Werk en flex in de radicale jaren ‘20
16 ideeën voor een sterk en sociaal groeivermogen
Inzichten, vragen en stellingen van de Commissie regulering van werk
In de introductie van de discussienota “In wat voor land willen wij werken?” constateert de
Commissie regulering van werk dat ons land dikwijls hoog op internationale lijstjes staat
wat betreft welvaart, concurrentiekracht en werkgelegenheid.
En dat er tegelijkertijd grote verschillen zijn tussen alle werkenden en er een tweedeling in
de samenleving dreigt. Met grote verschillen tussen enerzijds welvarende werkenden die
goed zijn opgeleid, goed verdienen en goed zijn beschermd, en anderzijds werkenden die
slecht zijn opgeleid en veelal werken in laagproductieve banen met geringere sociale
bescherming. Het blijkt daarbij, zo haalt de Commissie onderzoek van de OESO aan, dat
ons land wat betreft de toename van tijdelijke arbeid en van zzp’ers aanzienlijk afwijkt van
vergelijkbare landen om ons heen. Nationaal beleid ligt hieraan ten grondslag en niet
zozeer trends als globalisering en technologische ontwikkelingen, die zich immers overal
voordoen. De Commissie haalt weer de OESO aan, die wijst op nadelige economische
effecten van deze ontwikkeling voor ons land, onder meer voor de groei van economie en
productiviteit.
Zo zijn er volgens de Commissie dus duidelijke aanwijzingen dat de huidige regels rond
werk zowel de sociale aspecten als het (toekomstig) nationale verdienvermogen
bedreigen.
De Commissie stelt daarom op zoek te gaan naar antwoorden op de volgende vragen:






Is de wet- en regelgeving rond werk wel voldoende toegesneden op toekomstige
behoeften en omstandigheden?
Kan daarmee op de wat langere termijn economische en sociale vooruitgang
worden gewaarborgd?
Wat is de waarde van werk?
Welke regels hebben we nodig om die waarde te borgen en welke
beleidsinstrumenten horen daarbij?
Welke doelen willen we bereiken en hoe zorgen we ervoor dat de regels rond werk
daarop goed aansluiten?

De Commissie formuleert daartoe de volgende stellingen:
1.

2.

Voor alle werkenden die niet op eigen kracht adequate arbeidsvoorwaarden kunnen
bedingen (ongelijke onderhandelingspositie) dienen vergelijkbare arbeidsrechtelijke
regels te gelden.
Regels rond werk moeten zorgen voor een breed, universeel fundament voor
inkomensbescherming van alle werkenden, ongeacht de contractvorm. Adequate
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inkomensbescherming tegen grote risico’s is geen optie of privilege, maar een recht
en plicht voor alle werkenden en werkgevenden.
3. Risico’s als arbeidsongeschiktheid, ziekte, ouderdom en een gebrek aan
aanpassingsvermogen (noodzakelijke persoonlijke ontwikkeling en scholing)
worden in ieder geval door alle werkenden en werkgevenden gedeeld.
4. Een meer gelijk speelveld voor werkenden wordt bevorderd door verschillen in
fiscale behandeling van werkenden te beperken.
5. Persoonlijke ontwikkeling en scholing ten behoeve van een duurzame inzetbaarheid
van alle werkenden tijdens hun gehele werkzame periode kan niet langer
vrijblijvend zijn en is vanzelfsprekend.
6. Individuele ontwikkelingsbudgetten zijn perspectiefvol (ook vanwege het
bovensectorale karakter) en verdienen nadere uitwerking.
7. Zonder interne flexibiliteit wordt externe flexibiliteit opgeroepen.
8. (Meer) werk moet altijd lonen, ook ten opzichte van een uitkering.
9. Regels rond werk moeten robuust, uitlegbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.
10. Toekomstbestendige regels zijn gericht op het daadwerkelijk invullen van goed
werkgeverschap en werknemerschap en van goed opdrachtgeverschap en
opdrachtnemerschap.

