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ARBEIDSMARKT

Meer onderzoek naarwensen opdewerkvloer
nodig omarbeidsmarktbeleid te verbeteren

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

d
TonWilthagen ishoog-
leraarArbeidsmarkt,
TilburgUniversity. Rea-
geer via expert@fd.nl.

O
p1 januari treedt de
nieuweWet arbeids-
markt inbalans (WAB)
inwerking.Doel vande
wet is dehoeveelheid
flexwerk terug tedrin-

genenflexwerkers eenbeterepositie te
gevenopdearbeidsmarkt.Ookmoet
het voorwerkgevers eenvoudigerwor-
denmensenaan tenemenen, indien
nodig, te ontslaan.Ombeleid in een
sterk veranderende arbeidsmarkt toe-
komstbestendiger temaken, is daar-
naast deCommissieRegulering van
werk—decommissie-Borstlap—aan
hetwerk gezet.

Maarnieuwe regels voorde arbeids-
markt kunnendeplankookmisslaan.
Dit gebeurt als de aannames voorbe-
leidniet kloppen.Dat zagenwemetde
twee vorige ‘flexwetten’ enwe zienhet
dezeweekmetde evaluatie vandePar-
ticipatiewet, dewet die teweinigmen-
senmetbeperkingenaanhetwerk
helpt.Wanneer arbeidsorganisaties
enwerkenden zichniet doorbeleid
aangesproken voelen ende regels als
onzinnig of kostenverhogendervaren,
dan is deuitwerking vandie regels in
depraktijk vaakbeperkt óf anders dan
vooraf gedacht.Nieuwe regelsworden
dangenegeerdof omzeild.Dekansdat
wetgeving anderswerkt danbeoogd
isniet gering, omdatwetten in een
democratie altijd voortkomenuit een
compromis. Erwordt over onderhan-
deld en, uiteraard, over gestemd.

Hoekunnenwedan zorgendat de
wet zoveelmogelijk aansluit opde
praktijk, indit geval dewerkvloer?
Vanuit depolitiek gebeurt dit door
veelvuldig informeel vooroverlegmet
belangenorganisaties, zoalswerkge-
versverenigingenen vakbonden—zeg
maardepolder. Eenandere standaard-
methode is het uitnodigen vanexperts,
bijvoorbeelddoorde commissie voor
Sociale ZakenenWerkgelegenheid in
deTweedeKamer.

Punt iswel dat al deze experts,
commissieledenenbestuurders die
wordengeraadpleegdniet de eind-
gebruikers zijn vandenieuwe regels.
Die eindgebruikers zijn immersde
werkendenenwerkzoekendenener-
zijds enwerkgevers enopdrachtgevers
diewerkbiedenanderzijds.Maarhun
stemklinktniet rechtstreeksdoor in
hetwetgevingsproces.

Omdit toch tebevorderen isniet
lang geledende internetconsultatie
geïntroduceerd. Via dewebsitewww.
internetconsultatie.nl kan iedereennu
kennisnemenvanwetsvoorstellen en
zijn of haar ideeënhierover kenbaar
maken.Bijvoorbeeldover de vraagof
er voor zzp’ers eenminimumtarief

moet komenofniet.
Internetconsultatie is een stap

vooruit,maar voorstellen voornieuwe
regels—zeker voorde arbeidsmarkt—
zijn vaak ingewikkeld.Hoekunnenwe
dan tewetenkomenwatmensenopde
werkvloerwillen, los vanal bestaande
regels?Eenonderzoek vanmij en een
groepTilburgse studentenonder aan-
voering van Janneke Janssenen Joris
vanLaarhoven vandrie jaar geleden,
kanhierbij als leidraaddienen.

LOKAAL EXPERIMENT
Via een lokale kranthebbenweeen
oproep tot deelnamegeplaatst voor
verschillendegroepenopdearbeids-
markt, zoalswerkgevers,werknemers,
zzp’ers, jongeren engepensioneerden.
Zij kregenallende situatie geschetst
dat er noggeen regels rondwerk en
arbeidsmarkt zoudenbestaan. Vervol-
genswerdhende vraag gesteldwelke
regels erwél zoudenmoetenkomenen
wiedat dan zoumoetenorganiseren.
In totaal sprakenwe93personenuit
verschillendegroepen, in gesprekken
vanmeerdaneenuur.Ookwerdhen
gevraagdwat er rond thema’s als ziek-
te, arbeidstijdenenpensioengeregeld
zoumoetenworden, als er vooraf nog

niets bepaaldwas.
Het onderzoekwas eenexperimen-

teel onderzoekmet kleine aantallen,
dus veralgemenisering vande resul-
taten is te voorbarig. Toch zeggende
antwoorden tijdensdediepgaandege-
sprekkenwel iets.

Inhun reacties opde eerste,meer
algemene vraagkwamendedeelne-
mersniet zozeermet voorstellen voor
regelgevingophet gebied van lonenof
ontslag, zoalswe eigenlijkhadden ver-
wacht. Zij vondenechter vooral regel-
gevingophet gebied van veiligheid van
werk engoede toegang tot (geestelijke)
gezondheidszorg voorwerkenden van
belang.Ookwerdgevraagdomregels
voorduurzaamheid, zoals het lokaal
aanbesteden vanopdrachtenmet ‘ei-
genmensen’ en lokale grondstoffen.

ZELF REGELEN
Uit het onderzoek rijst verderhet beeld
datmensen veel zelfwillen regelen,
in overlegmetdewerkgever.Dat geldt
bijvoorbeeld voor dehoeveelheid te
werkenurenende locatiewaarwordt
gewerkt.Deze afsprakenhoevenniet
per se allemaal in eenarbeidscontract
vastgelegd en, opvallend, nogminder
in een cao. Anderzijdswil eenmeer-

Uit ons onderzoek
bleek dat mensen
vooral regelgeving
rond veiligheid van
belang vinden

derheid vandegeïnterviewdenwel het
aantal vakantie- en verlofdagenwette-
lijk vastgelegdof in een cao terugzien.

Vandegeïnterviewde zzp’erswil
graagdemeerderheid een vangnet bij
ziekte.De invullingdaarvan varieert
van eenbasisinkomen, tot bijstand, tot
eengezamenlijk broodfonds.Werken-
den vindendesgevraagddat dewerk-
gever henbij ziektemoet doorbetalen,
maarnietmeerdaneen jaar.Werkge-
vers achten zesmaanden tot een jaar
doorbetaling langgenoeg.Werkne-
mers enwerkgevers kunnenoverigens
ookbeiden levenmet eenalgemene
ziektewet.Dehelft vandewerknemers
ziet iets inhet verplicht opbouwen van
pensioen.Werkgevers zijndaarhele-
maal niet voor, endemeeste zzp’ers
ookniet.

Tot slot: één vandewerknemers
stelde voor ommeer experimentwetge-
ving in te voeren,wettelijkepilots dus,
omdatwetten ‘vaakniet goedwerken’
en ‘nietwordenbedacht doormensen
uit depraktijk’, aldusde geïnterview-
dewerknemer.Dat is eengoedplan.
Meer regionale experimenten zouden
een volgende stapkunnen zijn in een
betere afstemming vanwetgever en
werkvloer.

pagina 25, 22-11-2019 © Het Financieele Dagblad


