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Voorwoord
Van nazorg naar voorzorg, ofwel problemen voorkomen in plaats van ze laten ontstaan en voortduren. Dat is ook in het geval van werkloosheid de opdracht. Uiteraard
is werkloosheid afhankelijk van de economische conjunctuur en dynamiek. Maar
ook werkgevers, werknemers, uitkeringsgerechtigden en uitvoeringsorganen kunnen een zekere invloed hebben op het voorkomen en voortbestaan van werkloosheid.
Het voorkomen en beperken van werkloosheid lukt nog onvoldoende. Nog te veel
mensen zijn op zoek naar ander werk: sommigen omdat hun baan dreigt te verdwijnen of omdat hun contract afloopt, anderen omdat zij geen werk meer hebben.
Voor veel werklozen geldt bovendien dat zij lang aan de kant staan en er maar niet
in slagen een baan te vinden. Dit is zowel om economische als om sociale redenen
onaanvaardbaar.
Met dit advies willen we een proces op gang brengen dat gericht is op het intensiveren van de preventie van werkloosheid. We willen stimuleren dat mensen zich bijvoorbeeld via scholing toerusten op veranderingen in hun werk en op de arbeidsmarkt. We willen daarnaast zorgen voor een soepeler overgang van bedreigd werk
naar nieuw werk, en van werkloosheid naar werk. Ook moeten werkzoekenden eerder en gerichter ondersteund worden. Verder is van belang dat betrokken partijen
op regionaal en sectoraal niveau beter gaan samenwerken.
Het voorstel van de SER is om in elke arbeidsmarktregio een onafhankelijk adviescentrum op te richten voor ondersteuning van werk-naar-werk en begeleiding, primair gericht op het voorkomen van werkloosheid. Het voorstel sluit goed aan bij de
verschuiving van diverse onderdelen van het arbeidsmarktbeleid naar het regionale niveau. De SER adviseert voor de uitwerking van dit plan een praktijkgerichte
benadering: via pilots ervaring opdoen en van die ervaringen leren om de adviescentra uiteindelijk op de meest effectieve manier in te richten.
Een accent op preventie van werkloosheid noodzaakt ook om diegenen die invloed
kunnen uitoefenen op het ontstaan en voortbestaan van werkloosheid, aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Dat zijn in de eerste plaats sociale partners. Dit
advies bevat daarom voorstellen, uitgaande van eerdere afspraken in het sociaal
akkoord, voor veranderingen in de regie over de WW, de arbeidsmarktinfrastructuur en de financiering van de WW. Deze veranderingen moeten leiden tot een
betere afstemming en samenwerking tussen partijen op centraal en decentraal
niveau en tot herstel van het verzekeringskarakter van de WW.
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Dit advies kwam tot stand in een intensieve dialoog met belanghebbenden en
betrokkenen, deskundigen en vertegenwoordigers van werkgevers en van werknemers. Het is voorbereid door een commissie onder voorzitterschap van prof. dr.
Romke van der Veen. Ik dank Romke en de leden van de commissie voor het vele
werk dat zij hebben verricht.

Mariëtte Hamer
Voorzitter SER
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SAMENVATTING

Samenvatting
Dit advies is een vervolg op het akkoord dat centrale werkgevers- en werknemersorganisaties op 11 april 2013 sloten en het daaropvolgende sociaal akkoord van sociale
partners en kabinet. Dit advies neemt de afspraken uit deze akkoorden als gegeven
en verkent hoe deze verder gestalte kunnen krijgen1. Het gaat in het bijzonder om
de afspraken over de arbeidsmarktinfrastructuur en de Werkloosheidwet (WW).
Deze afspraken moeten in samenhang worden bezien met de afspraken die op aanpalende terreinen zijn gemaakt, zoals het ontslagrecht en het flexrecht. In zijn
adviesaanvraag vraagt het kabinet de SER dan ook “de wettelijke wijzigingen die
door het kabinet zullen worden doorgevoerd op het terrein van WW, ontslagrecht
en flexrecht als uitgangspunt te nemen”. In het akkoord van centrale werkgevers- en
werknemersorganisaties (Perspectief voor een sociaal en ondernemend land) hebben deze
gesteld dat een herschikking van de (financiële) verantwoordelijkheden in de WW
noodzakelijk is en dat deze herschikking moet samengaan met een grotere verantwoordelijkheid van sociale partners in de arbeidsmarktinfrastructuur: meer investeringen en inspanningen om werkloosheid te voorkomen en de duur ervan te
beperken. In dit advies werkt de raad deze visie uit. Hij stelt daarbij veranderingen
voor op drie terreinen:
1. De dienstverlening om met werkloosheid bedreigde of geconfronteerde mensen naar ander werk te begeleiden te intensiveren (arbeidsmarktinfrastructuur)
2. Afstemming en samenwerking tussen overheden, UWV en sociale partners op
centraal en decentraal niveau te versterken (regie)
3. De financiering van de WW en van private aanvullende verzekeringen op caoniveau te veranderen (financiering werkloosheidsverzekeringen).
Probleemanalyse

Een belangrijke reden om de arbeidsmarktinfrastructuur, regie en financiering
van de werkloosheidsverzekering te wijzigen, is de toenemende dynamiek op de
arbeidsmarkt. Door deze dynamiek zal het in de toekomst voor werkenden en werkgevers noodzakelijk zijn om met de arbeidsmarkt ‘mee te bewegen’. Van werkgevers
wordt verwacht dat de arbeidsorganisatie ontwikkelingsmogelijkheden biedt, van
werknemers dat hun kennis en vaardigheden up-to-date zijn, van de start tot het
einde van de loopbaan.

1

De leden Van Geest en Swank, benoemd namens CPB resp. DNB, steunen het advies niet. Het CPB heeft bij eerdere
gelegenheid geconstateerd dat de werkgelegenheidseffecten van de Wet werk en zekerheid worden beperkt als
gevolg van het sociaal akkoord. Dit advies leidt tot een verdere vermindering van deze effecten door de uitwerking
hiervan. DNB is tegen een brede en uniforme reparatie van de beperking van de maximale duur van de WW-uitkering tot 24 maanden, consistent met eerdere publieke uitingen van DNB over de werking en de functie van de WW.
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Het voorkomen en beperken van werkloosheid lukt echter nog onvoldoende. Nog te
veel mensen zijn op zoek naar ander werk: sommigen omdat hun baan dreigt te verdwijnen, anderen omdat zij geen meer werk hebben. Ook zijn er relatief veel werklozen die al lang aan de kant staan en er maar niet in slagen een baan te vinden.
Activiteiten om werkloosheid te voorkomen, zoals scholing, zijn in veel gevallen
effectief, maar kunnen vaker en eerder worden ingezet. Sociale partners ondernemen al goede initiatieven om werknemers van de ene naar de andere baan te begeleiden. Het gaat daarbij echter om initiatieven in een beperkt aantal regio’s en sectoren en daarmee zijn ze niet voor iedereen toegankelijk.
Ook na ontslag of het beëindigen van een arbeidscontract is begeleiding nodig. In
de eerste drie maanden van de WW-uitkering is de kans op het vinden van een baan
het grootst. UWV draagt verantwoordelijkheid voor bemiddeling en re-integratie
van WW-gerechtigden, maar heeft met de meeste van hen in deze periode als gevolg
van overheidsbezuinigingen slechts zeer beperkt persoonlijk contact. Voor degenen
die niet binnen drie maanden de WW uitstromen, betekent dit een verspilling van
kostbare tijd waarin (praktijk)kennis van werk- en ontwikkelmogelijkheden onbenut is gebleven.
Verder constateert de raad dat er een scheiding is tussen de fasen vóór en tijdens het
beroep op de WW. Activiteiten vóór ontslag of het eind van het arbeidscontract zijn
veelal initiatieven van sociale partners en O&O-fondsen; die vinden plaats op sectoraal niveau. UWV is actief tijdens de WW-uitkering en is georganiseerd op regionaal
niveau. De overdracht tussen partijen en van het ene naar het andere niveau loopt
nog niet soepel.
De komende jaren zullen – als gevolg van het sociaal akkoord, de Participatiewet en
de oprichting van de Werkbedrijven – onderdelen van het arbeidsmarktbeleid naar
het regionale niveau verschuiven. Daardoor worden decentrale partijen belangrijker en in het verlengde daarvan ook hun rol bij activiteiten en beleid op regionaal
niveau. Het sectorale niveau blijft tegelijkertijd onverminderd van belang. Een
goede afstemming tussen deze niveaus is daarom onontbeerlijk.
Ten slotte constateert de raad dat – gegeven de afspraken uit het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties – er veranderingen nodig zijn in de
financiering van de werkloosheidsverzekering. De WW is een werknemersverzekering die zorgt voor het opvangen van (een gedeelte van het) verlies van inkomen bij
werkloosheid. Werknemers betalen echter sinds 2009 geen WW-premie meer. Ook
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hebben de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in hun akkoord gesteld
dat de WW steeds meer instrument is geworden van breder politiek beleid ten aanzien van de overheidsfinanciën, het algemene lastenbeeld en de koopkracht. Het verzekeringskarakter van de WW is door deze ontwikkelingen in het gedrang gekomen.
Om de in de probleemanalyse genoemde knelpunten weg te nemen, zijn al diverse
maatregelen genomen. Prikkels om werkloosheid te voorkomen zijn door onder
meer de Wet werk en zekerheid (WWZ) versterkt. Ook de Beleidsagenda 2020 uit
2011 – afgesproken door sociale partners in de Stichting van de Arbeid –, de sectorplannen en het kabinetsprogramma voor duurzame inzetbaarheid dragen hieraan
bij. In de samenwerking tussen decentrale partijen is al het nodige verbeterd door
invoering van de arbeidsmarktregio’s en de Werkpleinen. Ook de Werkbedrijven,
die zich richten op werkzoekenden met een arbeidsbeperking, spelen een belangrijke rol in het vinden van oplossingen voor regionale arbeidsmarktproblemen. De
raad constateert dat de wijzigingen in de goede richting gaan, maar dat er – in het
verlengde van het sociaal akkoord – meer en verdere aanpassingen nodig zijn om
transities van-werk-naar-werk en van-werkloosheid-naar-werk te stimuleren.
Doelen advies

In de eerste plaats wil de raad bijdragen aan verbetering van de arbeidsmarktdienstverlening, in lijn met het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. Hij pleit ervoor activiteiten in de fase vóór ontslag te intensiveren en
werkzoekenden in de WW eerder, persoonlijker en intensiever te ondersteunen.
In de tweede plaats wil de raad voorstellen doen waardoor activiteiten van de partijen vóór en tijdens werkloosheid beter op elkaar aansluiten en daarbij rekening
houden met de verschuiving van verantwoordelijkheden naar het regionale niveau.
In de derde plaats wil de raad afspraken uit het akkoord van centrale werkgevers- en
werknemersorganisaties over de financiering van de werkloosheidsverzekering
uitwerken, mede met het oog op het versterken van het verzekeringskarakter van
de WW.
Arbeidsmarktinfrastructuur

