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

Terecht steltHansBorstlap,
voorzitter vandeCommissie
Regulering vanWerk, inhet

FDdathetnieuwsteSER-akkoord
overdearbeidsmarktonvoldoen-
dehetbelang vanpubliek-private
samenwerkingerkent en te een-
zijdigde regiebij de socialepart-
ners legt (FD, 9 juni).

Het gevaarbestaatdathet
komendekabinetde ‘bredewel-
vaart’ en ‘zekerheid voormensen’,
waaroverdeSERspreekt, te veel
vanuitbestaandesystemenwil
realiseren.Eenvoorbeeld:meer
opleidingsbudgetten,begelei-
dingenomscholingklinkenals
deoplossing,maarwatdoenwe
methet gegevendat slechts25%
vandeboventalligewerknemers
gebruikblijkt temakenvandeze
voorzieningen?Mensenzijnbang
voorhetonbekende, enzoeken
eerderhouvast ineenmaxima-
leontslagvergoedingdan in
omscholing.

Eenwendbareeconomiewaar-
inmensenmakkelijker vanwerk
naarwerkbewegenenzicheen
leven langblijvenontwikkelen,
vraagtomeencultuuromslag.
Inplaats vancuratiefhr-beleid
—hetklassieke ‘socialeplan’
—dienenorganisatiespreven-
tiefhr-beleid te voeren.Lang
voordatontslagaandeorde is,
moet iederewerkendede regie
kunnennemenoverdeeigen
loopbaanontwikkeling.

d
IrmgardBorghouts-vandePas is
hoogleraarhrm&sociale zeker-
heid aanTilburgUniversity.

Goednieuws isdat veel orga-
nisatieshiervoor al innovatieve
stappenzettenensuccesvolle ‘van
werknaarwerk’-trajectenhebben
opgezet. Eenbepalende factor is
datwerkgeversnaar vaardigheden
kijken inplaats vannaar cv’s. Pi-
lotenblijkengoedeanalistenbij
debank, sommigebankmedewer-
kers zetten juistde stapnaarhet
onderwijs.

Het SER-akkoordstaatof
valtmetde invulling vaneen
publiek-private samenwerking
rondom‘vanwerknaarwerk’-tra-
jecten.Overheidensocialepart-
nerskunnen faciliterenen regie
voeren.Maarhet fundament van
eennieuwearbeidsmarktbegint
opdewerkvloer,waarmensenel-
kaarkennen, vertrouweneneen
gedeeldbelanghebben inwerkze-
kerheid.Begindaarmetbouwen.

Een bepalende factor
is dat werkgevers
naar vaardigheden
kijken in plaats van
naar cv’s
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