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N
iet alleende arbeidsmarkt
staat onderdruk,maar ook
het arbeidsmarktbeleid.
MinisterWouterKoolmees
vanSociale ZakenenWerk-
gelegenheid liet onlangs

weten indeze regeringsperiodenietmeer
toe te komenaaneennieuwe regeling
die zzp’ers van schijnzelfstandigenkan
onderscheiden.

Al eerder beslotende vakbondenFNV
enCNVhetwerkplatformTemper voor de
rechter te dagen. Zij beschouwenTemper,
dat zzp’ers enopdrachtgevers indehore-
ca, schoonmaaken logistiek via eenapp
bij elkaar brengt, als eenuitzendbureau,
met alle verplichtingen vandien.Dit zijn
ingewikkeldeproblemen,maar eennieuw
kabinetmoet juist voorranggevenaan
werk voor iedereen.Werk,werk,werk, om
metoud-premierWimKok te spreken.

ARBEIDSBEPERKING
Het Sociaal enCultureel Planbureau (SCP)
publiceerdeonlangs een rapport over de
decentralisatie vanhet sociaal beleidnaar
gemeenten, eenoperatie die startte in
2015.Hierbij hoort ookdeParticipatiewet
diedekansenopwerk vanmensenmet
eenarbeidsbeperking zoumoeten vergro-
ten.Het SCPconstateert dat dit nauwelijks
is opgeschoten.

Dit sluit aanbij deberekening vanCe-
dris, de landelijke vereniging van sociale
werkplaatsen. Vandeafspraakuit 2013
tussenhet rijk ende sociale partners om
extrabanen te realiseren voormensenmet
eenbeperkingof afstand tot de arbeids-
markt, isweinig terecht gekomen; er zijn
tot nu toe geen53.000,maar slechts 12.000
mensenextra aanhetwerk.

Daarnaast zijn er organisaties enbedrij-
vendie overlopen vanhetwerk, zoals zor-
ginstellingen.Dat brachtministerKool-
mees ertoemethet idee van ‘crisisbanen’
te komen, in te vullendoormensendie
hunwerkhebben verlorenofniet aanhet
werkkunnenkomen.

Zo schiet hetmaarniet op.Het gaat om
drie soortenproblemen. Inhet geval van
(schijn)zelfstandigenendeplatform-
economie is erwelwerk,maarworden
dearbeidsvoorwaardenals probleemge-

zien. Bij demensenmetbeperkingenen
afstand tot de arbeidsmarkt is eengebrek
aanwerk juist het probleem. Indederde
situatie zijn er teweinigmensen inbeeld
omhetwerk tedoendat erwel is.

De arbeidsmarkt is er omproblemenop
te lossen.Die arbeidsmarkt is inde eerste
plaats gebaat bij zominmogelijk belem-
meringenombestaandwerk in stand te
houdenennieuwwerk te creëren.Dan
ontstaat er ook zoveelmogelijkwerkge-
legenheid voormensen.Dat zoudusde
prioriteit vanhet volgendekabinetmoeten
zijn.

Hetmaaktdaarbij niet uit of datwerk
in voltijdsebanenof inkorte projecten en
takenwordt aangeboden.Met of zonder
baas.Werk iswerk.

Metdeklusseneconomie is indat op-
zicht helemaal nietsmis, elk stukwerk
telt. Inde samenleving is enormveelwerk
tedoen, ook in een crisis.Ookwerkdat
nugeenbetaaldebaan is endaaromniet
wordt opgepakt.

HOUSE OF PROJECTS
Daarom ishet eengoed ideeom inelke re-
gio eenHouseof Projects op te zetten, een
plaatswaar een veelheid vanprojectenkan
wordenontwikkelddie tot nieuwwerk lei-
dendat oplossingenbiedt voorde grote en
kleine vragen inde regionale samenleving,
ontwikkelplaatsen,waartoeookde sociale
werkvoorzieningsorganisatiesnieuwe stijl
behoren.Diezelfde socialewerkvoorzie-
ning is immers inhet kader vandeboven-
genoemdeParticipatiewet afgesloten voor
nieuwe toetreders.

InhetHouseof Projects kunnenook
makkelijk stages voor leerlingenworden
aangeboden,waaraannuenorme tekor-
ten zijn. In stedenals Stockholmworden
opdiemanier sociale en technologische
innovaties gestimuleerd, die inspelen
opdegrote stedelijkeuitdagingen zoals
verduurzaming.

Ten tweede vaart de arbeidsmarktwel
bij zoveelmogelijk transparantie en in-
formatie. Ermoet snel engoed inkaart
gebrachtwordenwaarwerk is ennoggaat
komenenwat er voornodig is omdatwerk
te kunnendoen. Slimme technologie,
zoeksystemen, apps, skills, paspoorten

enzovoort biedenuitkomst.Dankomen
vraag enaanbod vanzelf bij elkaar enhoef
je ookgeen crisisbanen voor te stellen.

Natuurlijk is er nog eenderde aspect,
dat vande voorwaardenenomstandighe-
denwaarondermensenhetwerkdoen.De
arbeidsmarkt regelt dit niet vanzelfspre-
kend voor iedereen.Niet iedereenheeft
voldoendearbeidsmarktmacht omhet
werk te kunnenneerleggenals de voor-
waardenniet goed zijn.Daarvoor zijn re-
gels en vooral collectiviteitennodig.

DeSociaal-EconomischeRaad (SER)
ziet inhaar recente advies dekansen van
deplatformeconomie, ook voormensen
met een zwakkerepositie,maar ookhet
risicodatmensen te afhankelijkworden
vande commerciële platforms.Doordat
veelmensen zich aanbieden zijnde tarie-
ven laag.

Daarom ishet belangrijk dat er soci-
ale platforms, regionale coöperaties of
werkgemeenschappenkomen, diemen-
senhelpenomalles bij elkaar voldoende
werk- en inkomenszekerheid te krijgen en
dienamenshenonderhandelen.Dat kan
dusook viadetacheringsconstructies; bij
de socialewerkvoorziening is dat al jaren
gewoon.

ONWENSELIJK
Decommissie-Borstlapwil flexibiliteit fors
terugdringen,maardat is indeze visie juist
niet nodig enonwenselijk.Welmoeten
deze collectiviteitenworden toegevoegd
aande contractvormenwaartoedeze com-
missie zichwil beperken: vaste contracten,
uitzendcontractenof echt zzp-schap.

Het inzettenopeenoverzichtelijke ar-
beidsmarktmetmaardrie rijstroken zal
ertoe leidendat er veelwerkblijft liggen,
vooral voormensendiedatwerkhardno-
dighebben.
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Deklusseneconomie verdient juist volop ruimte
$ Focus van
volgend kabinet
opwegnemen
barrières voor
werk

$ Banen,
projecten of
klussen: als het
maarwerk is!

$ Fors
terugdringen
flexibiliteit door
commissie-
Borstlap is
onwenselijk

De sociale
werk-
voorziening
is al jaren
een prima
constructie in
de platform-
economie
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