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Vast contract voorkomt uitbuiting
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Ronald Dekker

Twee meningen over flexibilisering van de arbeidsmarkt
versus vaste contracten voor onbepaalde tijd

Volgens de Algemene Bond Uitzendondernemingen
jagen de vakbonden een 'illusie' na, want flexibilisering
van de arbeidsmarkt 'zal alleen maar toenemen'. Toch zijn
er wel degelijk grenzen aan de flexmarkt.

Bedrijven gebruiken flexibele arbeid grofweg om vier
redenen:

bij werk met een inherent tijdelijk karakter, zoals inval
voor werknemers, vervanging, een tijdelijk hogere vraag;

als verlengde proeftijd;

voor de inhuur van specifieke vakkennis;

en als kostenbesparingsstrategie, wat in de literatuur
'churning' wordt genoemd, waarbij structureel werk
steeds wordt uitgevoerd door wisselende tijdelijke
krachten die minder kosten dan vaste krachten omdat ze
minder betaald krijgen, niet geschoold worden en geen
ontslagbescherming hebben.

Mee ademen met de conjunctuur hangt samen met de

eerste reden: omdat werkgevers niet zeker weten of er
blijvend meer werk is, wordt de piek opgevangen door
tijdelijke (uitzend)krachten. Grote bedrijven en
overheidsorganisaties laten hooggeschoolde jonge
mensen vaak beginnen op een tijdelijk contract, dat als
verlengde proeftijd kan worden beschouwd.

De derde meer kwalitatieve reden om gebruik te maken
van flexibel werk is de inhuur van specifieke vakkennis
die niet structureel beschikbaar is in de organisatie.
Daarvoor wordt meestal zaken gedaan met
detacheringsbureaus, soms onderdeel van een grote
uitzendorganisatie, en in toenemende mate met
zelfstandigen zonder personeel.

De vierde reden lijkt in belang toe te nemen. Bedrijven
kiezen steeds vaker uit pure kostenoverwegingen voor
flexconstructies. Het meest saillante voorbeeld hiervan is
de postmarkt, waar de nieuwe postbedrijven
'overeenkomsten van opdracht' in plaats van
arbeidscontracten hanteren. De medewerkers doen
structureel werk, maar krijgen stukloon, vaak lager dan
het minimumloon, bouwen geen socialezekerheidsrechten
op en hebben geen ontslagbescherming.

De vakbonden ageren terecht tegen flexibilisering die
puur is ingegeven door kostenbesparing. Nog los van de
slechte arbeidsvoorwaarden is ook het perspectief voor de
betrokken medewerkers op doorstroom naar vast werk
met betere voorwaarden buitengewoon gering of zelfs
afwezig. Het verontrustende is dat de werkzekerheid voor
alle flexwerkers In Nederland lijkt terug te lopen (zie ook
het artikel van de hoogleraren Ruud Muffels en Ton
Wilthagen in Trouw, 21 januari).
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Niemand, zelfs de vakbonden niet, wil bedrijven
verbieden om flexibel personeel in te huren. Maar
flexiblisering om redenen van 'churning' is de slechtste
vorm van flexibilisering, niet alleen voor de betrokken
werkenden, maar ook voor de bedrijven die denken
hiermee kosten te besparen. Want: 'If you pay peanuts,
you get monkeys' - medewerkers die slecht betaald
worden en geen enkel perspectief hebben op betere
arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf zijn in de regel
minder productief. Dat is slecht voor de
concurrentiepositie van het bedrijf.

Ondernemingen zullen bovendien in een krappere
arbeidsmarkt steeds moeilijker mensen kunnen vinden die
willen werken in deze uitzichtloze banen. Ter illustratie,
vorig jaar (Telegraaf, 17 september) beklaagde de
commercieel directeur van TNT Post zich over de geringe
loyaliteit van uitzendkrachten die na twee dagen regen
niet meer kwamen opdagen. Dit is niet kenmerkend voor
uitzendkrachten, wel voor een bedrijf dat deze uitzend-

en andere flexkrachten als uitwisselbare
klapstoelmedewerkers beschouwd. En dat is iets wat ook
de ABU zich mag aantrekken.

Ronald Dekker is arbeidseconoom bij ReflecT,
Universiteit van Tilburg.

In een krappere arbeidsmarkt zullen steeds minder
mensen willen werken in uitzichtloze banen
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