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BOEKBESPREKING

Toenemende flexibiliteit in Nederland

Frank Cörvers, Rob Euwals en Andries de Grip (2011). Labour Market Flexibility in the
Netherlands. The role of contracts and self-employment. Den Haag: CPB. ISBN
978-90-5833-491-6

Toenemende flexibiliteit in Nederland

Begin januari 2011 publiceerde het Centraal Planbureau een belangwekkende eco‐
nomische studie naar de gevolgen van de toenemende arbeidsmarktflexibiliteit in
Nederland (CPB, 2011). Onder arbeidsmarktflexibiliteit wordt verstaan de mate
waarin en snelheid waarmee het volume van arbeid kan worden aangepast aan
veranderingen in de vraag. Tijdelijke contracten maar ook zelfstandige arbeid dra‐
gen volgens het rapport bij aan een grotere mate van arbeidsflexibiliteit, omdat
het volume ervan sneller kan worden aangepast dan het geval is bij contracten
voor onbepaalde tijd. Vanuit het perspectief van de werknemers heeft arbeids‐
flexibiliteit ook te maken met de mate waarin zij hun voorkeur ten aanzien van
het type werk en de arbeidstijden kunnen realiseren. Daarover spreekt het rap‐
port echter niet.
Het UWV berekende in 2010 de omvang van de zogenaamde ‘flexibele schil’, dat
zijn flexkrachten (werknemers met een tijdelijke of een kleine baan, uitzend‐
krachten, oproepkrachten, zelfstandigen zonder personeel en freelancers), op
34%, veel meer dan de 20% waarvan het CBS tot dan toe uitging (UWV, 2010). De
CPB-studie spreekt over 16% tijdelijke krachten en bijna 14% zelfstandigen, waar‐
van bijna 10% zzp’er. Als daar de kleine banen van minder dan 12 uur bij worden
opgeteld (5%), dan zit het totaal (31%) niet ver af van de UWV-schatting.
Deze toename werd in tegenstelling tot voorheen nauwelijks afgeremd door de
economische crisis. Werkgevers zijn in toenemende mate flexibele arbeid gaan
gebruiken als middel om de omvang van personeel snel aan te passen aan de ver‐
anderde vraag als gevolg van economische cycli. In de huidige opgaande fase van
de conjunctuur lijken werkgevers voorts minder geneigd om nieuwe werknemers
direct een baan voor onbepaalde tijd aan te bieden. Men kijkt eerst de kat uit de
boom. Werkgevers zijn nu ook minder genegen om tijdelijke banen om te zetten
in vaste banen. Liever neemt men weer een andere tijdelijke werknemer aan.
Reden genoeg dus om de gevolgen hiervan voor de Nederlandse arbeidsmarkt in
kaart te brengen.

Na een introductie en het schetsen van een conceptueel raamwerk wordt in vijf
hoofdstukken ingegaan op de relatie tussen lonen, duur dienstverband en werk‐
ervaring, de factoren die van invloed zijn op de overgang van een flexcontract
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naar een standaardcontract, de mate en soort van training die flexwerkers in ver‐
gelijking met vaste werkers krijgen, de langetermijngevolgen voor werkzekerheid
en loon van een flexibele baan en de mate waarin zelfstandigheid een opstapje
kan vormen voor verschillende groepen naar duurzaam werk. De studie beperkt
zich niet tot een droge beschrijving van de feiten, maar vergelijkt deze steeds met
wat bekend is op grond van de nationale en internationale literatuur. De studie
eindigt met enkele aanbevelingen voor verder onderzoek. De studie is een geza‐
menlijke productie met het ROA (Research Centrum voor Onderwijs en Arbeids‐
markt).

Flexibele buffer
De groei in flexarbeid verklaart volgens de auteurs mede waarom de werkloosheid
in deze crisis minder is gegroeid dan in eerdere; de zzp’ers fungeren tezamen met
de flexkrachten als een soort flexibele buffer die de zwaarste klappen opvangt bij
een sterke economische terugval, zodat er minder vaste krachten behoeven te
worden ontslagen. In de World Economic Outlook 2010 komt het IMF tot een ver‐
gelijkbare conclusie op basis van een analyse van het verloop van eerdere crises in
een groot aantal OESO-landen (IMF, 2010). Overigens is dit fenomeen niet
nieuw. De Duitse socioloog Günther Schmid die het model van de Transitionele
Arbeidsmarkt (TLM) heeft ontwikkeld, publiceerde hierover al in 1995. Ook hij
was redelijk positief over de kansen die tijdelijk werk bood aan werklozen om de
overstap naar een duurzaam arbeidscontract geleidelijker te laten verlopen. Maar
sindsdien is er veel veranderd.