In dit position paper beschrijf ik mijn analyse van de stand van zaken, de ontwikkelingen
die daartoe hebben geleid, nieuwe ontwikkelingen en kansen en tot slot mijn visie op
Nederland 4.0 – klaar voor succes in de 4e Industriële Revolutie, sterk en sociaal
– de rol van werk en flex daarin, en wat daarvoor nodig is.
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Sterk op positieve lijstjes

De Commissie heeft zonder meer gelijk voor wat betreft de internationale lijstjes en onze
welvaart, concurrentiekracht en werkgelegenheid – net als de Commissie en premier Rutte
haal ik graag Nederlandse prestaties als de onderstaande aan:


NL is erg succesvol, sterk, competitief, zie b.v. onze 4e plaats in de Global
Competitiveness Report van het WEF najaar 2019:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf



Wij zijn erg gelukkig (meestal in het tweede deel van de kopgroep met Scandinavië
en Zwitserland): https://worldhappiness.report/ed/2019/changing-worldhappiness/



We hebben prachtige arbeidsparticipatie- en productiviteitscijfers, zie b.v.
https://data.oecd.org/emp/labour-force-participation-rate.htm#indicator-chart.
(En we zijn ook wereldkampioen parttime werken, zie
https://data.oecd.org/emp/part-time-employment-rate.htm#indicator-chart.)



We zijn een gekend en succesvol exportland, met hoge kwaliteit
(https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/50/kwaliteit-nederlandse-export-ininternationale-top-5).
(Veel van onze welvaart hangt ook van die export af.)

Maar.

Dat is inderdaad bepaald niet het hele verhaal.
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Een grote frustratie van de (linkse) politiek en de vakbonden

Want ook op dít lijstje scoort Nederland erg hoog:

Europese flex (in 2017)
(15-65 j, %, flex int + uzk + zzp) Dzjeng o.b.v. Eurostat
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Van alle werkenden tussen 15 en 65 jaar in Nederland werkte bijna 30% met een tijdelijk
contract, als oproep- of invalkracht, als uitzendkracht of als zzp’er.
De bovenstaande grafiek geeft de stand van zaken van 2017, het jaar dat de flexschil z’n
maximale omvang in procenten behaalde, weer. Wat daar aan vooraf ging, de flexontwikkeling in de tijd, wat ik de ‘flexplosie’ noem:
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Flexschil (15-75 jaar)
Dzjeng o.b.v. CBS
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(In 2004 was, in de data-definitie die het CBS tot 2014 hanteerde, het flex% net zo hoog als in
1998. In de tussenliggende jaren was dat wat lager geweest, en in 1996-1997 ook.)

In de grafiek is duidelijk zichtbaar dat de totale flexschil in 2004 aan een ‘flexplosie’ begint
die tot de zomer van 2017 duurt. Die ontwikkeling wordt procentueel vooral gevormd door
de sterke groei van de interne contractuele flex (m.n. tijdelijke contracten en oproep- en
invalkrachten) en in tweede instantie door de groei van het aantal zzp’ers. In absolute
aantallen groeide het aantal zzp’ers wat harder dan het aantal oproep- en invalkrachten.
De groei van het aantal zzp’ers was voor ongeveer driekwart afkomstig van hoogopgeleide
45plussers. De groei van het aantal oproep- en invalkrachten was voor ruim 85%
afkomstig van jongeren.
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Toch even wat fundamentele kanttekeningen bij die flex-frustratie