De huidige arbeidsmarktinfrastructuur kent een scheiding tussen de fasen vóór en
tijdens het beroep op de WW: in deze fasen zijn verschillende actoren en instanties
actief en verantwoordelijk. In de periode vóór ontslag of het einde van het arbeidscontract spannen vooral werknemers, werkgevers, O&O-fondsen en sociale partners
zich in. Daarna verschuift de verantwoordelijkheid naar UWV dat is gevestigd aan
de regionale Werkpleinen. Sociale partners zijn weliswaar goed op de hoogte van
wat er in arbeidsorganisaties en op de werkvloer gebeurt, maar hebben weinig zicht
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op wat er gebeurt zodra werknemers in de WW komen en UWV verantwoordelijk is
voor de begeleiding. Omgekeerd heeft UWV geen formele taak in de fase vóór de
WW en is het daardoor zelden of slechts zeer beperkt bij van-werk-naar-werktrajecten betrokken. De overdracht van het sectorale naar het regionale niveau verloopt
door deze scheiding nog niet soepel. Dit heeft mede tot gevolg dat mensen in de
periode tussen ontslagdreiging of einde van het contract en instroom in de WW te
weinig ondersteuning krijgen.
In de fase vóór de WW weten van-werk-naar-werkprojecten mensen effectief naar
ander werk te begeleiden, zo blijkt uit het onderzoek Evaluatie Experiment Van
werk naar werk (2012). De projecten hebben nog wel onvoldoende bereik. De raad
is van oordeel dat de initiatieven uitgebreid moeten worden en wil dat in de
Stichting van de Arbeid nieuwe en bestaande projecten worden aangemoedigd.
Volgens de raad bevat het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties aanknopingspunten om een soepeler overgang van werk naar werk en van
werkloosheid naar werk te bevorderen. In hun akkoord stellen sociale partners dat
zij verantwoordelijk willen zijn voor het beleid ten aanzien van preventie, ondersteuning, bemiddeling en re-integratie. Zij zien hierbij “een uitvoerende rol van de
vakbeweging in de WW […]”. Gegeven deze afspraak is de raad van oordeel dat deze
afspraak geconcretiseerd kan worden door in elke arbeidsmarktregio of aan het
Werkplein een onafhankelijk adviescentrum voor werk-naar-werk en begeleiding
op te richten. Werkenden kunnen bij dreigend of naderend ontslag bij het adviescentrum terecht voor advies over de juiste wegen naar nieuw werk.
De adviescentra kunnen ondersteuning bieden bij ontslag en het aanvragen van
de WW-uitkering, de oriëntatie op werkmogelijkheden in en buiten de sector en
op loopbaanmogelijkheden. Ook kunnen de adviescentra doorverwijzen naar passende dienstverleners, zowel van-werk-naar-werkprojecten als re-integratiebureaus,
opleidings- en scholingsinstituten en bureaus voor loopbaantrajecten en vacaturebemiddeling.
De diensten van de adviescentra staan open voor alle werknemers die met werkloosheid worden bedreigd of recent de WW zijn ingestroomd: met of zonder cao, met
of zonder vaste arbeidsovereenkomst. Het accent ligt bij werknemers die zich in de
fase bevinden voorafgaand aan beroep op de WW. De dienstverlening kan onder
voorwaarden doorlopen in de WW. Dat geldt in beginsel voor WW-gerechtigden in
de eerste drie tot zes maanden van hun werkloosheid, die zonder extra begeleiding
geen werk kunnen vinden én voor wie een traject bij het adviescentrum al is gestart
voordat zij de WW instroomden. Als gevolg van overheidsbeleid is de begeleiding
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door UWV aan WW-gerechtigden in de eerste maanden van de WW zeer beperkt. De
adviescentra kunnen hun diensten daarom ook in de WW-periode aanbieden, voor
zover die niet strijdig zijn met de eisen die in de (hieronder genoemde) aanbestedingsprocedure zijn gesteld.
De dienstverlening van adviescentra is complementair aan de (digitale) dienstverlening van UWV. Claimbeoordeling, uitkeringsverstrekking, polisadministratie,
bemiddeling en re-integratie van WW-gerechtigden blijven de verantwoordelijkheid van UWV. Op regionaal niveau zal het adviescentrum met UWV en eventueel
met gemeenten goede afspraken maken over de afstemming van de dienstverlening.
In het akkoord van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties is gesteld
dat sociale partners een uitvoerende rol zien voor de vakbeweging in de WW. De
raad adviseert om ruimte te scheppen voor de vakbonden in de infrastructuur van
de arbeidsmarkt. De raad is van oordeel dat waar publieke middelen worden ingezet
ter bekostiging van de voorgestelde dienstverlening van de adviescentra, ook
andere partijen dan de vakbeweging op basis van een openbare aanbesteding de
taken van deze centra kunnen uitvoeren. Volgens de raad is het denkbaar dat het
UWV-kantoor in de betreffende regio opdrachtgever van de aanbesteding is.
Verder adviseert de raad om de adviescentra en de dienstverlening uit de WW-premies
(AWf) te financieren. Ook de financiering van de vervolgactiviteiten zoals opleiding,
loopbaan- en re-integratietrajecten waarnaar adviescentra verwijzen, komt uit de
WW. De raad is van oordeel dat de dienstverlening van de adviescentra inclusief de
vervolgactiviteiten op termijn en, uitgaande van gelijkblijvende omstandigheden,
tot een vermindering van het beroep op de WW moet leiden. In dat geval zullen de
centra per saldo geen groot beslag leggen op het AWf.
De raad stelt voor met de dienstverlening in de adviescentra en de vervolgactiviteiten
eerst door middel van pilots (zie verder, onder transitie) ervaring op te doen en de
effecten op het beroep op de WW onderdeel van een niet-vrijblijvende evaluatie van
deze pilots te maken. Hij beveelt aan om vóór de start van de pilots effectiviteitsmaatstaven te ontwikkelen zodat bij een evaluatie aan het eind van 2019 kan worden vastgesteld of de dienstverlening van de adviescentra voldoende kosteneffectief
is en of werkzoekenden effectief door de adviescentra worden ondersteund.
Regie: inspraak, afstemming, samenwerking

Doel van de adviescentra is te zorgen voor een betere verbinding van dienstverlening vóór en tijdens het beroep op de WW. Ook de verantwoordelijke organisaties
in deze fasen moeten beter met elkaar verbonden zijn. Sociale partners willen zich
inzetten om deze verbindingen tot stand te brengen én willen bijdragen aan een
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betere werking van de arbeidsmarkt en de WW als geheel. Daarom nemen zij – gegeven het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties – een grotere
rol en regie op zich in het tot stand brengen van arbeidsmarktbeleid op centraal,
sectoraal en regionaal niveau.
Op het centrale niveau behouden regering en parlement de politieke eindverantwoordelijkheid voor de wettelijke werkloosheidsverzekering (WW). Uitgaande van het
sociaal akkoord bepleit de raad evenwel dat sociale partners op basis van hun (praktijk)kennis van de arbeidsmarktinfrastructuur en de WW, hun huidige en in dit
advies beoogde rol in het sectorale en regionale arbeidsmarktbeleid (waaronder de
Werkpleinen en Werkbedrijven) en hun financiële verantwoordelijkheid voor de
WW, een zwaarwegende adviesrol krijgen op centraal niveau. De raad is van oordeel
dat de centrale adviesrol het best kan worden uitgeoefend door de Stichting van de
Arbeid. De Stichting van de Arbeid zal zich daarbij ook buigen over de werking van
de arbeidsmarkt en de passendheid van de arbeidsmarktinfrastructuur en, indien
nodig, doet zij daarover aanbevelingen aan de minister van SZW en aan cao-partijen.
Op het sectorale niveau pleit de raad ervoor dat cao-partijen een ruimere mogelijkheid krijgen om te adviseren over de vaststelling van de sectorfondspremies. Ook
kunnen zij de Stichting van de Arbeid vanuit hun sectorale perspectief adviseren
over gewenst beleid. Cao-partijen maken daarnaast afspraken over private aanvullende verzekeringen voor werkloosheid op cao-niveau. Verder bevatten cao’s, net
zoals nu al gebeurt, afspraken over loopbaanbeleid, scholing en vitaliteit. Sectoraal
opdrachtgeverschap voor van-werk-naar-werkprojecten blijft mogelijk.
In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties stelden deze
dat regionale werkgevers en vakbondsbestuurders samen met de wethouders van
betrokken gemeenten regionaal arbeidsmarktbeleid tot stand brengen dat rekening houdt met sectorale afspraken en regionale uitvoering. Ook volgens de raad is
afstemming op het regionale niveau essentieel om een verbinding tot stand te brengen tussen de (inter)sectorale aanpak van de sociale partners en initiatieven en
beleid voor de regionale arbeidsmarkt. Voor deze decentrale verbinding zijn de
arbeidsmarktregio’s en de Werkpleinen van belang. De Werkbedrijven vormen een
belangrijke schakel in de regionale afstemming ten behoeve van de doelgroep van
de Participatiewet.
De raad zal bijdragen aan de uitwisseling van ervaringen en het opbouwen van kennis door jaarlijks een bijeenkomst te organiseren met mensen en partijen die actief
zijn op de 35 Werkpleinen en in de 35 Werkbedrijven.
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Financiering werkloosheidsverzekeringen

Werkgevers en werknemers gaan samen verantwoordelijkheid dragen voor de
arbeidsmarktinfrastructuur en de regie over de WW. Het is van belang dat de financiering van de WW hierop aansluit. Daarnaast moet het verzekeringskarakter van
de WW worden versterkt.
In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties is de afspraak
gemaakt dat werknemers en werkgevers weer gezamenlijk de WW gaan betalen.
Uitgangspunt daarbij is dat de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers
fiftyfifty is. Gegeven deze afspraak, stelt de raad voor de WW-premie te bepalen op
basis van de middelen die nodig zijn voor de uitkeringen inclusief de uitvoering
hiervan en voor effectieve vormen van preventie, bemiddeling en re-integratie.
Onder de uitgaven aan preventie vallen de kosten van de adviescentra, hun dienstverlening alsook de vervolgactiviteiten waarnaar zij doorverwijzen. In het akkoord
tussen sociale partners en kabinet is afgesproken dat de invoering van de fiftyfifty
premieverdeling budgettair- en lastenneutraal wordt ingevoerd. Dit laatste betekent dat werkgevers en werknemers gecompenseerd moeten worden zodra als
gevolg van de nieuwe financiering negatieve effecten optreden.
Ook is in het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken de werknemerspremie uit het brutoloon te heffen en het WGA-verhaal dat
nu op nettobasis plaatsvindt, te herzien in een brutopremiebetaling. Daarmee worden de WW-premie en de WGA-premie een uitzondering op de Wet Uniformering
Loonbegrip (WUL), enigszins vergelijkbaar met de pensioenpremie. Sociale partners
hebben er in hun akkoord op aangedrongen de WUL zodanig aan te passen dat dit
mogelijk is. Bij de voorbereiding van dit advies zijn alternatieven verkend, maar
geen van alle laat én de WUL intact én kan rekenen op voldoende draagvlak van
sociale partners. Gebleken is dat duidelijk zichtbare, evenredige belasting van werkgevers en werknemers alleen mogelijk is bij een heffing van de werknemersbijdrage
uit het brutoloon. Daar staat tegenover dat met het uitzonderen van de WW-premie
en de WGA-premie van het met de WUL ingevoerde uniforme loonbegrip de met de
WUL bereikte vereenvoudiging wordt aangetast.
In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties is afgesproken
het verzekeringskarakter van de WW te versterken. De raad adviseert daartoe de
premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) vanaf 2020 structureel lastendekkend vast te stellen. Dat kan door de gemiddelde jaarlijkse werkloosheidslasten
over een periode van tien jaar als uitgangspunt te nemen. Zo is de fluctuatie van de
lastendekkende premie beperkt en is de premievaststelling transparant. Daarnaast
kan UWV aan de hand van regelgeving de premievaststelling autonoom calculeren.
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Een vooraf afgesproken systeem kan verkeerd uitpakken indien er onverwachte
effecten optreden of als zich onvoorziene omstandigheden in de WW voordoen. De
raad adviseert daarom een onafhankelijke stabilisatiecommissie in te stellen, die in
noodgevallen of als de systematiek tijdelijk niet blijkt te werken, kan beslissen af te
wijken van de afgesproken systematiek.
Met betrekking tot de sectorfondsen (Sfn) adviseert de raad de huidige premievaststelling te handhaven.
Private aanvullende verzekeringen in cao’s

