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ARBEIDSMARKT

AlsNederland sterker uit de crisiswil komen,
moet kabinet arbeidsmarkt versneld vernieuwen

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD
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H
et kabinet presenteerde
woensdagavondde route-
kaart omgeleidelijk aan
uit de coronamaatregelen
te komen.Maar ook voor
het verderearbeidsmarkt-

beleidmoet dringendeenperspectief
komen,nudeTweedeKamerverkiezin-
gen, gepland voor 17maart 2021, snel
dichterbij komen.Daarvoorhoevenwe
niet zozeer fundamenteel na teden-
ken, alswel door te pakkenopdedos-
siers diewemaar al te goedkennen.

In feite ligt er al een spoorboekje
voorde arbeidsmarktmet eengroot
aantal todo-punten.Hierover is de
afgelopen jarenal veel geschreven en
gezegd,maar indepraktijk is er nog
teweinigwerk vangemaakt.Dat zie je
bijvoorbeeldookweer terug inde rap-
porten vandebredemaatschappelijke
heroverwegingendie voor de corona-
crisis doorde ambtenaren vande ver-
schillendeministeries zijn opgesteld
en in aprilwerdengepubliceerd.

Het eerste puntwaaraaneennieuw
kabinetnade verkiezingen zoumoe-
tenwerken ishetmeer arbeidsvorm-
neutraalmaken vande regels voorde
arbeidsmarkt.Hetmaakt inNederland
nog te veel uit of je een vast contract
hebt, in eenflexbaan zit, of dat je zzp’er
bent.Dat is onzinnigwanthet gaat in
alle situaties omwerkendemensen
dieproberendekost te verdienen.We
moetendaaromzoveelmogelijknaar
gelijke eneenvoudige regels voor alle
vormen vanarbeid toe.

Al twintig jaarwijzendeskundigen
opdezeonduidelijke regels en recent
hebbenookde commissie-Borstlap
endeWetenschappelijkeRaad voor
hetRegeringsbeleiddit pijnpunt aan-
gesneden.Doorde coronacrisis is dit
pijnpunt zelfs verscherpt. Te veelmen-
sen zijn te kwetsbaar in een crisis als
deze. Bovendienwetenwerkgeversmet
al deze verschillende regels nietwaar
ze aan toe zijn enweerhoudthet hen
omzoveelmogelijkwerk aan tebieden.

Het tweedepuntwaar forse vernieu-
wingennodig zijn, ligt ophet gebied
vande sociale zekerheid.Het kabinet
tast opditmoment fors indebuidel en
trachtmetnoodmaatregelen voor alle
werkendenbehoud vanwerk, of in ie-
der geval bestaanszekerheid,mogelijk
temaken.Dat is lovenswaardig. Enhet
laat ziendat, ondankshet jarenlange
gebakkelei over flex versus vast, één
lijn trekkenwenselijk ennoodzakelijk
is.Maardaartegenover staat dat het
danook vanbelang is dat iedereen,
zonderuitzondering, bijdraagt aande
collectieve voorzieningendiedaarvoor
nodig zijn.

Opt-out’s, zoals nunogbij zzp’ers

het geval is,moetendannietmeer aan
deorde zijn. Iedereendraagt bij en
iedereenkaneenberoepdoenop so-
ciale zekerheid.Dat kunnenwebeter
regelendoorfiscaliseringdandoorhet
heffen van sociale premies.Danheb je
ookgeenafzonderlijkefiscale subsi-
dies voor zzp’ersmeernodig.

Het derdepuntbetreft depaniek
die inNederlanduitbreekt als bepaald
werkdreigt af tenemenof te verdwij-
neneneenoverstapnaar anderwerk
aandeordekomt.Denk voornuaan
banenopSchiphol of inde evenemen-
tenbranche.Die onrust is begrijpelijk.
Maarde angst kandeelswordenweg-
genomendoorblijvende arrangemen-
ten te creëren, diemensenhelpenom
vaneenbestaandebaannaar ander
werkover te stappen. En zonderdat
mensendaarbij het risico lopenwerk-
loos teworden.

OVER SECTOREN HEEN
Ookopdit vlakhebbenwealmeerdan
vijfentwintig jaar eendossier, onderde
noemer intersectoralemobiliteit.Maar
wehebbennog steedsper sector scho-
lings- enontwikkelingsfondsen, terwijl
transitiefondsenen–instrumenten
over sectorenheennuttiger zijn. Laten

wediedannuontwikkelen,we zul-
len zeook inde toekomsthardnodig
hebben.Hetnieuwe initiatief voor een
banenloket inAmsterdam is eengoede
stap indie richting.

Endaarmeehoudt ookhet vierde
punt verband: het gebrek aan zicht op
aanwezige vaardigheden. Vaakweten
wealleenwat voor opleiding iemand
genotenheeft enwelke functies enbe-
roepeneerder zijn vervuld.Dat is zeer
beperkte informatie, omdatmensen
inhunwerkend levenallerlei ervaring
en vaardighedenopdoen. Als die skills
niet inzichtelijk zijn, kun jedaar ook
niet opmatchenenopgematched
worden.

VAARDIGHEDENPASPOORT
Datbetekent in een crisis dat vaardige
mensengeenwerkkunnen vinden,
terwijl erwaarschijnlijkwelwerkgevers
zijndie juist op zoek zijnnaarmensen
metdie vaardigheden.Hetwordt daar-
omhoog tijddat iedereen inNeder-
landeen zogenaamdskills-paspoort
aanmaakt, gebaseerdopeenerkende
standaard, zodat ookuitkeringsinstan-
tieUWVenuitzendbureausdaarmee
kunnenwerken.Daarhoort danook
een individueel leerbudget bij, zodat

In Nederland breekt
paniek uit als werk
dreigt te verdwijnen
en een overstap naar
ander werk nodig is

iedereenaan zijnontwikkelingkan
blijvenwerken.

Vaardighedenenwerkervaring zijn
ook cruciaal voorhet laatste punt opde
arbeidsmarkt dat aanpassing vraagt.
Werklozen, toekomstigewerklozen
en schoolverlaters dieniet aande slag
kunnen, hebbenallemaal gemeendat
hunontwikkeling stilvalt.Werkloos
zijn eneenuitkeringontvangenbete-
kent inNederlanddat je opde reser-
vebankkomt te zitten, dat jenietmeer
aan je ontwikkelingkunt enmagwer-
ken.Dat is echt achterhaaldbeleid.

Duurzamearbeidsparticipatie
enkansopnieuwwerk vereisendat
mensenbezig blijven enconstant ont-
wikkelen. Leer-werkcombinaties zijn
daarvoorhet best geschikt. Enbijwerk-
loosheidkaneenuitkeringdaarvoor
als eenparticipatie-inkomenworden
verstrekt. Zo’nparticipatie-inkomen
kanookworden toegekendaanmen-
senmet afstand tot de arbeidsmarkt.
Er is genoegwaardevolwerk tedoenen
te leren. Zeker in crisistijd.

Debal ligt nubij depolitiek ende
polder omverantwoordelijkheid te
nemenendearbeidsmarkt te vernieu-
wen, zodatNederlanddit keerwel
sterker uit de crisis komt.
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