De Nederlandse flexschil was in 2017, in Nederland het jaar met het hoogste flex%,
inderdaad internationaal relatief groot. Maar uit de data van de OESO en Eurostat (zie b.v.
https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm#indicator-chart) blijkt dat het
percentage flexwerkers in 2004 maar anderhalf procentpunt boven het EU-gemiddelde lag,
en in 2018 ruim zeven. Het percentage zelfstandigen lag in 2004 nog ruim 5
procentpunten lager dan het EU-gemiddelde, en in 2018 (maar) anderhalf procent hoger.
Op basis van CBS- en ABU-data kan gesteld worden dat de groei van het aantal
uitzendkrachten sinds 2009 bijna volledig in het MKB terecht is gekomen; bij bedrijven
met 100 of meer medewerkers daalde het uitzendkrachten% licht van 3,0% naar 2,9%
van de werkenden, bij MKB-bedrijven steeg het uitzendkrachten% van 3,2% naar 4,3%.
In 2004 werd de Wet op de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van kracht.
Op basis van internationale vergelijkingen in het Global Competitiveness Report (World
Economic Forum, 2019) kan al jaren worden gesteld dat de Nederlandse arbeidswet- en
regelgeving relatief beklemmend is voor werkgevers – zie p. 420, de 8th pillar: Labour
market, m.n. Redundancy costs en Internal labour mobility.
De sterkste flexgroei is er tussen 2004 en 2019 geweest bij 15-25-jarigen, van bijna 37%
naar ruim 60%. Bij 25plussers groeide de flexschil van ruim 17% naar ruim 26% van de
werkenden. Bij die 25plussers was er trouwens weinig verschil naar niveau en
ontwikkeling van de flexschil als naar de verschillende opleidingsniveaus wordt gekeken.
Maar bij laagopgeleide 25plussers is de groei van het flex% een gevolg van krimpende
werkgelegenheid en daarmee het verdwijnen van vaste banen (vooral in de sectoren
Industrie, Bouw, Logistiek en Handel en in de Technische en Logistieke beroepen, en bij
Administratief medewerkers); het aantal laagopgeleide flexwerkers van 25 of ouder nam
na 2008, het jaar dat de Grote Recessie begon, zelfs licht af. (Vanwege die overigens
weinig aangehaalde ontwikkeling spreek ik van ‘ontvasting’ naast flexibilisering.) De
nominale groei van het aantal flexwerkers was sinds 2004 het sterkst bij hoogopgeleiden.
Inzoomend op de sectoren waar de sterkste flexgroei plaats heeft gevonden, blijkt dat
ruim tweederde van de nominale groei heeft plaatsgevonden in dienstensectoren. De
hiervoor genoemde ontvasting was vooral een gevolg van automatisering & digitalisering
en outsourcing & offshoring; de flexibilisering lijkt, binnen de context van de veranderde
arbeidswetgeving, juist een gevolg van een automatiseringsimpasse. Automatisering is in
dienstverlening (en in kenniswerk) ondanks de sterke opkomst van Robotic Process
Automation (RPA), algoritmes en Artificiële Intelligentie (AI) nog steeds moeilijk. Dan
maar flexwerkers inzetten om variaties in de bedrijfsdrukte en onzekerheden op te
vangen, en al doende de productiviteit en het rendement te optimaliseren. En om functies
te vullen die op het ‘uitrangeerterrein van de arbeidsmarkt’ komen te staan: banen die op
de nominatie staan om gesoftwared te worden, worden eerst nog in de flexwachtkamer
gezet.
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In het derde kwartaal van 2019 was er onder hoogopgeleiden een werkloosheid van 2,0%.
Een zeer krappe arbeidsmarkt dus, waar niet werkgevers maar werk(zoek)enden de dienst
uitmaken.
En willen de Nederlandse flexwerkers flexwerken? Volgens het CBS wil ongeveer 40% dat
inderdaad, en zzp’ers zijn zelfs de meest tevreden werkenden die er rondlopen in
Nederland (https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/flexwerk/voldoet-flexwerk-aan-de-behoefte-vanwerkenden-).
Van de oproep- en invalkrachten (na zzp’ers de nominaal sterkst gegroeide component
van de flexschil) heeft ruim 60% daar zelf bewust voor gekozen. Van de groep van
oproep- en invalkrachten is trouwens ruim 70% jonger dan 25 jaar.
Uit onderzoek in opdracht van de ABU (juli 2019) blijkt dat van de uitzendkrachten 71%
‘vastigheid’ prefereert, maar uitzendwerk gebruikt om alsnog aan werk en vervolgens aan
vast werk te komen. Uit andere onderzoeken blijkt regelmatig dat die rol inderdaad
belangrijk is, en werkt.
Uit onderzoek van de Vereniging van Detacheerders Nederland, gepresenteerd in oktober
2019, blijkt dat gedetacheerden overwegend bewust en vanuit positieve motieven kiezen
voor werk via detachering: in verschillende bedrijven kijken en al doende een beeld van
bedrijven, sectoren, functies en de arbeidsmarkt ontwikkelen; een snelle manier om
ervaring op te doen; afwisseling; goede opleidingsmogelijkheden; en flexibiliteit zijn de
vaakst genoemde 5 redenen.
Van de zzp’ers stelde het CPB al in het najaar van 2016 vast dat ongeveer driekwart die
werkvorm prefereert boven andere. En nogmaals: uit onderzoek van het CBS blijkt dat
zzp’ers de meest tevreden werkenden in Nederland zijn.
Is een vast contract nou dus wel of niet het ultieme walhalla? Daar denken verschillende
segmenten dus verschillend over. En nog even dit: van de mensen met een vast contract
dacht volgens een onderzoek van ADP (begin 2017) ruim tweederde geregeld aan de stap
naar zelfstandigheid. Inmiddels hebben zeker in het onderwijs en in de zorg steeds meer
professionals die stap daadwerkelijk gezet.
De enorme flexgroei (de flexplosie van 2004-2017) en flexschil in Nederland lijken dus een
gecombineerd gevolg van de beklemmende arbeidswet- en regelgeving, de
automatiseringsimpasse in dienstverlening en kenniswerk én een signaal van werkenden
dat ze hun vaste baan te star, belastend en niet-motiverend vinden. En er zijn trouwens
nog wel meer verbeterpunten die werkenden willen meegeven aan Nederlandse
werkgevers, zo blijkt uit onderzoek waarvan Per4mance in 2019 de resultaten
presenteerde:
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Werkbehoeften en -waardering
Per4mance (2019), ‘Ik ben er helemaal klaar mee’
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Dit recente onderzoek is overigens bepaald niet uniek en juist de zoveelste bevestiging
van de bloedarmoede bij werkgevend Nederland – straks nog wat meer daarover.
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En een paar serieuze kanttekeningen bij ons groeivermogen