Per 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering op grond van
de WWZ afgebouwd van 38 naar 24 maanden. Ook de opbouw van de WW wordt
beperkt. Met private aanvullende verzekeringen op cao-niveau kunnen sociale partners de huidige hoogte en duur van de werkloosheidsuitkeringen, en de daaraan
gekoppelde WGA-uitkeringen, handhaven. Zij hebben in hun akkoord afgesproken
deze werkloosheidsverzekeringen zo snel mogelijk, en uiterlijk per 2020, te zullen
realiseren.
Ingeval afspraken worden gemaakt over private aanvullende werkloosheidsverzekeringen, beveelt de raad aan om de mogelijkheid te scheppen om deze verzekeringen
te laten uitvoeren door UWV of een andere publieke partij in de keten van werk en
inkomen, bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als de minister van SZW
daarvoor geen instemming verleent, dan is te overwegen de uitvoering in handen
te leggen van een andere partij, zoals een uitvoerder van een aanvullende pensioenregeling. Zou UWV de private aanvullende werkloosheidsverzekering uitvoeren, dan
is een uniforme regeling voor deze verzekering een vereiste, zo stelt UWV. Sociale
partners zullen samen met UWV moeten beoordelen of dit mogelijk is. Vervolgens
zullen sociale partners moeten bepalen of een uniforme regeling een uniforme premie impliceert of een cao-sectorspecifieke premie. Beide varianten kennen voor- en
nadelen.
Indien de WW-premie uit het brutoloon wordt geheven en indien bij het vormgeven van de private aanvullende verzekering zo veel mogelijk uniformiteit wordt
betracht, ligt het in de rede om de werknemerspremie voor de private aanvullende
verzekeringen eveneens uit het brutoloon te heffen. Daarmee wordt ook deze premie
een uitzondering op de WUL. Deze zal net als de eerder genoemde uitzondering
gevolgen hebben voor de werking van de WUL.
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Het CPB heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid een
doorrekening gemaakt van de werkgelegenheidseffecten van de WW-maatregelen2.
Volgens het CPB is “de werkgelegenheidsstijging kleiner als de WW-maatregelen
– conform de afspraken in het sociaal akkoord – bovenwettelijk worden gerepareerd
voor alle werknemers die onder een cao vallen. [Dit] effect is groter als de bovenwettelijke reparatie van de WW-maatregelen in lijn blijkt te zijn met de huidige mate
van bovenwettelijke aanvullingen in de WW”3. Uit de kabinetsreactie kan worden
afgeleid dat de grootte van dit effect mede afhankelijk is van de wijze waarop de
eventuele reparaties worden vormgegeven: collectief dan wel individueel. Daarnaast ligt het volgens de raad in de rede bij de raming van werkgelegenheidseffecten
de voorstellen voor de dienstverlening van de adviescentra, inclusief de vervolgactiviteiten, te betrekken. Met betrekking tot de dienstverlening van de adviescentra,
inclusief de vervolgactiviteiten is de raad van oordeel dat deze op termijn en, uitgaande van gelijkblijvende omstandigheden, tot een vermindering van het beroep
op de WW moet leiden.
Transitie

De beoogde ingangsdatum voor de voorstellen van de raad is 1 januari 2020. Op
sommige onderdelen zal de transitie eerder van start gaan. Zo stelt de raad voor de
werknemerspremie voor de WW geleidelijk in te voeren. Dat geldt ook voor de premies voor de private aanvullende werkloosheidsverzekeringen in cao’s.
De raad pleit ervoor om – gegeven het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties – in de periode tot 2020 in verschillende pilots na te gaan hoe
de beoogde arbeidsmarktinfrastructuur en de sectorale en regionale regie in de
praktijk uitwerken. Hij kiest daarmee voor een praktijkgerichte benadering zodat
partijen voldoende tijd en ruimte krijgen om de voorstellen sectoraal en regionaal
in te vullen. De raad acht het van belang partijen eerst ervaring te laten opdoen met
de voorstellen en te leren van de implementatie ervan. De pilots zijn gericht op de
aanbevolen adviescentra, op de uitvoering door verschillende partijen en op de ontwikkeling van hun taken, hun doelgroepen en de plek waar zij gevestigd zijn. Verder
is het mogelijk om in de pilots ervaring op te doen met zowel sectorale als regionale
regie, waaronder het verknopen van activiteiten op sectoraal en regionaal niveau.
De aanbestedingsprocedure voor de dienstverlening van de adviescentra kan even-

2
3

Het betreft: het verkorten van de maximumuitkeringsduur naar twee jaar en het hierop aanpassen van de opbouw
van WW-rechten; de maatregel dat mensen na een half jaar in plaats van een jaar, werk beneden het loon- en opleidingsniveau van hun vorige baan moeten accepteren; en het introduceren van de inkomensverrekening.
CPB (2013) Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor werkgelegenheid, 27 november 2013, p. 2 en p. 8.
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eens onderdeel worden van de pilots. De pilots kunnen een eerste indicatie geven
van de effectiviteit en de werkbaarheid van de voorstellen van de raad.
Wanneer zij uiterlijk in 2019 worden afgerond, kunnen zij nog voor de definitieve
invoering van de voorstellen in 2020 worden geëvalueerd. Bij de invoering kunnen
dan de lessen uit goede praktijkvoorbeelden worden benut. Bij deze evaluatie zal de
raad een rol vervullen. Als uit een betrouwbare en valide evaluatie blijkt dat de
pilots (of onderdelen daarvan) doelmatig en doeltreffend zijn, dan moeten deze
worden verankerd in de arbeidsmarktinfrastructuur en regie die vanaf 1 januari
2020 worden ingevoerd.
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1

Inleiding
Dit advies is een vervolg op het sociaal akkoord dat het kabinet en de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers op 11 april 2013 hebben gesloten en op
het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties onderling. Die
bevatten een groot aantal afspraken over het sociaal-economisch beleid van de
komende jaren. Uitgangspunt daarbij is dat de verantwoordelijkheden op het terrein van de arbeidsmarkt opnieuw worden geordend en dat deze ordening beter is
afgestemd op de toekomst.
Dit advies neemt de afspraken uit de akkoorden als gegeven en verkent hoe deze
verder gestalte kunnen krijgen. Het gaat in het bijzonder om de afspraken over de
arbeidsmarktinfrastructuur en de Werkloosheidswet (WW). Deze afspraken moeten
in samenhang worden bezien met de afspraken die op aanpalende terreinen zijn
gemaakt, zoals het ontslagrecht en het flexrecht. Technologische, economische en
demografische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de arbeidsmarkt constant verandert. Door deze dynamiek zal het in de toekomst voor werkenden en werkgevers
noodzakelijk zijn om met de arbeidsmarkt ‘mee te bewegen’. Voor werknemers
betekent dit regelmatig overstappen van de ene naar de andere baan, functie of
sector en voor werkgevers zorgen voor voldoende ontwikkelmogelijkheden binnen
arbeidsorganisaties. Die zogenoemde transities moeten snel en soepel verlopen. Dit
impliceert dat het voorkomen van werkloosheid en het verkorten van de duur ervan
nog belangrijker worden dan nu al het geval is. De vernieuwde verantwoordelijkheidsverdeling moet hieraan bijdragen.
De afspraken in genoemde akkoorden hebben betrekking op onder meer de werking van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. De resultaten van het sociaal
akkoord zijn vastgelegd in de brief Resultaten sociaal overleg die de minister en de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 11 april 2013 naar
de Tweede Kamer hebben gestuurd (hierna: het sociaal akkoord). De afspraken die
sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben gemaakt, zijn vastgelegd in
het document Perspectief voor een sociaal en ondernemend land: uit de crisis, met goed werk,
op weg naar 2020 (hierna: het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties)4. Een van de afspraken in het sociaal akkoord is dat de SER om advies
wordt gevraagd over de sociale infrastructuur van de arbeidsmarkt en de gevolgen
van de wijzigingen in de verantwoordelijkheidsverdeling. Daarnaast is afgesproken

4

Brief van 11 april 2013 van de minister en de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer over Resultaten sociaal
overleg; Stichting van de Arbeid (2013) Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed
werk, op weg naar 2020, Den Haag.
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dat de SER de financiering van de werkloosheidsverzekeringen en de relatie met het
EMU-saldo aan de orde stelt.
In hun brief aan de Tweede Kamer delen de minister en de staatssecretaris van SZW
mee dat “het kabinet verheugd [is] met de inzet en de voorstellen van de Stichting
van de Arbeid, zoals vastgelegd in ‘Perspectief voor een sociaal en ondernemend
land’ en dat op basis daarvan gefundeerde tripartiete afspraken zijn gemaakt”.
Adviesaanvraag

Met zijn brief van 10 juli 2013 vraagt het kabinet de raad om te adviseren over de
verantwoordelijkheidsverdeling in de financiering van de werkloosheidswet (WW)
en om verder invulling te geven aan de in het sociaal akkoord geschetste visie op
een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur – en met name de rol van
werkgevers en werknemers hierin5. Het kabinet verwijst in de adviesaanvraag naar
de hierboven genoemde akkoorden, formuleert een kader en een denkrichting, en
noemt een aantal voorwaarden waarmee de raad bij zijn voorstellen rekening heeft
te houden. Zo vraagt het kabinet de raad om in zijn advies recht te doen aan de lessen uit de parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (commissie-Buurmeijer). Tevens verzoekt het kabinet de raad de wijzigingen op het terrein van WW, ontslagrecht, flexrecht en de Participatiewet bij zijn advies als uitgangspunt te nemen.
Focus advies

In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties hebben sociale
partners afgesproken om te komen tot een herschikking van publieke en private
verantwoordelijkheden met betrekking tot de WW, zowel wat de regie en de financiering van de WW betreft als met betrekking tot de polisvoorwaarden, in het bijzonder de uitkeringsduur en -opbouw. Daarbij is het doel dat de WW weer functioneert als een werknemersverzekering; een verzekering met robuuste polisvoorwaarden waarop werkgevers en werknemers kunnen vertrouwen. Deze herschikking van (financiële) verantwoordelijkheden moet samengaan met een grotere verantwoordelijkheid van sociale partners in de arbeidsmarktinfrastructuur6: meer
investeringen en inspanningen om werkloosheid te voorkomen door preventie van
werkloosheid, bemiddeling naar ander werk en re-integratie. Verder vereisen de

5
6
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Bijlage 1 bevat de adviesaanvraag.
Met de term arbeidsmarktinfrastructuur bedoelt de raad het geheel aan actoren, met hun eigen rollen en verantwoordelijkheden, die relevant zijn voor het functioneren van de arbeidsmarkt en voor de preventie en bestrijding
van werkloosheid in het bijzonder. Het gaat daarbij om alle arbeidsmarktpartijen inclusief de samenwerkingsverbanden en instituties waarin deze partijen participeren.
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genoemde verantwoordelijkheden een grotere rol van sociale partners in de regie7
op de arbeidsmarkt: in het arbeidsmarktbeleid op centraal, sectoraal en regionaal
niveau.
De raad werkt de visie in het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties verder uit. De raad beantwoordt de afzonderlijke vragen uit de adviesaanvraag van het kabinet. Daarnaast komt hij tegemoet aan de wens om de consequenties van het sociaal akkoord voor sociale partners, rijksoverheid, gemeenten, Werkbedrijven en UWV verder te doordenken in het licht van de voor 2020 gewenste
situatie.
De adviesaanvraag bevatte ook een specifieke vraag over de nieuwe calamiteitenregeling WW, namelijk hoe die past in een socialezekerheidsstelsel waarin sociale
partners meer verantwoordelijkheid dragen. Op deze vraag heeft de raad gereageerd met zijn Briefadvies Calamiteitenregeling WW van 22 augustus 20148. Hij gaat
ervan uit dat de reactie van het kabinet op het briefadvies onderdeel wordt van de
kabinetsreactie op het onderhavige advies.
Het kabinet heeft de raad gevraagd aandacht te besteden aan sectorale en intersectorale scholing en mobiliteit en aan goed werkgever- en werknemerschap gericht op
gezondheid en duurzame participatie. De raad zal op deze onderwerpen nader
ingaan in zijn lopende en komende trajecten Leren in de toekomst en Werken en leven in
de toekomst.
Totstandkoming

