
investeren en verbeteren van de zorg in Nederland is alleen maar groter geworden. Hierbij moet 
nadrukkelijk gekeken worden naar meer preventieve zorg, patiënt centraal, forse vermindering van 
administratie en het steeds verder toenemende tekort aan personeel. De VCP realiseert zich dat dit 
niet zomaar gerealiseerd is, daarom vraagt zij nadrukkelijk aandacht voor de overdadige 
administratieve lasten en die op korte termijn te verminderen, zodat er weer vertrouwen komt in de 
professionals. Den Haag zal weer moeten leren dat ‘controle’ niet kan door de professionals hun 
primaire werk te ontzeggen door verantwoordingssystemen. 
 
Veiligheid 
De professionals in de veiligheidsectoren hebben zich met de beperkte capaciteit ontzettend hard 
ingezet bij de beheersing van het virus onder andere door handhaving van de Coronaregels en 
openbare orde. Ook Defensie is ingeschakeld voor hulp bij de bestrijding van het Coronavirus. 
Militairen helpen mee bij het vervoer van Coronapatiënten, een enorme logistieke operatie. Onze 
veiligheid en de professionals in de veiligheid verdienen waardering. Het belang van veiligheid moet 
niet onderschat worden voor een stabiele samenleving en goed vestigingsklimaat. 
 
Onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek) 
Als gevolg van de crisis zijn er leerlingen die achterstanden oplopen en extra begeleiding nodig 
hebben. De VCP is dan ook blij dat de overheid 8,5 miljard investeert in het onderwijs. Hierbij is echter 
wel aandacht nodig voor het grote lerarentekort, de werkdruk en de personele lasten. Voor Corona 
was de werkdruk al hoog in de verschillende onderwijssectoren. Daarbovenop komt het PWC-
onderzoek12 over het enorme gebrek aan financiering voor het hoger onderwijs. De kwaliteit van het 
onderwijs in alle lagen staat onder druk; dit heeft gevolgen voor de werknemers van de toekomst, voor 
de docenten en de onderzoekers. De noodzaak tot investeren is nu meer dan ooit naar voren 
gekomen. Daarnaast is het nodig om de administratieve verantwoordingslast te verminderen. Te veel 
tijd moet gestopt worden in verantwoording aan Den Haag. Dit gaat ten koste van onderwijstijd en –
geld. De VCP roept de onderhandelende partijen op om te stoppen met het wantrouwen, weer 
vertrouwen te geven aan de professionals en te investeren in de toekomst van Nederland. Investeren 
in onderwijs is goed voor de werknemers, werkgevers en de overheid (hogere belastinginkomsten, 
gezondere mensen, etc.). 
 
Nieuwe pensioenstelsel vraagt vertrouwen 
Het Pensioenakkoord is in juni 2019 zeer zorgvuldig en met moeite tot stand gekomen. Het is omwille 
van draagvlak essentieel dat alle daarin gemaakte afspraken en te bereiken doelen integraal worden 
overgenomen door een nieuw kabinet en hier niet willekeurig in gaat worden geshopt. Het risico dat 
losjes wordt omgegaan met de afspraken is niet denkbeeldig. Zo ziet de VCP nu al ongewenste 
(vertragende) bewegingen op de gemaakte afspraken zoals het mogelijk maken voor zelfstandigen 
om aan te sluiten bij de tweede pijler (via bijvoorbeeld vrijwillige of automatische aansluiting met opt-
out) en de verplichte AOV-verzekering voor deze groep.  

                                                      
12 Strategy & Part of the PwC Network, Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het 
mbo, hbo en wo&o, februari 2021.  
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De VCP heeft vanaf juni 2019 hard meegewerkt aan de uitwerking van de hoofdlijnen van het nieuwe 
pensioenstelsel. De VCP is dan ook voorzichtig positief over de conceptwetgeving die eind vorig/begin 
dit jaar ter consultatie heeft voorgelegen, maar heeft wel enkele risico’s en aandachtspunten in die 
uitwerking gesignaleerd. Er zijn echter nog voldoende mogelijkheden om deze punten met elkaar te 
repareren en de VCP vraagt hiervoor uw aandacht. De VCP geeft hierbij haar voorkeur aan 
zorgvuldigheid boven snelheid: alle wetgeving dient compleet te zijn, inclusief de lagere regelgeving, 
voorzien van representatieve doorrekeningen en vervolgens met voldoende tijd voor het 
arbeidsvoorwaardelijke- en implementatietraject. We kunnen dit maar één keer goed doen. Ook dient 
er een oplossing te komen voor het compensatievraagstuk. Dit tezamen maakt dat er realistische 
verwachtingen jegens de deelnemers kunnen worden afgegeven, die nodig zijn voor vertrouwen. Dat 
vertrouwen is van groot belang bij wetgeving zoals deze, die alle pensioendeelnemers van Nederland 
van jong tot oud raakt en aanzienlijke effecten op de arbeidsmarkt heeft. Daarnaast is er gedurende 
de jaren totdat het nieuwe pensioenstelsel in werking moet treden, sprake van een zogenoemd 
transitie-FTK. De VCP heeft eerder opgeroepen om tot aan 2026 een vaste bodemrente van 2% te 
hanteren tot de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel. De VCP verzoekt u dit nader te 
onderzoeken.  
 