Dus we scoren sterk op een paar positieve lijstjes, en (al dan niet helaas) op het flexlijstje. Die laatste positie en de frustratie daarover zijn beide begrijpelijk. Maar! Het
verlagen / ontmoedigen van die flexibiliteit gaat niet alle sociale aspecten en zeker niet
ons groeivermogen verbeteren.
Ons nationale groeivermogen kent een interne en een externe component:

(Management-organisatorische setting ~ sociale innovatie:
•
Positionerings- en Productmanagement (strategie & innovatie, businessmodel);
•
Performancemanagement: Target + Monitor + Incentivize;
•
Peoplemanagement: goede medewerkers met dankzij goede dissatisfiers (en liefst ook satisfiers)
een goede motivatie;
(en goed Peoplemanagement zorgt natuurlijk ook voor een optimale kwaliteit en mentaliteit van
de Populatie, en voor een maximale Participatie)
•
Procesmanagement: inrichting, efficiëntie, kwaliteit, flexibiliteit, snelheid van processen.)

Economische groei resulteert uit groei in zoveel mogelijk P’s. Hoe goed staan we er op
elke P voor? Bij nadere bestudering blijkt dan dat we op een aantal andere belangrijke
lijstjes matig tot hooguit redelijk scoren:
1. op worker engagement / energy / high job satisfaction – zo scoren we volgens
Eurostat, ‘Employed persons by job satisfaction, sex, professional status and
occupation’, een 27e plaats in een groep van 32 Europese landen op het vlak van
hoge arbeidssatisfactie;
2. en op personeelsmanagement, zie
https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/september/kwaliteit-vanmanagement-in-nederland/,
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https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/november/grote-regionaleverschillen-in-managementkwaliteit/,
https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/december/adoptie-data-gedrevenbesluitvorming/;
3. Met een relatief hoog aandeel laagopgeleiden in de (potentiële en werkende)
beroepsbevolking:

% LO v d bevolking tussen 25-55 jaar, 2008 en 2018
Dzjeng o.b.v. Eurostat
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4. en een niet heel hoge pensioneringsleeftijd – zie
https://www.oecd.org/els/emp/average-effective-age-of-retirement.htm;
5. en op productiviteitsgroei, zie b.v. figuur 3 in ‘Productivity Slowdown – Evidence for
the Netherlands’ (CPB, mrt 2017):
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6. en op hoogwaardige export – zie onze 26e plaats op de Economic Complexity Index
van Harvard Growth Lab (http://atlas.cid.harvard.edu/rankings) en
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/50/kwaliteit-nederlandse-export-ininternationale-top-5, 121219;
7. en (dus) op eco-innovatie – zie
https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/december/nederlandse-bedrijvenverduurzamen-met-slakkengang/, 091219.
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(Natuurlijk zijn er ook een paar aanstekelijke voorbeelden van Nederlandse
cleantech startups: https://www.sprout.nl/artikel/innovatie/onze-cleantech-scoortop-techbeurs-ces-vegas. Hydraloop haalde zelfs in de eerste week van 2020 het NOS
Journaal.)

