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D
eze verkiezingstijd staat de
arbeidsmarktmeerdanooit
inhetmiddelpunt vande
politieke aandacht.Het is
duidelijk dat er onder veel
partijendraagvlak voorher-

vormingen is.Dat is goednieuws,maar er
moet voordiehervormingenwel een route-
kaart komen.Dediscussie over de verkor-
ting vandeWW-duur, naar aanleiding van
deuitlatingen vanCDA-lijstrekkerWopke
Hoekstra, illustreert dat die routekaart er
nogniet is.

De situatie inNederland lijkt sterk op
hetEuropeseflexicurity-debat dat zo’n 15
jaar geledenopEuropeesniveauplaats-
vond. Als ontwikkelaar vanhet begrip
flexicurity en als lid en rapporteur vande
Europese expertgroepmocht ikdaarin een
rol spelen.Overhet beleid ontstondwon-
derwel overeenstemming: inhetEuropees
parlement, tussendeEuropesewerkgevers
en vakbondenenuiteindelijk op6decem-
ber 2007 tussende lidstaten indeEurope-
seRaad.

Dat beleidbevatte al deblauwdruk van
deontwerpendienu jaren later inNeder-
land zijn terug te vinden inhet advies van
de commissie-Borstlap, het adviesrapport
‘Het beterewerk’ vandeWRR,het ‘Wet-
boek vanWerk’ vandeVereniging voor
Arbeidsrecht en recent ook indenieuwe
koers vanVNO-NCWenMKB-Nederland.
Doel is eendynamische arbeidsmarkt,
gepaardmetwerkzekerheid voor allewer-
kenden.De zekerheidomaanhetwerk te
komenén teblijven,waarnodig in eenan-
der bedrijf, sector of beroep.

TIJDIG OVERSTAPPEN
Daarvoor zijn vier pijlers nodig.De eerste
pijler is eenactief arbeidsmarktbeleiddat
werkendenop tijdhelpt overstappennaar
anderwerk als dat aandeorde is. Pijler
twee is een stelsel voor een leven langont-
wikkelendat inspeelt opde veranderende
arbeidsmarkt.Moderne sociale zekerheid,
diewerkzoekendenmetnieuwe vaardig-
hedenduurzaamterugbrengtnaar de ar-
beidsmarkt, is pijler drie. Pijler vier omvat
arbeidscontractendieflexibiliteit bieden
maarwaarwerkenden tegelijkertijd op
kunnen vertrouwen.

Nederland lijkt er nueindelijk klaar
voor omvanditmodelwerk temaken.
Dan zijn er tweebelangrijke lessenmee te
geven. Als eerste kun je in zo’nmodelniet
gaanwinkelen.Dusbijvoorbeeldniet al-
leenkiezen voormeerflexibiliteit in vaste
arbeidscontracten.Dan trek je hetmodel
uit het lood.HansBorstlap, voorzitter van
denaarhemgenoemdecommissie,maakt
dat punt ook terechtmetbetrekking tot
zijn advies.

Een tweede les is dat je inNederlandna
twintig jaarworstelenmetdeze arbeids-
marktdiscussieniet eensklaps tot een
beleidspakket kunt komendat integraal
kanworden ingevoerd.Dat gaat te veel tijd
kosten enbovendienmoet je lettenopde
typischNederlandse geschiedenis enop
dehuidige crisisomstandigheden.Dus je
moet verstandig faseren,maar zonderhet
gehelemodel los te laten.

WERKZEKERHEID EERST
Datbetekent dat je inNederland,waar
laagwaardigeflexibiliseringdé trend is
geworden, éérst dewerkzekerheid fors
moet vergrotendoordepijlers één tot en
metdrie te versterken. Je kuntdaarniet
op vooruitlopen, zekerniet in een crisis,
doornualvast deWW-duur in te korten. In
dat geval ontstaat eenzelfdedramaals bij
de invoering vandeParticipatiewet, toen
alvast de socialewerkplaatsenwerden
afgesloten.

Concreet kunnende eerste drie pijlers
als volgtworden versterkt. Bouw inde ar-
beidsmarktregio’s verder aaneenperma-
nente infrastructuurdie op veiligewijze de
overstapnaar anderwerk faciliteert.Ook
overdegrenzen van sectorenheen.Dat sys-
teemmoetnualvast zijnwerkdoen.Het is
hierbijwel zaakdat debestaande aanpak
niet concurreertmetdenieuwe regionale
mobiliteitsteams.

Ophet terrein vaneen leven langont-
wikkelen zijn al veel initiatieven,maar
daarmoet veelmeer lijn inkomen.Het
Stap-budget,waarmee volgend jaarwer-
kendenenniet-werkendeneenpersoon-
lijk ontwikkelbudget krijgen van€1.000
per jaar, is eenbeweging inde goede rich-
ting.Dat geldt eveneens voordeonline-
leerplatforms, loopbaanadvisering en

leerwerkbanenwaarmeemensenwerken-
derwijs huncompetenties en vaardighe-
denkunnen versterken.

Moderne sociale zekerheidneemt toe
doormeermaatwerk, vertrouwenencon-
tactmogelijkheden tebieden. Endoor
mensenbeter toe te rustenomdearbeids-
marktweer op te gaan. Samenwerking
tussenalle publieke enprivate partijen is
daarbij de sleutel enkannualvast in een
‘voortent’ voor de arbeidsmarktworden
georganiseerd.Daar kan iedereen terecht
met elke vraag rondwerk, inkomenen
scholing.Op termijnwordt dat eendefini-
tiefHuis vandeArbeidsmarkt.

Dit betekent ookdatwe eenaantal za-
kennunogniet hoevendoen. In een latere
fase kanhetUWVals publiekorgaan stop-
penmethet afgeven vanontslagvergun-
ningen, een systeemdat in geenenkel an-
der landmeerbestaat. Eenarbeidsrechter
waakt danover de rechtvaardigheid van
ontslag.

De loondoorbetalingsverplichting van
twee jaar voordewerkgever bij ziekte van
dewerknemerkanweer grotendeelswor-
den vervangendoor een collectieve voor-
ziening, zoals in alle andere landen. Tran-
sitievergoedingenkunnenopnieuwonder
de loepwordengenomen.Enmisschien
kandeWW-duurdan inderdaadkorter.

Nederlandmoetdushet beenbijtrek-
kenwatwerkzekerheidbetreft, juist om
eenmeerdynamische en rechtvaardige
arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Flexibili-
teit kanniet zonder zekerheid,maar zeker-
heidbestaat ookniet zonderflexibiliteit.
HetDeenseflexicurity-model is hiervoor
het bekende schoolvoorbeeld,maarNe-
derlandhoeft geenDenemarkenworden
endat kanookniet.Wij zullen zelf stap
voor stapweerhet rechtepadopmoeten
gaan.

A R B E I D S M A R K T

Maakwerkzekerheid nude hoogste prioriteit
$ Nederland is
klaar voor
hervormingen
commissie-
Borstlap

$Maar in dit
model kun je
niet ‘winkelen’

$ Niet alvast
WW-duur
inkorten, juist
verstandig
faseren is van
belang

Flexibiliteit
kan niet
zonder
zekerheid,
maar
zekerheid
bestaat ook
niet zonder
flexibiliteit
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