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ARBEIDSMARKT

Mkb’ers die als groepwerknemers contracteren,
verhogen innovatie, zekerheid enwerkplezier

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD
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TonWilthagen is
hoogleraarArbeids-
markt, TilburgUni-
versity. Reageer via
expert@fd.nl.

O
mdearbeidsmarkt te
verbeteren, kunnen
wenaarpraktijken in
het buitenlandkijken,
mits dat zorgvuldig
gebeurt.Het komt

namelijk zelden voordat eenarbeids-
marktmaatregel die elders goedwerkt,
naadloospast in eenander arbeids-
marktbestel. Tochkaneenkijkje over
de grens inspirerendwerken.

Neemhet fenomeen vangezamen-
lijkwerkgeverschap zoals dat inBelgië
mogelijk is.Daar kunnenbedrijven
als groep eenpersoonwerkbieden.De
banenbinnen zo’n ‘werkgeversgroe-
pering’ betreffenminimaal negentien
uurperweek enkunnen zowel voor
bepaalde als onbepaalde tijd zijn. En
bedrijvenmoeten zich aanmeldenbij
hetministerie voorWerk, Economie en
Consumenten.De regeling is eenex-
perimentuit 2001dat sindsdien steeds
wordt verlengd. InNederlandkennen
wegedeeldwerkgeverschapniet. Kun-

nenwemisschienopdit vlak iets van
deBelgen leren?

Eenwerkgeversgroeperingbrengt
tweeofmeer ondernemingen samen
oméénofmeerwerknemers tewerven
die afwisselendof gelijktijdigbij hen
komen tewerken.Deondernemingen
delenduswerknemersmet elkaar.
Dewerknemerswerkenweliswaar bij
verschillendebedrijven,maar sluiten
slechts éénarbeidsovereenkomst af
metdewerkgeversgroepering.Die is
ookwettelijk gezienhunenigewerk-
gever; debetrokkenondernemingen
zijn slechts gebruiker en juridisch
geziengeenwerkgever. InNederland
kun jewel voormeerderewerkgevers
werken,maardatmoet viameerdere
arbeidscontractenwordengeregeld.

Ondertussengroeit hier het aantal
mensendatmeerdanéénbaanheeft.
Zeker 600.000Nederlanders combi-
neren verschillendebanen.Ongeveer
tweederdewil dit graagblijvendoen,
vanwegehet extra salaris of de afwis-
seling vanhetwerk.Dat zijn vooral
hogeropgeleiden.Deandere groep
heeft volgenshet rapport ‘De vele kan-
ten vanbanencombineren’ vande
Sociaal-EconomischeRaaduit bittere
noodzaakmeerderebanen.Daarnaast
zijn onderhet groeiendaantalwerken-
de armen inNederland veelmensen
die teweinigurenkunnenwerken.

Belgiëheeft dewerkgeversgroepe-
ring ingesteldombedrijvenmeerflexi-
biliteit te bieden. Tijdelijke inhuur van
arbeidskrachten is er relatief streng
geregeld. InNederland zoudenwerk-
geversgroeperingenkunnenbijdragen
aanbeteugeling van inleen.Mensen
dienu tegenhunzinkleine en tijdelij-
kebaantjeshebbenof alleenopafroep
worden ingehuurd, zouden via een
werkgeversgroeperingmeerwerk- en

inkomenszekerheid verkrijgen. Ende
bedrijvenhoevendeopslag voorhet
inlenennietmeer tebetalen.Wel zijn
inBelgië alle leden vaneenwerkgevers-
groeperinghoofdelijk aansprakelijk
voordefiscale en sociale schulden van
degroeperingdiebetrekkinghebben
opdegedeeldewerknemers.Denkaan
loonbetaling enbijdragenaan sociale
zekerheid.

KLEINE BEDRIJVEN
Gezamenlijkwerknemers aannemen
betekent dat ookde risico’s vanhet
werkgeverschapwordengedeeld.
Deze risico’sworden inNederlandals
behoorlijk groot ervaren, vooral door
hetmidden- enkleinbedrijf. Dit speci-
fiekdoorde verplichtingomhet loon
van ziekewerknemers twee jaar lang
door te betalen.Die risico-aversie van
Nederlandsewerkgevers is een vande
redenendatwetgeving zoals dePartici-
patiewet, bedoeld ter stimulering van
dearbeidsmarktparticipatie van zwak-
kere groepen, teweinig effect heeft.

Eenanderebelangrijke reden is dat
veel bedrijvennogmaarbeperktwerk
hebbendat relatief eenvoudig enwei-
nig veeleisend is.Denkaanconciërges,
balie- enpostkamermedewerkers en
werk in catering, groenvoorziening
enparkeerbeheer.Gezamenlijk zou-
den veel bedrijvenwel genoegwerk
hebben tebieden.Nog een voordeel
vangedeeldwerkgeverschap is dat
werkgevers opleidingskostenkun-
nendelenwaardoor zemeerdannu
zoudenkunnen investeren indeont-
wikkeling vanmensen (toch een van
deprioriteiten vanhetNederlandse
arbeidsmarktbeleid).

Werkenbinnenmeerderebedrijven
opéénarbeidscontract levert afwisse-
lingop voorwerknemers, zonderde

onzekerheid van stapelbanen.Werk-
nemers vergroten zohunprofessionele
netwerk enhebbeneen interessante
loopbaan inplaats van eenenkele
baan.Dat sluit goedaanbij de voor-
keurenenwensen van jongerewerkne-
mersdie vaak sneller uitgekeken zijn
opéén functie binnenéénorganisatie.

Tot slot kangedeeldwerkgeverschap
bijdragenaanmeer innovatie enhoge-
re productiviteit, vooral inhetmkbdat
enormbelangrijk is voordeNederland-
se economie. Begin2019 teldeNeder-
land ruim1,75miljoenmkb-bedrijven,
dat is 99,8% vanalle bedrijven.Werkge-
versorganisatieMKB-Nederlandwaar-
schuwt voor een te grote afstand tussen
innovatieve koplopers enmkb-bedrij-
vendie vooral de technologie volgen.
Dat kanbelemmerendgaanwerken
ophet groeivermogen vanonze econo-
mie. Samenkunnenkleinerebedrijven
specialisten zoals IT’ers aannemen,
die afzonderlijkebedrijven zichniet
kunnen veroorlovenofnietwetenaan
te trekken.

Gedeeldwerkgeverschappast bij de
deeleconomie en is zekernaderebe-
studeringwaard (het eerdergenoemde
SER-rapportwijdt erwelgeteld zeven
regels aan). Bepaalde combinaties van
bedrijven zullenwellicht beterwerken
danandere. Bij soortgelijkebedrijven
indezelfde sector,met gelijktijdige
piekenendalen inhetwerkaanbod, zal
minder tedelen zijn.Dat kananders
liggenbij bedrijvenmet verschillende
activiteiten, diewel in elkaarsnabij-
heid zitten, bijvoorbeeldopeen in-
dustrieterrein. Totnu toeheeft deNe-
derlandseoverheidniet sterk ingezet
opdebevordering van samenwerking
tussenwerkgevers opde arbeidsmarkt.
Net als inBelgië kanmet eenexperi-
mentele regelingwordengestart.

Als groep zouden
werkgevers kunnen
bijdragen aan het
beteugelen van
inleenconstructies
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