De 4e Industriële Revolutie en haar uitdagingen
We zijn begonnen aan een uitermate revolutionaire periode, die als de 4e Industriële Revolutie
(4IR) wordt aangeduid. Die 4IR volgt op de 1e Industriële Revolutie (1IR) die rond 1800 de
vooruitgang in de zin van economische groei en welvaart in Noord-West Europa en de VS, in een
stroomversnelling bracht, dankzij de toepassing van water- en stoomkracht en mechanisering van
productie; de 2IR die vanaf ongeveer 1870 werd gedreven door de opkomst van elektriciteit, olie,
staal en massaproductie (de lopende band van Ford!); en de 3IR waarin vanaf ongeveer 1970 ICT
z’n intrede deed in productie-, communicatie-, distributie- en consumptieprocessen. De 4IR wordt
gekenmerkt door een aantal grote golven die over ons heden naar ‘de’ Nieuwe Toekomst spoelen
– waar organisaties, regio’s en landen vervolgens via een aantal ingrijpende consequenties op
moeten inspelen, hun krachten en prioriteiten aan moeten verbinden:
De individualisering, het groeiende aantal burn-out gevallen, de internationaal gezien lage
Nederlandse scores op het vlak van werktevredenheid, de stagnerende arbeidsproductiviteit, de
krimpende Europese bevolking en de simultaan verdergaande groei van de wereldbevolking, en
daarmee van de mondiale consumptie, de opkomst van het Afrikaanse continent, de constructieve
beheersing van migratie, de mondiaal groeiende maatschappelijke en geopolitieke onrust, het rap
toenemende belang van duurzaamheid en eco-innovatie, de digitale transformatie, de sterke
adoptie van kunstmatige intelligente, de platformisering, bedrijfstakken en beroepen die
verdwijnen, veranderen of verschijnen, de opkomst van nieuwe businessmodellen, producten,
diensten en beleving, van nieuwe organisatiestructuren en werkwijzen, en van inclusief
werkgeverschap, de groeiende behoefte aan nieuwe kennis en soft skills, de terugkeer van het
aandeelhouderskapitalisme naar het Rijnlandse model, om- en bijscholing, en ga zo nog maar
even – nou ja, ‘even’ – door.
De radicale jaren ’20, een decennium van creatieve constructie, brengen de 4IR op topsnelheid.

Mooi dus, al die hoge noteringen op positieve lijstjes, maar “What got you here, won’t get
you there.” En bovenstaand lijstje met 7 punten maakt verder aannemelijk dat ons
groeivermogen, zowel intern als extern, steeds meer onder druk zal komen te staan.
Dus – wat betekent dit voor werken, werkgeven, bemiddelen en arbeidswet- en
-regelgeving? Voor werk, flex, werkenden, werkgevers, flexbureaus en de overheid?
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Wat dit betekent voor werk, flex, werkenden, werkgevers, flexbureaus en
de overheid. Een visie bestaande uit 16 voorstellen voor
een

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

sterk en sociaal groeivermogen
De regering, de overheid, werkgevers, de polder, de samenleving en alle
werkenden gaan voor Nederland 4.0, gekenmerkt door een sterk én sociaal
groeivermogen. Sterk betekent: relevant, onderscheidend, ontwikkeld, stimulerend,
open, vooruitstrevend, gretig, mondiaal vooraanstaand, … en daartoe ingrijpend
vernieuwd. Sociaal betekent: iedereen deelt mee en iedereen die kan doet mee, en
daarvoor wordt iedereen betrokken, geïnspireerd, gefaciliteerd, gestimuleerd en
beloond. Dat is het land waarin we samen willen leven en waaraan we samen willen
werken. De benadering van alle individuen wordt: nadruk op je potentieel en je
socio-maatschappelijke bijdrage, niet op wat je niet (meer) kunt; vrijwilligerswerk
wordt nadrukkelijk in de beeldbepaling en verwachtingen betrokken.
De overheid gaat fundamenteel ingrijpen in haar regulering en belasting van
arbeid – die wordt (veel) minder ingewikkeld, beklemmend en duur voor
werkgevers (en werkenden). De belastingdruk wordt (gedeeltelijk) verlegd naar
bijvoorbeeld consumptie en vererving.
De belastingdruk kan worden verlaagd omdat de overheid de benodigde
belastinginkomsten gaat verlagen dankzij het realiseren van een veel effectievere
en efficiëntere, kleinere overheid én een hogere arbeidsparticipatie.
De overheid gaat – na de te weinig succesvolle poging met het Nederlands
Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) – weer inzetten op het inspireren,
overtuigen, faciliteren, stimuleren en belonen van sociale innovatie en aanstekelijk
werkgeverschap.
 In Stempel (on)geschikt (2012) stelde ik daarom een belastingkorting voor
aanstekelijk werkgeverschap voor:
https://www.linkedin.com/pulse/belastingverlaging-voor-aanstekelijkwerkgeverschap-wim-davidse/
De polder gaat de mindset van het Akkoord van Wassenaar (loonmatiging ten
behoeve van sterke export met het oog op groot groeivermogen) vervangen door
een symbiotische mindset van aanstekelijk werkgeverschap en innovatie, in een
Verbond voor Vooraanstaande producten, diensten en werkrelaties.
Werkgevers gaan hun Strategie upgraden en daartoe streven naar een (mondiaal)
vooraanstaande rol in hun sector op basis van vernieuwing en onderscheidend
vermogen, met aanzienlijk meer ‘sophisticated’ producten en diensten, en daarvoor
inzetten op de fundamenteel ingrijpende trends van de 4e Industriële Revolutie –
digitalisering, vergrijzing, zorg, mondiale bevolkingsgroei, duurzaamheid, circulaire
en biobased economie, klimaatveranderingsconsequenties etcetera. De Nederlandse
score op de Economic Complexity Index gaat daardoor substantieel omhoog.
Werkgevers gaan hun Peoplemanagement herzien en inzetten op inclusief en
aanstekelijk werkgeverschap. Daartoe gaan zij hun doelgroepenscope verbreden en
bovendien gaan zij expliciet en structureel inzetten op de psychosociaaleconomische verlanglijstjes van werkzoekenden en werkenden, bijvoorbeeld zoals
hiervoor weergegeven in de figuur ‘Werkbehoeften en -waardering’. De
Nederlandse score op arbeidssatisfactie / bevlogenheid / werkenergie gaat
daardoor substantieel omhoog – en daarmee de productiviteit en innovatiekracht.