Verder aftopping zet slagingskans Pensioenakkoord onder druk 
De VCP ziet op de korte termijn bij werkenden en gepensioneerden veel onzekerheid over de 
pensioenen. Dit als gevolg van de crisis, de tien jaar durende onderhandelingen over een 
Pensioenakkoord en de continu onder druk staande financiële posities van pensioenfondsen als 
gevolg van de huidige rekenregels in het FTK. Ten tijde van het sluiten van het Pensioenakkoord is 
dan ook afgesproken geen verdere voorstellen voor aftopping te doen gedurende deze 
stelselherziening, die tot 2036 duurt. Verder aftoppingsvoorstellen zagen de poten onder dit kersverse 
nieuwe pensioenstelsel weg. Het raakt daarnaast niet alleen werknemers (afhankelijk van het 
voorstel) met een inkomen van bijvoorbeeld 60.000 euro of 80.000 euro. Maar ook heel grote groepen 
deeltijders, die zich dit niet realiseren. De VCP roept u op om ook binnen uw nieuw te vormen kabinet 
de binnen het Pensioenakkoord afgesproken doelstelling van 80% middelloon in 42 jaar werken 
leidend te laten zijn13 en geen verdere aftoppingsvoorstellen überhaupt te overwegen.  
 
Vervroegd uitreden blijven faciliteren 
In het Pensioenakkoord tussen kabinet en sociale partners uit 2019 is afgesproken dat RVU’s van 1 
januari 2021 tot en met 31 december 2025 onder voorwaarden niet belast worden met een RVU-
heffing van 52%. De aanpassing van de RVU-heffing heeft als doel de werknemers die zich 
onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd en die niet in staat 
zijn gezond werkend de AOW-leeftijd te bereiken, bijvoorbeeld omdat ze zwaar werk doen, de 
mogelijkheid te bieden eerder te stoppen met werken. Afgesproken is om medio 2025 te bekijken of 
deze maatregel moet worden verlengd. De VCP gaat ervanuit dat een nieuw te vormen kabinet zich 
aan deze afspraak houdt. Dit temeer omdat volgens de VCP uit de analyse die gedaan is naar een 45-
dienstjarenregeling, blijkt dat deze erg duur en moeilijk realiseerbaar is vanwege o.a. de juridische 
houdbaarheid. Een verhoging van de AOW (zoals sommige partijen voorstaan) is hier ook geen 
oplossing voor omdat het probleem van ouderen op de arbeidsmarkt een werkgerelateerde oplossing 
vergt en de AOW een breed toegankelijk inkomensonafhankelijke en niet werkgerelateerde 
volksverzekering is en dient te blijven.  
 
Verhoging minimumloon en gekoppelde uitkeringen stijgen mee 
Er tekent zich een breed draagvlak af voor een verhoging van het wettelijk minimumloon, ook 
Europees. Een verhoging van het minimumloon kan op draagvlak van de VCP rekenen, zeker 
wanneer daarmee de afhankelijkheid en de marginale druk als gevolg van de toeslagen verminderd 
kunnen worden. Voor de VCP is een belangrijk uitgangspunt dat werken moet lonen. Daarom is het 
van belang dat een verhoging van het minimumloon en gekoppelde uitkeringen gepaard gaat met een 
forse verlaging van de marginale druk voor middeninkomens. Een verhoging van het minimumloon 
zou zich ook moeten doorvertalen in het verdere loongebouw. Bij koppeling met de AOW moet goed 
naar de indirecte effecten gekeken worden; het CPB gaf aan dat met name de directe effecten in de 
koppeling met de AOW tot hoge kosten leiden, maar over de indirecte effecten werden geen 
uitspraken gedaan. Wanneer een verhoogde AOW zich tevens vertaalt in een hogere franchise, leidt 
dit tot een kleinere pensioengrondslag voor werknemers. De VCP is bezorgd dat zo de aanvullende 
pensioenopbouw van werknemers aangetast wordt en het mogelijk maken van een 80% 
middelloonambitie in 42 jaar werken alleen maar verder onder druk komt te staan, dit nog los van de 
ongewenste aftoppingsvoorstellen die hierboven zijn benoemd. 
 

                                                      
13 Zie https://www.vcp.nl/aftopping-is-bedreiging-voor-het-pensioenakkoord/ 

https://www.vcp.nl/aftopping-is-bedreiging-voor-het-pensioenakkoord/
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Bezuinigen: niet doen 
Volgens de VCP is er voor nu geen enkele aanleiding om te bezuinigen. De ramingen van het CPB 
laten immers zien dat Nederland keurig voldoet aan de Europese regels. Volgend jaar is er alweer 
sprake van een daling van de staatsschuld. Dat geldt ook voor het begrotingstekort. Ook door de 
negatieve rente is lenen voor de overheid momenteel aantrekkelijk, zeker als dit op de juiste manier 
gebruikt wordt. 
 
Tenslotte 
De VCP roept op om de belangen van professionals en middengroepen zorgvuldig mee te nemen bij 
de komende formatie, zodat bovengenoemde knelpunten kunnen worden aangepakt door een nieuw 
kabinet, en verzoekt om deze position paper te betrekken bij de komende gesprekken. 
 
 
Den Haag, 15 april 2021 