Het dagelijks bestuur van de SER heeft de voorbereiding van dit advies opgedragen
aan de ad-hoccommissie Toekomstige Arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet9. De voorzitter van de Werkkamer (het overleg- en samenwerkingsverband
van de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) nam
als waarnemend lid deel aan deze voorbereidingscommissie10. Ook heeft het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) gereageerd op het advies11.
De commissie achtte het bij haar voorbereiding van het advies noodzakelijk een
brede groep van experts, ervarings- en praktijkdeskundigen te raadplegen. Daarom

7

Onder regie wordt in dit advies de afstemming en samenwerking tussen actoren op de arbeidsmarkt verstaan. Zie
verder hoofdstuk 5.
8 SER (2014) Advies Calamiteitenregeling WW, Den Haag. Zie bijlage 2.
9 De samenstelling van de commissie is in bijlage 6 opgenomen.
10 Daarmee is tegemoetgekomen aan het verzoek van het kabinet om in de adviesvoorbereiding ook de inbreng van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mogelijk te maken.
11 De brief van het VSO met een reactie op de achterbanversie van het ontwerpadvies is in bijlage 5 opgenomen.
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heeft zij bijeenkomsten georganiseerd met binnenlandse en buitenlandse deskundigen en betrokkenen om kennis te nemen van hun inzichten en ervaringen.
In november 2013 organiseerde de commissie een deskundigenbijeenkomst waarin
zij in gesprek ging met Nederlandse experts uit wetenschap en praktijk over instrumenten, prikkels en maatregelen die effectief zijn gebleken om mensen aan het
werk te houden of weer aan het werk te helpen. Voor verschillende fasen van werk
en werkloosheid is ook geïnventariseerd welke verbeteringen volgens de experts
wenselijk en mogelijk zijn. Hierdoor heeft de commissie meer inzicht gekregen in
de onderzoeksbevindingen en de visie van experts met betrekking tot de arbeidsmarktinfrastructuur en WW.
In februari 2014 heeft de commissie samen met de Universiteit Utrecht en het Instituut Gak een internationale conferentie georganiseerd over de vraag of en wat
Nederland kan leren van de Belgische, Franse en Zweedse praktijk als het gaat om
de arbeidsmarktinfrastructuur en de sociale zekerheid12. Deskundigen uit deze
drie landen gaven inzicht in de invloed die sociale partners in betreffende landen
hebben op het beleid ten aanzien van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid en
welke rol zij vervullen bij de uitvoering van de relevante regelingen. Deze invloed
verschilt in alle drie de landen duidelijk van de situatie in Nederland.
In het voorjaar van 2014 organiseerde de commissie vier zogeheten dialoogbijeenkomsten. In Den Bosch, Zwolle en Utrecht vonden regionale dialoogbijeenkomsten
plaats en in Den Haag een sectorale dialoogbijeenkomst. Zo creëerde de commissie
de gelegenheid om met meer dan 400 personen aan meer dan 50 tafels een dialoog
te voeren over de toekomst van de arbeidsmarkt. Doel van de bijeenkomsten was om
knelpunten en kansen op de arbeidsmarkt te inventariseren en uitleg te geven over
het sociaal akkoord. Daarnaast beoogden de bijeenkomsten meer mensen van buiten
de SER te betrekken bij de voorbereiding van dit advies. Er is gesproken over de kansen die mensen zien voor het behoud van werk of het weer vinden van werk, over
de belemmeringen die zij daarbij ervaren en over de vraag hoe de werking van de
arbeidsmarkt kan verbeteren.
Voor een ruime diversiteit aan inzichten en ervaringen zijn mensen met zeer
diverse achtergronden uitgenodigd. De deelnemers hadden uiteenlopende posities
en uiteenlopende perspectieven op de arbeidsmarkt: aan tafel zaten werkgevers uit
de private en de overheidssector13, werknemers en ambtenaren van gemeenten en

12 In zijn adviesaanvraag van 10 juli 2013 verzoekt de minister van SZW de SER om de ervaringen met van-werk-naarwerkarrangementen in het buitenland mee te nemen in de adviesvoorbereiding. Zie verder par. 4.3.
13 Het kabinet heeft in de adviesaanvraag vermeld het op prijs te stellen als de SER “in de adviesvoorbereiding ook
de inbreng zoekt van de publieke werkgevers, verenigd in het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (onder meer
gezien het belang van intersectorale mobiliteit) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten”.
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rijksoverheid, werkzoekenden, vakbondsbestuurders, medewerkers van UWV en
van uitzend-, bemiddelings-, en re-integratiebureaus. In de sectorale bijeenkomst
zijn mensen uit de sectoren ICT, Bouw en Zorg met elkaar in dialoog gegaan.
Wat de deelnemers aan de vier dialoogbijeenkomsten de SER hebben meegegeven,
is opgenomen in het verslag Hoe werken we in de toekomst?14.
De raad heeft dit advies vastgesteld in zijn openbare vergadering van 20 februari 2015.
Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk bevat het advies zes hoofdstukken. Hoofdstuk 2 behandelt de probleemanalyse met een schets van de ontwikkelingen en knelpunten op
de arbeidsmarkt en van de maatschappelijke en beleidsmatige context. In hoofdstuk 3 komen de uitgangspunten voor een nieuw stelsel aan de orde.
Na deze meer beschouwende hoofdstukken volgt de kern van het advies met voorstellen van de raad. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de infrastructuur van de arbeidsmarkt met voorstellen voor de verbetering van de preventieve dienstverlening, de
dienstverlening tijdens de WW en de samenwerking tussen actoren. Hoofdstuk 5
behandelt de invulling van de regie van sociale partners over de WW, zowel centraal
als decentraal. Hoofdstuk 6 gaat over de financiering van de WW en van private aanvullende werkloosheidsverzekeringen. In hoofdstuk 7 komen de voorstellen voor de
transitie naar het nieuwe stelsel aan de orde.

14 Zie bijlage 3. Zie: http://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2014/werken-toekomst-arbeidsmarkt.aspx
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PROBLEEMANALYSE

2

Probleemanalyse

2.1

Inleiding
Nederland krabbelt op uit een periode met economisch zwaar weer. De arbeidsmarkt heeft onder de crisis te lijden gehad. De eerste tekenen van herstel zijn zichtbaar, maar de situatie blijft zorgelijk. De werkloosheid is naar Nederlandse maatstaven hoog en de hoge werkloosheid duurt langer dan voorzien. De komende jaren
zullen daarom in het teken staan van het aan het werk helpen van werkzoekenden
die nu nog aan de kant staan en van het voorkomen van werkloosheid van diegenen die met ontslag worden bedreigd. Dat is een belangrijke opgave die niet op
zichzelf staat.
Diverse ontwikkelingen op technologisch, economisch en demografisch gebied
nopen tot grotere dynamiek op de arbeidsmarkt. Overstappen van de ene naar de
andere baan, functie of sector komt al vaak voor, maar zal in de toekomst nog
gebruikelijker worden. Het voorkomen van werkloosheid en het verkorten van de
duur ervan worden daarmee nog belangrijker dan nu al het geval is. Het is de vraag
of de organisatie van de arbeidsmarkt en de bijbehorende infrastructuur goed op
deze ontwikkelingen zijn toegesneden en daarmee toekomstbestendig zijn.
In het sociaal akkoord en in het akkoord van centrale organisaties van werkgevers
en werknemers zijn de grote lijnen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt en
de sociale zekerheid geschetst. Dit SER-advies geeft uitwerking aan die visie en richt
zich in het bijzonder op de verbetering van de transities van werk naar werk en van
werkloosheid naar werk en op de financiering van de werkloosheidsverzekeringen.
In dit hoofdstuk komen eerst de knelpunten op de arbeidsmarkt aan bod (par.2.2):
knelpunten gelet op de ontwikkelingen die zich nu en (naar verwachting) in de toekomst voltrekken. Vervolgens wordt ingezoomd op de belemmeringen die werknemers en werkgevers ervaren in de transities van werk naar werk en van werkloosheid naar werk (par. 2.3). De visie van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties
om deze belemmeringen weg te nemen, wordt daarna geschetst (par. 2.4). In paragraaf 2.5 komt het beleid aan bod – deels al ingezet, deels voorgenomen in het sociaal akkoord – dat werkloosheid moet voorkomen en verminderen. Daaruit volgt in
paragraaf 2.6 het antwoord op de vraag op welke onderdelen aanvullingen op
bestaand beleid nodig zijn.
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2.2

Knelpunten op de arbeidsmarkt
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Diverse technologische, economische en demografische ontwikkelingen beïnvloeden
de werking van de arbeidsmarkt. Innovaties veranderen de inhoud en organisatie
van werk. Robotisering, ‘the cloud’, mobiel internet en vernieuwbare energie zijn
voorbeelden van technologische ontwikkelingen die de economie ingrijpend veranderen15. Enerzijds vergemakkelijken ze de uitvoering van werkzaamheden en creëren
ze nieuwe functies. Anderzijds kunnen ze leiden tot het verdwijnen van producten
en diensten en soms ook banen, zeker op lager en middelbaar niveau. Complete productieprocessen zijn erdoor aan het veranderen16. Toegevoegde waarde en groei
worden in de industrie niet meer zozeer gerealiseerd door fabricage en assemblage,
maar door innovatie, marketing en slimmere distributie ofwel: dienstverlening.
Het samenspel tussen de industrie en dienstensector is daarmee bepalend voor het
succes van de economie.
Productieprocessen concentreren zich al lang niet meer in één land, maar strekken
zich uit over de gehele wereld. Nederlandse bedrijven maken deel uit van internationale waardeketens waarbij bedrijven in verschillende landen bijdragen aan één
product. De schakels in de keten liggen niet vast: de productie kan plaatsvinden in
steeds andere bedrijven in telkens weer andere landen. Daardoor is het van toenemend belang dat de beroepsbevolking voldoende aanpassingsvermogen heeft en
voor wisselende functies kan worden ingezet.
Voldoende aanpassingsvermogen zal in de toekomst nog belangrijker worden. Een
demografische ontwikkeling als de vergrijzing en de daarop gebaseerde verhoging
van de pensioenleeftijd versterken de noodzaak om wendbaar te blijven. Dat geldt
voor de economie als geheel, maar ook voor werkenden en werkgevers. Van werkgevers wordt verwacht dat de arbeidsorganisatie ontwikkelingsmogelijkheden biedt.
Van werknemers wordt verwacht dat hun kennis en vaardigheden up-to-date zijn en
blijven, van de start tot het einde van de loopbaan. Dit bevordert dat werkenden
zich in de toekomst soepel over de arbeidsmarkt kunnen bewegen en de overstap
kunnen maken van de ene naar de andere functie, naar een ander bedrijf, een
andere branche of sector. Is een periode van werkloosheid onafwendbaar, dan moet
er een werkloosheidsverzekering zijn die robuust is en waarop werknemers en
werkgevers kunnen vertrouwen.