Flexbaan: opstapje voor vaste baan of werkgelegenheidsval?
De belangrijkste bevinding van het rapport is dat flexibele contracten in belang‐
rijke mate fungeren als een opstapje naar een vaste baan. Deze conclusie wordt
vooral gebaseerd op basis van de bevindingen in hoofdstuk 4 waarin ROA-mede‐
werkers de overgang naar werk analyseren op basis van de schoolverlaters‐
enquête. Daarin wordt geconstateerd dat vooral voor hoger opgeleide schoolver‐
laters de tijdelijke baan een opstapje vormt voor een ‘vaste’ baan. Op deze conclu‐
sie valt wel het een en ander af te dingen. Ten eerste omdat de suggestie wordt
gewekt dat dit geldt voor alle tijdelijke werknemers, terwijl dit opstapje kennelijk
alleen geldt voor de best opgeleide schoolverlaters die binnen anderhalf jaar een
overgang maken naar betaald werk. Schoolverlaters zijn merendeels jong en voor
werkgevers aantrekkelijk, maar ook middelbare en oudere werknemers werken in
flexbanen. Dat roept de vraag op naar de doorstroming onder de gehele groep van
tijdelijke werkers. De eerder aangehaalde UWV-cijfers komen voor 2009 uit op
een doorstromingspercentage van slechts 17% op jaarbasis. Eigen berekeningen
op basis van het Europese huishoudpanel SILC (Statistics on Income and Living
Conditions) en het CentERdata LISS panel (Longitudinal Internet Study for the
Social Sciences) laten zien dat dit percentage in de jaren vóór de crisis, tussen
2004-2007, voor Nederland slechts 24% bedroeg en 27% in 2008. Een jaar later
echter, op het dieptepunt van de economische crisis in 2009-2010, is dat nog
maar 16% (Muffels,Wilthagen en Dekker, 2011). Het doorstromingspercentage is
bovendien sterk gedaald sinds het midden van de jaren negentig; van ruim 50% in
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1999 (berekend op basis van het Sociaal-Economische Panel) naar bijna de helft
dus in 2008 (Muffels, Wilthagen en Dekker, 2011). Dit suggereert een trendbreuk
met het verleden; werkgevers lijken steeds minder genegen om in de onzekere
herstelfase na een ernstige crisis tijdelijke banen om te zetten in vaste of über‐
haupt vaste werknemers aan te nemen. De lichte mate van bescherming van flex‐
werkers in de flexwet biedt ze daarvoor ook de nodige ruimte. Dit heeft tot gevolg
dat een flink deel van de tijdelijke werknemers voor veel langere tijd in tijdelijke
banen zal werken dan hun lief is. De filosofie van de Wet flexibiliteit en zekerheid
uit 1999, waarin flexkrachten, vooral uitzendkrachten, naar verloop van tijd een
steeds vastere baan zouden kunnen krijgen (na de uitzendtermijn een contract
voor bepaalde tijd, daarna een vast contract), lijkt inmiddels (onder meer door de
aanpassingen van de uitzend-cao’s) nog maar beperkt hout te snijden.

Ongelijkheid en kwaliteit van arbeid
Belangrijker is daarom de constatering, eveneens gebaseerd op hoofdstuk 4, dat
aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor laagopgeleide werknemers de
tijdelijke baan geen opstapje is naar vast werk maar een soort ‘werkgelegenheids‐
val’, waarbij men gedwongen is de ene tijdelijke baan te verruilen voor de andere
en de kansen op duurzaam werk klein zijn. Dit vergroot de tegenstelling en onge‐
lijkheid tussen insiders en outsiders, een vraagstuk dat niet alleen in Nederland
maar ook elders aan belang wint, en daarom meer aandacht van politici verdient.
Over die ongelijkheid merkt de CPB-studie op dat werknemers in flexibele con‐
tracten op een aantal onderdelen slechter af zijn dan werknemers met een stan‐
daardcontract voor onbepaalde tijd. Het loon is 2 tot 27% lager, een veel kleiner
aandeel krijgt scholing, zeker de training die betaald wordt door de werkgever,
een groter deel is ontevreden met de baan en voor zwakke groepen op de arbeids‐
markt (laagopgeleiden) is er weinig perspectief op een duurzaam arbeidscontract.
De LISS-paneldata bevestigen grotendeels dit beeld inclusief het loonverschil.
Volgens onze berekeningen en eveneens gecorrigeerd voor duur dienstverband,
sector, geslacht, leeftijd en dergelijke, is het gemiddeld loonverschil groter, na‐
melijk 35%. Het loonverschil wordt tevens bevestigd in recent onderzoek door
het CBS op basis van het hetzelfde administratieve Sociaal Statistische Bestand
(het SSB bevat administratieve gegevens van alle Nederlanders) als gebruikt is in
de CPB-studie (CBS, 2011). Het CBS (2011) komt tot nog hogere cijfers maar deze
zijn ongecorrigeerd (gemiddeld bijna 50% in de periode 2005-2008).
De CPB-studie beperkt zich vooral tot de economische aspecten, maar de kwaliteit
van tijdelijke banen heeft ook te maken met de meer sociologische aspecten zoals
de inhoud van het werk, de aansluiting tussen het gevraagde en aangeboden
niveau van opleiding en vaardigheden en de offers die men zich moet getroosten
(de arbeidsomstandigheden). De eerder vernoemde LISS-panelgegevens laten zien
dat de tijdelijke baan weliswaar niet zoveel slechter wordt beoordeeld dan de
vaste baan, met uitzondering echter van de aansluiting naar opleiding en vaardig‐
heden, de carrièremogelijkheden, de baanzekerheid en de mate van autonomie in
het werk.
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Langetermijneffecten
Interessant is dat de studie ook aandacht schenkt aan de langetermijneffecten
van tijdelijk werk op werkzekerheid en loon. Van iemand die in 2001 een tijdelijke
dan wel vaste baan vond, is de kans bepaald om gedurende een periode van zeven
jaar elk jaar negen maanden te werken en wat de bijbehorende loonstijging is. De
werkzekerheid van flexwerkers blijkt lager en hun loonstijging minder dan van
werknemers in vaste banen. Hoogopgeleide tijdelijke werkers hebben echter
betere kansen op werk en hun loon groeit sterker dan van laagopgeleiden. Dus
ook binnen de groep van tijdelijke werkers is er veel ongelijkheid.

