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ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

T
erwijlwenogmidden inde
coronacrisis zitten enookde
werkgelegenheidwordt ge-
raakt, ontstaanal discussies
over hoehet verdermoetmet
onze toekomstige arbeids-

markt. Interessanthierin is de stellingna-
me vanwerkgeversorganisatieAWVNen
de felle reactie hierop van vakbondCNV.
DeAWVNhaaldebegindezemaandde
krantenmet koppenals ‘Werkgeverswil-
lenmeerflexibiliteit vanhunpersoneel’.

Dezewerkgeversboodschap staat volle-
dighaaks opdeanalysediede vakbonden
maken.Die vindendat deflexibiliteit op
de arbeidsmarkt juist doorschiet en stel-
lendat de crisis laat zienhoekwetsbaar
veel groependoordieflexibilisering zijn.
Dreigt ‘depolder’ opnieuw in een impas-
se te rakenophet themaflexibiliteit en
zekerheid?

‘FLEXICURITY MATRIX’
Voor eengoedediscussie over flexibiliteit
en zekerheid is het belangrijk duidelijk te
krijgenwaaroverwehet precieshebben.
Ik gebruikdaarvoor een schemadat ik
eind jarennegentig ontwikkelde, de zoge-
noemde ‘flexicuritymatrix’. Indit schema
onderscheid ik vier vormen vanflexibiliteit
en zekerheid endiewordenweer opelkaar
betrokken.

De eerste vormvanflexibiliteit is ex-
tern-numeriek. Inhoeverre kaneenorga-
nisatiemee-ademenmetbedrijfsecono-
mischeomstandigheden, doorhet aantal
arbeidskrachten te vergrotenof juist te
verkleinen?Dat kan via allerlei vormen van
tijdelijke enflexibele contracten.

De tweede vorm is intern-numeriek.Dit
gaat niet omhet aantal personeelsleden,
maar omhet aantal urendat personeel
wordt ingezet.Overurenof vrijgerooster-
deuren, vast te leggen in eenurenbankof
-spaarregeling, enwerktijdverkorting zijn
voorbeelden vandezeflexvorm.

Functioneleflexibiliteit is dederde vari-
ant.Hier gaat het eromhoebreedmensen
kunnenworden ingezet. Kande recep-
tioniste ookworden ingezet als schoon-
maakster als dat nodig is?Kan zij op een
andere vestigingwerkenalshieromwordt
gevraagd?

De laatsteflexvorm is loonflexibiliteit. In
hoeverre kanhet loon, of eenonderdeel er-
van,wordenaangepast, afhankelijk vande
economischeomstandigheden?Daardoor
wordende loonkostenbeheerst.

De eerste vande vier zekerheden is
baanzekerheid: de zekerheidomdehuidi-
gebaan te kunnenbehouden.Werkzeker-
heid, als tweede vorm, is breder, namelijk
de zekerheidomaanhetwerk te komenen
teblijven.Maardat is niet noodzakelijk in
dezelfde functie of bij dezelfdewerkgever.
Het omvat ookde zekerheiddat iemand
zijn competenties en vaardighedenkan
blijvenontwikkelen.

Dederde vormvan zekerheid is inko-
menszekerheid.Dat is de zekerheid van
eenplaatsvervangend inkomenals er tijde-
lijk of blijvendgeen inkomenuit arbeid is.
Onze sociale zekerheid is debelangrijkste
bronhiervan.

Combinatiezekerheid, als laatste vorm,
is de zekerheiddat iemandzijnof haar
werkkan combinerenmet anderemaat-
schappelijke enpersoonlijke verantwoor-
delijkheden. Allerlei soorten arbeidstij-
den- en verlofregelingenkunnenhiervoor
zorgen.

EIGEN REGIE
Devoorstellen vandeAWVNkunnenwe
begrijpenals dewensomvanuit dewerk-
gevers de intern-numerieke, functionele
en loonflexibiliteit te versterken,met als
belofte datwerknemersdaarvoormeer
baanzekerheid terugkrijgen.Onderdeel
vanhunbelofte is dusdat externeflexibili-
teit danminderwordt ingezet.
Vakbonden stellen juist debaanzekerheid
voorop. Zewillenhoedanookeenbe-
perking vande externeflexibiliteit. Punt.
Bovendien vinden zedatwerknemers zelf
de regiemoetenhebbenophet aantal te
werkenuren enhet doen vananderewerk-
zaamheden.Ookwillen zemeer combina-
tiezekerheid, tenbehoeve vanbijvoorbeeld
jongeouders enmantelzorgers.

Ronduit negatief zijnde vakbonden
overhet voorstel om lonen te latenmeebe-
wegenmetde economie.Hierdoor zullen
werknemershet in een crisis nog zwaarder
krijgendannual het geval is. Bovendien,
stellendebonden, zijnde lonende laatste

jaren al tenonrechte zoweinig gestegen.
Twee zakenkunnenweopgrond vanon-

derzoek vaststellen. Inde eerste plaats zijn
indematrix heelwatmaatregelenmoge-
lijk die zowel goed zijn voordeflexibiliteit
als voor een vormvan zekerheid. Iknoem
datflexicurity.

Want als je flexwerkerswél goedmee-
neemt in scholing, ondersteuning van
werknaarwerk en sociale zekerheid,wordt
zowel externeflexibiliteit alswerkzeker-
heidbereikt. Functioneleflexibiliteit kan
worden ingezet voorbaanverrijking en
loonbaanbevordering.Werktijdregelingen
waarbijmensen zelf zeggenschaphouden,
zoals bij zelfroostering, dragenbij aan
combinatiezekerheid. Loonflexibiliteit is
mogelijk door tijdelijk premies te reduce-
ren vanuit de sociale zekerheid.

IDEALE MIX
Ten tweede is uit studies bekenddat geen
enkel landmaarmet één systeemwerkt,
hoewelNederlandwel erg sterk focust op
externeflexibiliteit in vergelijkingmet
Duitsland.

In alle landen is sprake vaneenmix. In
Denemarkenbijvoorbeeldbestaat, naast in-
terneflexibiliteit inclusief de loonvorming,
ook veel externeflexibiliteit door licht
gereguleerde vaste contracten.Ditwordt
gecompenseerd engefaciliteerddoormeer
werkzekerheid en combinatiezekerheid.

Het gaat dusomgoeduitgelijnde com-
binaties vanflexibiliteit en zekerheid.
Daarommoetenoverheid en cao-onder-
handelaarsweermeerde sociale dialoog
opzoekenennaarwin-winstrategieën
streven.Datwashier lange tijd eengoede
traditie,maar ontbreekt nuaandeonder-
handelingstafel.Want als het vertrouwen
ontbreekt, is het bereiken vanflexicurity
onmogelijk.
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$ Crisisvergroot
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toekomst
arbeidsmarkt
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vastopflexibiliteit
versuszekerheid

$ Maarzekeren
flexkunnenelkaar
juistversterken,
als jeditopde
goedemanier
combineert
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