15 Manyika, J., M. Chui, J. Bughin, R. Dobbs, P. Bisson & A. Marrs (2013) Disruptive technologies: Advances that will
transform life, business, and the global economy, McKinsey Global Institute.
16 Zie ook de brief van 19 december 2014 van de ministers van SZW en OCW aan de Tweede Kamer: Effect van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
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De arbeidsmarkt is dynamisch

De arbeidsmarkt is constant in beweging. Er stromen mensen de arbeidsmarkt op
en af en mensen op de arbeidsmarkt veranderen van baan (zie figuur 2.1). Het aantal banen dat wordt aangeboden en in korte tijd weer wordt vervuld, is groot. Het
merendeel van deze bewegingen naar en op de arbeidsmarkt komt tot stand zonder
hulp van buitenaf: mensen vinden daarin hun eigen weg.
Figuur 2.1

Stromen op de arbeidsmarkt, 2012

Bron: Geconstrueerd op basis van CBS (2013) en CBS Statline.

De grootste dynamiek vindt plaats op de arbeidsmarkt zelf. Was het eerder gewoon
om een werkzaam leven lang in één organisatie of functie te werken, nu is het
gebruikelijker om tussentijds meerdere keren over te stappen van de ene naar de
andere baan. In 2012 wisselden 479.000 werknemers van werkgever. Binnen bedrijven
vinden nog veel meer baanwisselingen plaats.
Met banen worden allerlei soorten dienstbetrekkingen bedoeld: vaste banen, tijdelijke banen en banen op basis van een oproep- of uitzendcontract. De diversiteit in
arbeidsrelaties neemt toe en het aantal mensen met een flexibel contract stijgt
gestaag17. In 2005 had iets minder dan 1 op de 7 werknemers een flexibele arbeidsrelatie, eind 2014 is dat 1 op de 518. Deze groep wisselt vaker van werkgever dan

17 Onder mensen met een flexibel contract worden verstaan: werknemers met een tijdelijk dienstverband met uitzicht
op vast, werknemers met een tijdelijk dienstverband van 1 jaar of langer, werknemers met een overig tijdelijk
dienstverband, oproep-/invalkrachten en uitzendkrachten.
18 CBS StatLine (2014) Werknemers met een flexibele en een vaste arbeidsrelatie, 2004-derde kwartaal 2014.
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werknemers in vaste dienst: ze zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het
totale aantal baanwisselingen.
Figuur 2.1 geeft de stromen weer van het jaar 2012. Dit is het meest recente jaar
waarvoor alle stromen op de arbeidsmarkt bekend zijn. Het was echter geen gemiddeld jaar. In 2012 liet de economische crisis diepe sporen na. De werkloosheid liep
op en het aantal baanwisselingen was lager dan in eerdere jaren. In 2008 wisselde
21 procent van de werknemers in de voorgaande twee jaren van werkkring, in 2012
was dat 13 procent19.
Eind 2012 waren 500.000 mensen werkloos. Iets meer dan twee derde van hen ontving een uitkering op basis van de WW. Voor Nederland is dat een ongekend groot
aantal. De instroom was in 2012 bovendien hoger dan de uitstroom: 210.000 mensen
vroegen een WW-uitkering aan, terwijl de uitkering van 161.000 WW-gerechtigden
eindigde vanwege uitstroom naar werk. In februari 2014 werd het hoogste werkloosheidspercentage in tien jaar bereikt; toen was 9,1 procent van de beroepsbevolking
werkloos. Hoewel een voorzichtige daling van de werkloosheid is ingezet, blijft de
werkloosheid hoog met 8 procent eind 2014. Bijna 420.000 mensen ontvangen op
dit moment een WW-uitkering20. Daarvan is ongeveer 5 procent jonger dan 25 jaar.
Bijna 30 procent van de mensen met een WW-uitkering is 55 jaar of ouder.
Werkloosheid voorkomen lukt nog onvoldoende

Karakteristiek voor het werkloosheidsrisico is dat het zich bij economische neergang in veel gevallen massaal en in golven kan voordoen, ook per bedrijf gezien,
zonder dat bedrijven daarop greep hebben of dat zij dat kunnen voorzien21. De economische conjunctuur en dynamiek zijn dan bepalend voor het ontstaan en het
voortbestaan van werkloosheid, en daarmee voor het beroep op de WW. Naast
extern bepaalde factoren kunnen ook werkgevers, werknemers, uitkeringsgerechtigden en de uitvoeringsorganen het ontstaan en voortbestaan van werkloosheid in
zekere mate beïnvloeden.
Tegen deze achtergrond is het belangrijk dat het voorkomen van werkloosheid al
begint ver voordat sprake is van ontslag. Het beste medicijn tegen werkloosheid is
immers inzetbaar zijn én blijven. Scholing is een effectief instrument voor de primaire preventie van werkloosheid. Het aantal Nederlandse werknemers dat een

19 SCP (2015) Aanbod van Arbeid 2014: Arbeidsdeelname, flexibilisering en duurzame inzetbaarheid, Den Haag, p. 59.
20 CBS StatLine (2014) Aantal WW-gerechtigden in oktober 2014.
21 SER (2005) Advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet, Den Haag, p. 35; SER (1997) Advies Werken aan
zekerheid, Den Haag, p. 105 en p. 295.
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kortere of langere opleiding volgt, ligt boven het Europese gemiddelde.
Toch is daarmee niet gezegd dat leven lang leren een vanzelfsprekend onderdeel
van de loopbaan is geworden. Wat tijd en middelen betreft die aan scholing worden
besteed, loopt Nederland achter ten opzichte van andere Europese landen. Een
werknemer in Nederland besteedt tijdens zijn carrière zo’n 0,6 jaar aan scholing,
waar dat in Zweden en Finland 1,8 jaar is22. Ook volgen werknemers vaak korte trainingen die op de huidige functie en werkzaamheden zijn gericht.
Scholing die bruikbaar is in een andere sector komt minder voor. Dit leidt in de
praktijk tot mismatches tussen kennis en vaardigheden van werknemers en de door
werkgevers gevraagde competenties. Aan de hogere eisen die werkgevers stellen als
het gaat om automatisering en digitalisering, kunnen niet genoeg werknemers voldoen. Werkgevers in technische en ICT-beroepen geven aan dat zij daardoor gekwalificeerd personeel tekortkomen23.
Het voorkomen van werkloosheid wordt nog dringender wanneer een ontslag
ophanden is. Ook voor deze secundaire preventie van werkloosheid bestaan veel
goede initiatieven, zoals sectorale en regionale van-werk-naar-werkprojecten en
bedrijfsgebonden outplacementtrajecten. Werknemers- en werkgeversorganisaties
spelen in beide type activiteiten vaak een rol. Hoe vaak en waar deze activiteiten
precies plaatsvinden, is lastig te overzien. Zeker is wel dat van-werk-naar-werkprojecten en outplacement nog niet in alle gevallen van dreigende werkloosheid worden
aangeboden. Zo bieden bedrijven naar schatting in 18 procent van de ontslaggevallen outplacement aan24. Voor het mkb liggen de percentages nog iets lager: van de
bedrijven met minder dan 10 werknemers voert 9 procent van-werk-naar-werkbeleid,
van de bedrijven met 10 tot 20 werknemers 16 procent25. Onderzoek laat zien dat
een aanbod voor een traject vaak onderdeel is van een sociaal plan, al zijn de cijfers
behoorlijk verouderd. Van de werknemers die tussen 2004 en 2007 werkloos werden binnen een collectief ontslag en die onder een sociaal plan vielen, kon drie
kwart aanspraak maken op een traject26. Volgens branchevereniging OVAL leidden
sociale plannen in 2011 tot circa 9300 van-werk-naar-werktrajecten. Het bereik van
van-werk-naar-werkprojecten is vermoedelijk kleiner dan van outplacement. Dat is
jammer, want uit onderzoek onder een aantal projecten blijkt dat werknemers en

22 WRR (2013) Rapport Naar een lerende economie: Investeren in het verdienvermogen van Nederland. Den Haag,
p. 310.
23 UWV (2014) Sectoren in beeld: Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hoofdlijnen. Amsterdam, 4 december 2014, p. 7.
24 Knegt, R. & F. Tros (2007) Ontslagkosten van werkgevers, Hugo Sinzheimer Instituut (HSI), Amsterdam, p. 29.
25 EIM/Panteia (2010) Van werk naar werk in het MKB: Eindrapportage, in opdracht van ministerie EZ, Zoetermeer,
p. 22.
26 Van den Berge, W. & De Graaf-Zijl, M. (2013) Outplacement in Nederland vooral effectief voor ouderen, Aan de slag,
13, pp. 18-21.
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werkgevers positief zijn over de kwaliteit van de ondersteuning en het verloop van
het proces27. Algemeen beeld is dan ook dat in de secundaire preventie nog kansen
onbenut blijven.
Werkloosheid duurt langer dan nodig

Als voorkomen van werkloosheid niet mogelijk is, is het zaak deze zo kort mogelijk
te laten duren. Dat lukt nog niet altijd. Of, zoals de minister van SZW in zijn adviesaanvraag aan de SER opmerkt: “Veel mensen zijn dagelijks op zoek naar werk, te
veel met te weinig succes”28. Het aantal WW-gerechtigden zal met het verwachte
aantrekken van de economie in de komende jaren gestaag afnemen, toch verdwijnt
daarmee de werkloosheid niet.
De structurele werkloosheid blijft een punt van zorg: werkloosheid die ontstaat
omdat arbeidsplaatsen niet aansluiten op wat werkzoekenden kunnen bieden. Het
CPB voorziet hierin een lichte daling29. Van hysterese – c.q. een toename van de
structurele werkloosheid als gevolg van een economische crisis – lijkt vooralsnog
geen sprake. Zorgwekkend is wel dat er – ook bij de huidige relatief hoge werkloosheid – voor vacatures geen geschikte kandidaten te vinden zijn. Het bestaan van
krapteberoepen toont aan dat er een mismatch is op de arbeidsmarkt. Krapteberoepen
bevinden zich in uitvoerende technische functies (monteurs, lassers), het technisch
kader (tekenaars, constructeurs), ICT (programmeurs), onderwijs (specifieke vakken), bepaalde financiële beroepen (actuarissen en fiscalisten) en specifieke delen
van de zorg (wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde)30.

27 Visscher, K., M. de Groot, S. van Eck, N. van Gestel, I. Borghouts (2012) Evaluatie Experiment Van werk naar werk:
eindreportage. Capgemini Consulting & Universteit van Tilburg, pp. 53-56.
28 Zie de adviesaanvraag in bijlage 1, eerste pagina.
29 CPB (2014) The Dutch labour market during the Great Recession, Den Haag, pp. 36-42.
30 UWV (2014) Sectoren in beeld: Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt: Hoofdlijnen,
Amsterdam, 4 december 2014, p. 7.
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Figuur 2.2

Langdurige werkloosheid in Europese landen tussen 2003 en 2013

Bron: CPB (2014) Macro Economische Verkenning [MEV] 2015: Broos herstel, koopkracht stijgt, p. 45.