drsWimDavidse
arbeidsmarkstrateeg en spreker @ Dzjeng, hoofdredacteur @ Flexmarkt magazine | versie 130120

13 van 14

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Ook gaan werkgevers hun interne functionele flexibiliteit (o.a. multiinzetbaarheid) versterken. Deze laatste ingreep heeft bewezen positieve effecten
op de werkwaardering én de organisatieprestaties (zie Zeynep Ton (2014), ‘The
good jobs strategy’).
De Nederlandse bevolking moet beter opgeleid worden – door een beter,
stimulerender systeem naar hogere opleidingsniveaus gebracht worden, zodat er
minder mensen laagopgeleid blijven en een betere plek zullen kunnen vinden op de
arbeidsmarkt en in de personeelsbestanden van de 4e Industriële Revolutie.
Werkenden gaan zich een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) – zij zetten zich
daarvoor in, en worden daarbij gefaciliteerd door werkgevers, bemiddelaars en de
overheid. Duurzame inzetbaarheid is daar integraal onderdeel van. LLO zal leiden
tot blijvende relevantie en werkwaardering.
Sociale verzekeringen voor en door iedereen, dus er komen
werkendenverzekeringen. Zzp’ers gaan bijdragen aan en ‘profiteren’ van ‘de’
sociale en pensioenverzekeringen.
 In het kader van Eerlijke flex schreef ik daar in de zomer van 2015 al een paar
voorstellen voor: https://eerlijkeflex.nl/artikelen/de-zper-is-gelukkig-inopkomst-en-moet-als-ondernemer-zn-eigen-sociale-verzekeringen-regelen/
Flexwerkers zullen natuurlijk betaald worden volgens het principe gelijk werk,
gelijk loon.
Vakbonden zullen de belangen van alle werkenden constructief behartigen, dat wil
zeggen altijd ook met het oog op de versterking van het extern en het intern
groeivermogen.
Als gevolg van de bovenstaande voorstellen zal de contractuele flexschil relatief
weer wat kleiner worden, mogelijk 25% van de werkenden. Waarschijnlijk zal dat
vooral vorm krijgen door een kleinere schil van interne contractuele flex en minder
(schijn-) zzp’ers. Het aantal flexwerkers ‘by force’ zal afnemen, het aantal
flexwerkers ‘by choice’ zal minimaal gelijk blijven. Aversieve flex wordt tot een
minimum beperkt:

15. Flexbureaus gaan werkgevers en werk(zoek)enden helpen in de realisatie van hun
moderne, veeleisende doelen respectievelijk behoeften. Flexbureau 4.0 wordt de
sm@rt regisseur van het optimale personeelsbestand en de optimale loopbaan.
16. Als gevolg van de bovenstaande voorstellen zal zowel de kwaliteit als de motivatie
van de populatie toenemen, en (dientengevolge) ook de participatie (inclusief de
pensioenleeftijd) en de productiviteit; aldus resulteert een (aanzienlijk) groter
intern groeivermogen. De nieuwe productportfolio zal tot een groter extern
groeivermogen leiden. Op naar Nederland 4.0!
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