Zelfstandigen
De studie wijdt het laatste hoofdstuk aan de situatie van zelfstandigen en vooral
aan de zelfstandigen zonder personeel (zzp). Daarover is nog weinig bekend in
Nederland. Het aandeel van zzp’ers in de werkgelegenheid is de laatste jaren in
Nederland sterk gegroeid (in 2010 bijna 10%). Zelfstandigheid is volgens het rap‐
port voor velen een opstapje naar een betere carrière wat het loon betreft, maar
vooral voor hen die al een betere positie op de arbeidsmarkt hadden voordat ze
zelfstandig werden. De ongelijkheid tussen zzp’ers wat betreft hun succes op de
arbeidsmarkt is echter groot. Toch kan het ook voor bepaalde groepen op de
arbeidsmarkt zoals ouderen een goed alternatief zijn voor een normale baan.

Tweedeling
In het eerste hoofdstuk constateert de studie dat het in Nederland vooral verstan‐
dig lijkt om te blijven zitten waar men zit en niet te veel te switchen, immers dan
is de groei in loon het grootst. De insiders lijken dus garen te spinnen bij een
sterke bescherming van hun werkgelegenheid, terwijl flexwerkers veel minder
bescherming hebben en te maken hebben met minder baan- en werkzekerheid,
minder training en een fiks lager loon vooral als ze laag zijn opgeleid. Hoewel de
studie die conclusie niet expliciet trekt, is duidelijk dat in de jaren na de eeuw‐
wisseling de ongelijkheid tussen insiders en outsiders is toegenomen waardoor
het gevaar op een tweedeling groter is dan gedacht (zie ook Euwals, 2011).

Beleid
Tot slot gaat de studie kort in op de implicaties voor beleid. De auteurs stellen dat
ofwel de bescherming van tijdelijke werkers wordt verhoogd of die van de vaste
werknemers verlaagd. Een derde optie is om een nieuw, universeel type contract
te bedenken voor iedereen, zoals ook door Nicolas Sarkozy en een aantal econo‐
men (zoals de Italiaanse econoom Tito Boeri) is voorgesteld waarbij de zekerheid
toeneemt naarmate de aanstelling langer duurt of waarbij iedereen een vaste
periode in (tijdelijke) dienst is, bijvoorbeeld 6 of 10 jaar (Euwals, 2011). De eerste
optie kan de ongelijkheid doen toenemen, omdat werkgevers minder tijdelijke
krachten aanstellen, de tweede brengt Nederland dichter bij het Deense model
met meer mobiliteit maar minder baanzekerheid en de derde optie heeft in theo‐
rie het voordeel van de tweede maar voorkomt het nadeel van de eerste. Uitein‐
delijk gaat het om een afruil tussen minder baanzekerheid voor insiders en meer
werkzekerheid voor iedereen. Over de oplossing kan men verschillend denken
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maar dat een grotere ongelijkheid en verscherpte tweedeling voorkomen moet
worden, staat wel vast. De politiek is thans aan zet om een mogelijke nieuwe ‘so‐
ciale kwestie’ te voorkomen bijvoorbeeld door invulling te geven aan het ‘flexi‐
curity’- streven, waaraan men zich op Europees niveau al enkele jaren heeft
gecommitteerd (European Expert Group, 2007). Kortom, reden genoeg om deze
behartenswaardige studie over een belangwekkend thema als leesvoer aan te
bevelen ook als men niet economisch onderlegd is.

Ton Wilthagen en Ruud Muffels (Universiteit van Tilburg)
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