Ook de duur van de werkloosheid van mensen met een WW-uitkering baart zorgen.
In 2014 was ruim 45 procent van de werklozen langer dan een jaar werkloos31.
In de afgelopen vijf jaar is dit percentage verdrievoudigd. De langdurige werkloosheid neemt nog toe, terwijl de kortdurende werkloosheid aan het afnemen is. In
andere EU-landen is het herstel wel ingezet: daar vlakt de groei van de langdurige
werkloosheid af of is er sprake van een daling. De relatief slechte score van Nederland is niet enkel te wijten aan de economische crisis; ook vóór 2008 kende Nederland relatief veel langdurig werklozen (zie figuur 2.2). En juist bij langdurig werklozen ligt het gevaar op de loer dat zij zo lang aan de kant staan dat zij de aansluiting bij de arbeidsmarkt niet meer kunnen vinden. Zij lopen risico op atrofie,
het ‘verslijten’ van kennis door het langdurig niet gebruiken ervan32.
De uitstroom naar werk vindt vooral in de eerste vier maanden van de WW plaats.
Daarna neemt de uitstroom snel af (zie figuur 2.3). Wie niet vroeg vanuit een
WW-uitkering ander werk vindt, ziet zijn kans op een baan rap kleiner worden
en loopt het risico op langdurige inactiviteit.
Voor dit effect zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Vaak nemen na verloop
van tijd de motivatie en het zelfvertrouwen van werklozen af: dat bemoeilijkt het

31 CBS Statline (2014) (Langdurige) werkloosheid in het derde kwartaal van 2014.
32 Dorenbosch, L. & J. Sanders (2010) Werk maken van VWNW mobiliteit: Tien initiatieven voor van werk naar werk
mobiliteit en hun passendheid voor het Nederlandse MKB, TNO, Hoofddorp.
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vinden van werk. Ook kan een lange werkloosheidsduur – al dan niet terecht – door
een potentiële werkgever worden opgevat als een indicatie van de lagere kwaliteit
van een werknemer. Verder kunnen werklozen die geruime tijd geen werk hebben,
de vaardigheden verliezen die nodig zijn om een vacature te vervullen. Het is daarmee van groot belang voor werklozen en degenen die hen begeleiden om al vroeg
in de WW-uitkeringsperiode alle zeilen bij te (kunnen) zetten.
Figuur 2.3

WW-uitkerings- en baansituatie een jaar na instroom in de WW, 2010
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Bron: geconstrueerd op basis van CBS Statline.

Van sommige werkzoekenden is bekend dat zij langer doen over het vinden van
werk dan anderen. Gemiddeld genomen hebben lageropgeleiden, ouderen en personen met een niet-westers allochtone achtergrond meer moeite om vanuit de WW
uit te stromen naar werk (zie tabel 2.1). Zo was het uitstroompercentage van nietwesters allochtonen met een WW-uitkering tussen 2006 en 2012 42,5 procent, terwijl dat van autochtonen 57,4 procent is33. Werknemers van 45 jaar en ouder hebben
weliswaar een kleinere kans dan jongere leeftijdsgroepen om werkloos te worden,
maar als ze eenmaal in de WW terechtkomen, vinden zij moeilijk een baan. Eén op
de drie oudere werkzoekenden komt pas na twee jaar aan de slag (zie figuur 2.4).
Door de vergrijzing en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd wordt een
oplossing voor dit probleem acuter.

33 Inspectie SZW (2014) Kans op (duurzame) uitstroom naar werk voor oudere Ww’ers: Nota van Bevindingen.
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Figuur 2.4

Verwachte baanvindduur naar leeftijd

Bron: CBS (2013) Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers, Sociaal-economische trends, p. 4.
Tabel 2.1

Uitstroompercentage naar achtergrondkenmerken, 2013
Totaal

55-65 jaar

Totaal

54,2

33,7

Man

58,0

36,0

Vrouw

58,0

29,6

Autochtoon

57,4

34,2

Westers allochtoon

53,1

34,0

Niet-westers allochtoon

42,5

26,5

Bron: geconstrueerd op basis van Inspectie SZW (2014) Kans op (duurzame) uitstroom naar werk voor oudere Ww’ers:
Nota van Bevindingen, Den Haag, pp. 15-17.

2.3

Knelpunten in de arbeidsmarktinfrastructuur en in de WW
Het lukt al met al onvoldoende om werkloosheid te voorkomen en de duur ervan te
bekorten. Daarvoor zijn oorzaken aan te wijzen in de verschillende fasen van de
keten van werk – al dan niet via werkloosheid – naar werk, startend bij indiensttreding van de werknemer tot het vinden van werk vanuit een situatie van werkloosheid. In tabel 2.2 zijn de fasen van de keten weergegeven, inclusief de verantwoordelijke actoren. Paragraaf 2.3.1 gaat in op de fasen 1 tot en met 4 en de punten
die effectieve preventie van werkloosheid in de weg staan. Paragraaf 2.3.2 is gewijd
aan de knelpunten die bestaan bij de bestrijding van werkloosheid in de fasen 5 en 6.
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In paragraaf 2.3.3 komen de ontwikkelingen in de polisvoorwaarden van de WW
aan bod en de verbeteringen die hierin gerealiseerd kunnen worden.
Tabel 2.2

Fasen in de keten van werk – eventueel via werkloosheid – naar werk
Fase

Aandachtspunt

Betrokken actoren

0.

Voorbereiding:
initieel onderwijs

Aansluiting onderwijs –
arbeidsmarkt

- Leerlingen/studenten
- Onderwijsinstellingen
- Kenniscentra (mbo)

1.

Indiensttreding

2.

Stabiele baan

Duurzame participatie

- Werknemers en werkgevers
Vakbonden en werkgeversorganisaties (cao)
- O&O-fondsen

3.

Ontslagdreiging /
aflopen contract
Van-werk-naar-werk

4.

Ontslag / einde contract

- Werknemers en werkgevers
- Vakbonden en werkgeversorganisaties (sociaal plan)
- Van-werk-naar-werkprojecten
- Uitzendbureaus /
reintegratiebedrijven
- UWV (incidenteel)

5.

Werkloosheid
(WW en bovenwettelijke
aanvullingen in cao’s)

6.

2.3.1

Passend werk
Uit de uitkering

Werkloosheid (bijstand)

- UWV
- Uitzendbureaus /
re-integratiebedrijven
- Gemeenten
- Uitzendbureaus /
re-integratiebedrijven

Preventie werkloosheid kan beter en intensiever

Duurzame participatie nog geen praktijk van alledag

Het voorkomen van werkloosheid begint met het vergroten van duurzame participatie. Van werknemers wordt verwacht dat zij met de ontwikkelingen in functie of
beroep meebewegen; van werkgevers wordt verwacht dat zij de juiste ontwikkelmogelijkheden bieden.
Het belang van het bevorderen van duurzame participatie wordt breed onderkend.
Werkgevers en werknemers zetten zich via talloze initiatieven in om scholing en
een leven lang leren – beide onmisbaar voor duurzame participatie – op de agenda
van bedrijven en van cao-onderhandelaars en op de politieke agenda te krijgen. Ook
overheid en onderwijs dragen daaraan bij.
Een voorbeeld van een succesvol project is Excelleren.nu van de ministeries van
SZW en OCW en van MKB-Nederland. Het project liep tussen 2010 en 2012 en
bereikte in die periode bijna 700 bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. Excelleren.nu heeft hen ondersteund bij het in de praktijk brengen van leren op de werk-
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vloer34. Degelijke initiatieven werpen hun vruchten af: vrijwel alle bedrijven hebben beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid35. Ongeveer vier op de tien
werkenden heeft in de twee jaar voorafgaand aan een enquête van het SCP scholing
gevolgd36.
Toch blijkt het lastig activiteiten tot de dagelijkse werkpraktijk te laten behoren.
Activiteiten concentreren zich bij grote bedrijven en zijn vaak gericht op het beter
laten functioneren van het personeel in de huidige baan of organisatie. Werknemers
maken niet altijd gebruik van de scholingsmogelijkheden die hun geboden worden.
Er zijn signalen dat bepaalde groepen achterblijven zoals laagopgeleiden, ouderen,
flexwerkers, zelfstandigen en werkzoekenden37. Zij zouden minder van scholingsmogelijkheden profiteren. Een ander knelpunt is dat initiatieven om werknemers
breder inzetbaar te laten zijn, zoals scholing, worden genomen als de huidige baan
al op de tocht staat. Vaak voelen werkgever en werknemer pas de noodzaak om te
investeren als werkloosheid dreigt.
Dat het nodig is om al vanaf de eerste stappen in een loopbaan in duurzame participatie te investeren, is nog geen gemeengoed. Eén van de verklaringen voor het
ontbreken van een dergelijke leercultuur is dat het scholingaanbod te inflexibel en
weinig vraaggericht is38. Leren tijdens de loopbaan is nog te weinig aantrekkelijk.
Daarnaast kan het werk een belemmering vormen, omdat een cursus onverenigbaar is met de werktijden of omdat de werkgever de cursus niet vergoedt. Soms
weerhouden gezondheidsklachten en privéomstandigheden werknemers van het
volgen van scholing39. Ten slotte ontbreekt het bij sommige werknemers aan de
bereidheid om een training of onderwijs te volgen40.
Onvoldoende bereik van-werk-naar-werkactiviteiten

In de huidige aanpak van werkloosheid ligt de nadruk op nazorg, namelijk bemiddeling en re-integratie als werkloosheid al is ingetreden. Het is effectiever om werkloosheid bij dreigend ontslag of bij het aflopen van het arbeidscontract te voorkomen,
maar dit gebeurt nog maar mondjesmaat. Ook de deelnemers aan de dialoogbijeenkomsten (zie hoofdstuk 1) stelden dat in dit deel van de keten winst valt te behalen41.

34 Zie verder: Eindrapportage Excelleren.nu: Haal het beste uit je mensen op http://www.mkb.nl/
index.php?pageID=14&dossierID=531504
35 Borghouts-Van de Pas, I. & P. Donker Van Heel (2012) Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau: Quickscan 2012,
Ecorys, Rotterdam. In opdracht van het ministerie van SZW.
36 SCP (2015) Aanbod van Arbeid 2014: Arbeidsdeelname, flexibilisering en duurzame inzetbaarheid, Den Haag, p. 75.
37 SCP (2015) Aanbod van Arbeid 2014: Arbeidsdeelname, flexibilisering en duurzame inzetbaarheid, Den Haag, pp. 77-78.
38 Adviescommissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden (2014) Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen:
Adviesrapport, pp. 4-6; SER (2012) Werk maken van scholing: Advies over de post-initiële scholingsmarkt.
39 Pleijers, A. (2010) Werk vaak belemmering voor cursusdeelname, CBS Webartikel, 27-10-2010.
40 Onderwijsraad (2012) Over de drempel van postinitieel leren, Den Haag, pp. 14-15.
41 Zie bijlage 3, pp. 18-21 (147-150).
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In sectoren en regio’s zijn in de afgelopen jaren, onder andere door sociale partners,
verschillende goede initiatieven ondernomen om werknemers van de ene naar de
andere baan te begeleiden. Onderzoek naar negen door het Rijk gesubsidieerde vanwerk-naar-werkprojecten in de periode 2010-2012 laat bijvoorbeeld zien dat dergelijke initiatieven succesvol zijn in het voorkomen van werkloosheid42. Van de deelnemers die ten tijde van het onderzoek hun traject hadden afgerond, had 66 procent
een nieuwe baan gevonden. In vier projecten liep het percentage van-werk-naarwerktransities van werknemers die een traject hadden voltooid zelfs op tot boven
de 80 procent.
Daarvoor is een aantal succesfactoren aan te wijzen, waaronder het voortbouwen
van projecten op bestaande instituties (zoals de samenwerking tussen sociale partners, scholingsinstituten en kenniscentra), draagvlak voor de projecten bij vakbonden en werkgevers(organisaties) en deelname van individuele werkgevers, werknemers en vakbonden. Wel zijn de projecten kwetsbaar. De projecten komen voor in
een beperkt aantal regio’s en sectoren en zijn daarmee lang niet voor iedereen toegankelijk. Ze zijn vooral daar te vinden waar al veel goede initiatieven voor scholing
en loopbaanontwikkeling ontplooid worden.
Factoren die succes belemmeren zijn dat de initiatieven niet op elkaar afgestemd
zijn en individuele werkgevers en werknemers lang niet altijd weet hebben van de
projecten waaraan zij zouden kunnen deelnemen. Daarnaast zijn de projecten
meestal van tijdelijke aard, mede omdat structurele financiering en inbedding in
de bestaande sectorale (cao’s, sociale plannen) en regionale (Werkplein) structuur
ontbreken. Financiering geschiedt nu bijvoorbeeld door tijdelijke nationale en
gemeentelijke subsidies en subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Gelet op
deze laatste factor is er een stabiele financiële stimulans nodig om het succes van
van-werk-naar-werkprojecten uit te breiden.
Aansluiting verschillende fasen niet optimaal

Zoals al uit tabel 2.1 bleek, zijn er verschillende partijen in de keten van werk naar
werk. De verantwoordelijkheden in de fasen zijn verdeeld over private en publieke
partijen en zij opereren niet allemaal op hetzelfde niveau (sector, branche, regio,
gemeente, landelijk). Daardoor weten werkgevers en werknemers niet altijd bij welke
instantie of organisatie zij voor ondersteuning bij het voorkomen van (langdurige)
werkloosheid terechtkunnen.

42 Visscher, K., M. de Groot, S. van Eck, N. van Gestel, I. Borghouts (2012) Evaluatie Experiment Van werk naar werk:
eindreportage, Capgemini Consulting & Universteit van Tilburg.
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In het eerste deel van de keten, vóór de ontslagaanzegging of vóór het aflopen van
het arbeidscontract, zijn het vooral werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties) die activiteiten ondernemen. Zij faciliteren scholing, outplacement of
andere trajecten om werkloosheid te voorkomen. Zogenaamde Leerwerkloketten
voorzien in advies over scholing en leerwerktrajecten. Dit zijn samenwerkingsverbanden van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gemeenten,
onderwijsinstellingen, kenniscentra en bedrijfsleven. Sectorale arrangementen
zoals cao’s, sociale plannen en het aanbod van O&O-fondsen zijn behulpzaam bij
het volgen van scholing. In sommige gevallen worden de activiteiten uitbesteed aan
outplacement- of re-integratiebureaus. In het tweede deel van de keten, nadat het
contract beëindigd is, draagt UWV de primaire verantwoordelijkheid voor alle
inspanningen om werklozen weer aan het werk te krijgen. Werkgevers en werknemers kunnen terecht bij de regionale vestiging van UWV die onderdeel is van het
Werkplein. Voor werkgevers is aan het Werkplein het werkgeversservicepunt gevestigd, een loket van UWV en gemeenten gezamenlijk, waar werkgevers met vacatures
terechtkunnen die ze beschikbaar willen stellen voor werkzoekenden met een uitkering. Ook de bovengenoemde leerwerkloketten zijn aan de Werkpleinen gevestigd.
Bij de Werkpleinen zijn daarnaast veelal private intermediairs en re-integratiebedrijven betrokken.
Er is een scheiding tussen enerzijds sectorale partijen die zich bijna uitsluitend
richten op de preventie van werkloosheid en anderzijds regionale Werkpleinen die
hoofdzakelijk bezig zijn met de bestrijding ervan. De overdracht van de ene naar de
andere partij (sociale partners – UWV – gemeenten) en van het ene naar het andere
niveau (sectoraal – regionaal) verloopt niet soepel43. Zo blijken trajecten die zijn
ingezet vóór ontslag of het einde van het contract, zoals trajecten voor scholing
of outplacement, niet altijd voortgezet te kunnen worden tijdens de periode van
beroep op de WW. En andersom komt het niet vaak voor dat begeleiding die UWV
tijdens de WW inzet, al voor het ontslag of het einde van het contract start. Het
gebeurt in de praktijk bijvoorbeeld alleen bij omvangrijke collectieve ontslagen
of faillissementen dat, al dan niet in samenwerking met UWV, een mobiliteitscentrum wordt opgezet: een centrum voor het naar werk begeleiden van werknemers
die door ontslag worden bedreigd.

43 Zie o.a. Inspectie SZW (2013) Regierol gemeenten bij arbeidsmarktbeleid; Donker Van Heel, P. & M. Wilkens (2010)
Onderweg naar morgen: Arbeidsmarktbeleid van gemeenten en sociale partners samen, Ecorys, in opdracht van de
Raad voor Werk en Inkomen, Den Haag; Gestel, N. van, P. de Beer & M. van der Meer (2010) Het hervormingsmoeras
van de verzorgingsstaat: Veranderingen in de organisatie van de sociale zekerheid, Amsterdam University.
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In de komende jaren zullen – als gevolg van het sociaal akkoord, de Participatiewet
en de oprichting van de Werkbedrijven – diverse onderdelen van het arbeidsmarktbeleid naar het regionale niveau verschuiven. Daardoor worden decentrale partijen
belangrijker en in het verlengde daarvan ook hun rol bij activiteiten en beleid op
regionaal niveau. Het sectorale niveau blijft tegelijkertijd onverminderd belangrijk,
vooral waar het gaat om het maken van afspraken over en het initiëren en financieren van van-werk-naar-werkinitiatieven. Een goede aansluiting tussen deze twee
decentrale niveaus is daarom onontbeerlijk.
2.3.2

Bestrijding werkloosheid kan sneller en effectiever

Begeleiding komt laat, is onpersoonlijk en maakt weinig gebruik van (praktijk)kennis

Hoe goed de ‘voorzorg’ ook is georganiseerd, begeleiding na ontslag of het beëindigen van een contract blijft nodig. Wanneer een werknemer de WW instroomt, is het
belangrijk dat hij of zij zo snel mogelijk aan de slag gaat met het zoeken naar werk,
dat hij of zij daarbij onafhankelijk advies kan inwinnen en dat werk- en ontwikkelmogelijkheden zo veel mogelijk worden benut. In de eerste drie maanden van werkloosheid is de kans op het vinden van een baan het grootst. UWV heeft in de eerste
drie maanden echter geen of zeer beperkt persoonlijk contact met de meeste WWgerechtigden. Verder is er in de afgelopen jaren bezuinigd op het bemiddelings- en
re-integratiebudget van UWV. Daardoor kan UWV een werkzoekende vrijwel nooit
in een re-integratie- of scholingstraject plaatsen. Tijdens de dialoogbijeenkomsten
behoorde late begeleiding in de WW dan ook tot de meest genoemde knelpunten44.
Nadelig is ook dat UWV minder dan sociale partners (praktijk)kennis heeft van de
werkvloer, waardoor het zicht van UWV op werk- en ontwikkelmogelijkheden voor
werkzoekenden niet optimaal is.
In de eerste drie maanden van de WW zijn voor de meeste WW-gerechtigden alleen
e-diensten van UWV (Werk.nl) beschikbaar, zoals webinars, online competentietests
en online trainingen. Daarna volgt het eerste persoonlijke gesprek met de Adviseur
Werk van UWV. Persoonlijk contact is er vervolgens weer in de zevende en tiende
maand, al kan ook dit contact via Werk.nl plaatsvinden. De vestigingen van UWV
die onderdeel zijn van het project Activeren en Controleren geeft Effect (ACE, voorheen
ProPOM), vormen een uitzondering. Deze adviseurs komen vaker en eerder in
contact met werkzoekenden (zie par. 2.5.2). Juist persoonlijke gesprekken met WWgerechtigden zijn effectief, zo blijkt uit onderzoek van SEO45. Een-op-eengesprek-

44 Zie bijlage 3, pp. 23-24.
45 Heyma, A. &. S. van der Werff (2014) Een goed gesprek werkt: (Kosten)effectiviteit van re-integratiedienstverlening
UWV voor de WW-instroompopulatie 2008-2010, SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam.
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ken met een adviseur vergroten de kans op werkhervatting. Dat wordt ook zo ervaren
door de deelnemers van de dialoogbijeenkomsten46.
Het verleggen van het eerste contactmoment naar drie maanden na de intrede van
de werkloosheid is een maatregel uit 2011 en een gevolg van overheidsbezuinigingen
op het budget van UWV. Reden om de meer persoonlijke ondersteuning later aan
te bieden was de bevinding dat de meeste werkzoekenden in de eerste fase van de
WW-uitkering op eigen kracht of met behulp van alleen digitale instrumenten een
nieuwe baan vinden. Pervers effect van deze maatregel is echter dat werkzoekenden
die niet binnen drie maanden uitstromen, daarna een (nog) kleinere kans hebben
om werk te vinden. Dan zijn al drie kostbare maanden verspild waarin (praktijk)kennis van werk- en ontwikkelmogelijkheden onbenut is gebleven. Zeker voor werkzoekenden die beperkte WW-rechten hebben opgebouwd is dit nadelig, aangezien
zij dan het einde van de uitkeringsduur al hebben bereikt.
Gebrek aan maatwerk

Het tekort aan (persoonlijke) begeleiding treft met name die werklozen extra hard
van wie al op voorhand duidelijk is dat zij niet op eigen kracht ander werk kunnen
vinden. Zij komen (nog) verder van de arbeidsmarkt af te staan. Van sommige (persoons)kenmerken is bekend dat deze samenhangen met een kleinere kans op werkhervatting, zoals een lagere opleiding, een hogere leeftijd, een sociaal-economisch
zwakke regio en een lange werkloosheidsduur. Ook ‘zachte’ kenmerken spelen een
rol: motivatie, employability en psychologisch kapitaal47.
UWV experimenteert al wel enige tijd met het instrument ‘Werkverkenner’ dat
individuele arbeidsmarktkansen berekent. Dit verbetert de inzichten in het aanbod
van werkzoekenden. Het op basis daarvan aanbieden van maatwerk per werkzoekende staat echter nog in de kinderschoenen48. Alleen voor 50-plussers en nietdigivaardigen is enige dienstverlening op maat mogelijk (zie paragraaf 2.5.2).
Scholing volgen tijdens de WW-periode vormt een ander struikelblok. Het is niet
eenvoudig om vrijstelling van de sollicitatieplicht te krijgen teneinde een opleiding
of cursus te volgen. Een werknemer heeft daarvoor een toezegging nodig van een
toekomstige werkgever dat hij of zij na het volgen van de opleiding in dienst kan
treden. Is er geen toekomstige werkgever, dan moet de werknemer aantonen dat de

46 Zie bijlage 3, pp. 23-24.
47 SEOR (2007) Effecten van zachte kenmerken op de reïntegratie van de WW-, WWB- en AO-populatie, literatuurstudie
in opdracht van ministerie SZW.
48 UWV (2014) Ontwikkeling en invoering van de Werkverkenner, in: UWV Kennisverslag 2014-2, pp. 27-34.
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scholing arbeidsmarktrelevant is. Dat betekent verantwoording afleggen over het
beroep of de functie waartoe de scholing opleidt en welke vacatures hij of zij ermee
kan vervullen. Ook moet de scholing aan wettelijke vereisten voldoen, zoals de eis
dat een opleiding of cursus niet langer dan een jaar duurt. Als een werknemer er
niet in slaagt de arbeidsmarktrelevantie van de te volgen opleiding aan te tonen,
blijft hij of zij ook tijdens het volgen van de opleiding verplicht tot solliciteren49.
Verder heeft UWV geen middelen voor scholing beschikbaar, omdat het re-integratiebudget sinds enkele jaren is geschrapt. Sommige werklozen lopen tegen het probleem aan dat zij een eigen idee om aan werk te komen niet aan een Adviseur Werk
kunnen voorleggen. Het aantal contactmomenten is daarvoor te klein en de adviseur
moet zich bij de beoordeling van een idee houden aan strenge regels en voorschriften. Dit regime stuit op weerstand van zowel werkzoekenden als werkgevers die een
werkzoekende in dienst willen nemen50.
Inconsistent beleid

De beperkte dienstverlening door UWV vloeit voort uit de bezuinigingen die vanaf
2011 bij UWV zijn doorgevoerd. De ondersteuning is daardoor beperkt en veelal
digitaal van karakter. Activiteiten gericht op de re-integratie van werkzoekenden
vinden vrijwel niet meer plaats.
Het contrast met de eerdere aanpak is groot. Tot 2012 voerden adviseurs van UWV
met alle WW-gerechtigden één of meer persoonlijke gesprekken en boden hun trajecten aan, variërend van beperkte ondersteuning tot scholing, coaching of andere
ingekochte dienstverlening. In 2010 gaf UWV 165 miljoen uit aan de inkoop van
re-integratietrajecten bij re-integratiebedrijven, veel meer dan voor dat jaar was begroot. Daarmee bevond Nederland zich onder de landen die relatief veel uitgeven
aan actief arbeidsmarktbeleid51. Achteraf werd betwijfeld of dit geld wel effectief is
besteed. Evaluatieonderzoeken zijn kritisch over de effectiviteit van een dergelijke
sluitende aanpak52. Beter is het om selectief dienstverlening aan te bieden, namelijk
alleen aan degenen die zonder ondersteuning niet binnen afzienbare tijd een baan
kunnen vinden.
Ook werkgevers hebben baat bij effectieve ondersteuning van werkzoekenden met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Begeleiding of bijscholing kan de kans op een

49 Beleidsregels Protocol Scholing 2014, nr. 3772, 12 februari 2014.
50 Zie onder andere het Zwartboek UWV, een verzameling van klachten over UWV door regionale krant
De Stentor. http://www.destentor.nl/extra/zwartboek-uwv, en de brief van de minister van SZW aan de Tweede
Kamer Reactie op Zwartboek UWV van 10 juli 2014.
51 RWI (2011) Factsheet re-integratie 2011-2012, p. 23.
52 Lammers, M., L. Kok & C. Wunsch (2013) Langetermijneffecten van re-integratie, SEO Economisch onderzoek,
Amsterdam. In opdracht van het ministerie van SZW.
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match met een vacature vergroten. Vanaf 2012 koopt UWV echter geen re-integratiediensten meer in. Naar verwachting benaderen de UWV-uitgaven aan re-integratie in 2014 0 (met uitzondering van het Actieplan 50pluswerkt). In korte tijd is het
bemiddelings- en re-integratiebeleid daarmee radicaal gewijzigd. Er is behoefte aan
effectief bemiddelings- en re-integratiebeleid dat stabiel en consistent is, dat meer
rekening houdt met de behoeften van werkzoekenden en werkgevers.
2.3.3

Verzekeringskarakter WW in het gedrang: polisvoorwaarden WW bieden
onvoldoende zekerheid en stabiliteit

Verzekeringskarakter WW in het gedrang

De WW is oorspronkelijk opgezet als een sociale werknemersverzekering gebaseerd
op de zogeheten verzekeringsgedachte: een verzekering biedt een voorziening voor
het dekken van de inkomensgevolgen van het intreden van bepaalde risico’s voor
werknemers. Bij de vormgeving van de WW is het verzekeringsmodel echter niet
strikt toegepast: de WW bevat elementen van solidariteit (zie box 2.1).

Box 2.1 Verzekeringsgedachte, equivalentie en solidariteit in de WW
In het klassieke verzekeringsmodel is sprake van causale relaties tussen risico en premie, tussen risico en prestaties en tussen premie en prestaties (zogeheten equivalentie of evenredigheid).
De equivalentie in de WW betekent dat er een relatie is tussen betaalde premie en
uitkeringshoogte. De uitkeringen zijn gebaseerd op het laatstverdiende loon (tot het
maximumdagloon). Daarnaast is er een relatie tussen de betaalde premie en de
maximale uitkeringsduur.
Het verzekeringskarakter van de WW komt behalve via de hierboven genoemde equivalentie, ook tot uiting in de financiering uit lastendekkende premies.
De premies worden betaald door werkgevers én werknemers en de premieopbrengsten worden alleen gebruikt voor het doel van de desbetreffende verzekering: het
verstrekken van uitkeringen.
Tot slot komt het verzekeringskarakter ook tot uiting in de polisvoorwaarden, zoals de
toetredingseisen en de hoogte en duur van de uitkering. Uitgangspunt is dat dit verworven rechten zijn.
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Solidariteit komt in de WW tot uiting in de financiering op omslagbasis, hetgeen
inhoudt dat premieplichtigen (werkenden) betalen voor diegenen die op hetzelfde
moment werkloos zijn. Een ander element van solidariteit is de wettelijke
verzekeringsplicht; deze is gericht op het voorkomen van risicoselectie en averechtse
selectie. Daarnaast beogen de verevening van risico’s op landelijk niveau (via het
AWf) en op sectoraal niveau (via sectorfondsen) solidariteit, in het laatste geval
binnen sectoren.

Aldus zorgt de WW als werknemersverzekering voor het opvangen van (een gedeelte van) het verlies van inkomen bij werkloosheid. De regeling gaat uit van het laatstverdiende loon en wordt in beginsel uit premies van werkgevers en/of werknemers
gefinancierd. Dat maakt werknemersverzekeringen mede tot een verantwoordelijkheid van sociale partners.
In de afgelopen decennia heeft een aantal ontwikkelingen en beleidsmaatregelen
gevolgen gehad voor het verzekeringsgehalte van de WW. Zo worden de premies
sinds 2009 niet meer door werkgevers en werknemers samen opgebracht: in 2009
is de werknemerspremie op nul gezet en per 2013 formeel afgeschaft, waardoor er
sinds 2013 alleen nog sprake is van een werkgeverspremie53.
Daarnaast zijn de sectorpremies voor de eerste zes maanden van werkloosheid wel
lastendekkend, maar is de AWf-premie voor de periode daarna niet lastendekkend54.
Bij het AWf lijkt er weinig samenhang tussen premies en uitgaven, bij de sectorfondsen lijken premies en uitgaven redelijk gelijk op te gaan. In 2008 en 2009 en na 2011
zijn de sectorpremies bijvoorbeeld gemiddeld genomen sterk gestegen als gevolg van
de stijgende werkloosheid. Het jaarlijks saldo van AWf-inkomsten en -uitgaven was in
2008 nog positief (+2,0 miljard euro), maar is sindsdien negatief (naar schatting voor
2013: -4,4 miljard euro). Het AWf-vermogen is in dezelfde periode veranderd van zeer
positief (2008: +9,1 miljard euro) naar zeer negatief (raming 2014: -11,5 miljard euro).
De overheid vult een tekort in het AWf aan uit de algemene middelen. Daarmee zijn
de WW-premies in toenemende mate gefiscaliseerd. Ook worden de WW-premies
bezien in het kader van het geïntegreerd middelenbeheer en zijn de WW-uitgaven
en -inkomsten onderdeel van het beleid ten aanzien van het EMU-saldo (zie box 2.2).

53 Bij de sectorfondsen is de werknemerspremie per 1998 afgeschaft.
54 Per sectorfonds is de financiering in principe lastendekkend. Verschillen kunnen voortkomen uit het bereiken van
het lastenplafond (uitsmeren conjunctuurschokken), uit de keuze om in te teren op het vermogen of dit juist op te
bouwen en door uiteindelijke afwijkingen t.o.v. gebruikte ramingen.

44

taw_advies.book Page 45 Monday, March 16, 2015 9:49 AM

PROBLEEMANALYSE

Box 2.2 WW en EMU-saldo
Het EMU-saldo (saldo in het kader van de Economische en Monetaire Unie) is het
verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de totale collectieve sector in een
jaar. Dit betekent dat niet alleen de financiën van de rijksoverheid meetellen voor het
EMU-saldo, maar ook die van de premiegefinancierde sectoren zoals sociale
zekerheid en zorg, de lagere overheden en zelfstandige bestuursorganen.
De WW-uitgaven vallen onder de uitgavenkant van de begroting. Deze uitgaven moeten binnen een vast reëel uitgavenkader blijven. Er zijn drie deelkaders: Rijksbegroting in enge zin, Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA) en Zorg. Tegenvallers dienen binnen het kader gecompenseerd te worden.
Uitgaventegenvallers moeten dus worden opgevangen met extra bezuinigingen en
niet met hogere belastingen of premies. Wel is het mogelijk om uitgaven tijdelijk buiten het betreffende kader te plaatsen; dat gebeurde in 2008 met de WW-uitgaven
voor de duur van de crisis. In de huidige kabinetsperiode vallen de WW-uitgaven
weer binnen het SZA-kader.
In de laatste begrotingsronde is dit kader opnieuw vastgesteld, waardoor op dit
moment niet in de begroting gesneden hoeft te worden ten behoeve van de
geraamde stijging in de werkloosheidsuitgaven.
Tot de inkomstenkant van de begroting worden inkomsten gerekend die vallen onder
de definitie van een collectieve last: belastingen en premies, waaronder ook de premies voor de werknemersverzekeringen. Voor de inkomsten geldt dat een reëel
inkomstenkader wordt vastgesteld.
In dit kader wordt de lastenontwikkeling over de komende kabinetsperiode vastgelegd. Die lastenontwikkeling moet over het geheel van de kabinetsperiode constant
blijven: beleidsmatige lastenverzwaringen moeten tijdens de kabinetsperiode worden gecompenseerd door lastenverlichtingen elders en andersom. De begrotingsregels zorgen ervoor dat endogene ontwikkelingen binnen de inkomsten niet relevant
zijn voor het inkomstenkader. Inkomstenmeevallers mogen niet gebruikt worden
voor extra uitgaven, maar komen ten gunste van het EMU-saldo. Inkomstentegenvallers hoeven niet gecompenseerd te worden door extra bezuinigingen en belasten het
EMU-saldo. Dit maakt het begrotingsbeleid minder gevoelig voor conjuncturele
schommelingen.
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Concreet betekent dit dat de WW-premie-inkomsten (in het inkomstenkader) niet
direct reageren op de WW-uitgaven (in het uitgavenkader). Zo wordt automatisch
gecorrigeerd voor onder andere sterke conjunctuurschommelingen. Een sterk
stijgende werkloosheid leidt niet automatisch tot hogere WW-premies, die een
negatieve economische spiraal verder zouden versterken. Anderzijds leiden
tegenvallende belasting- en premie-inkomsten niet tot een beperking van de WWuitgaven.

Vervolgens werden de WW-premieopbrengsten tot 2014 ook benut voor andere doeleinden dan de bekostiging van de uitgaven voor de WW-uitvoering en WW-uitkeringen. De ZW-uitkeringen voor vangnetters en de uitkeringen in het kader van de Wet
Arbeid en Zorg (WAZO) werden uit het AWf gefinancierd. De ZW- en WGA-uitkeringen
voor flexibele krachten en uitgaven voor kinderopvang werden (via een aparte opslag) uit de sectorfondsen bekostigd.
Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat in de afgelopen jaren het onderscheid
tussen werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen is
vervaagd (zie box 2.3). Daardoor is sprake van een diffuse verdeling van verantwoordelijkheden en worden de verantwoordelijkheden niet (volledig) gedragen of mogelijk afgewenteld, zoals in het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties is gesteld.

Box 2.3 Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en sociale
voorzieningen
Volksverzekeringen en werknemersverzekeringen verschillen van elkaar wat de kring
van verzekerden (inwoners respectievelijk werknemers) betreft, maar bovenal op het
punt van de relatie tussen premie en inkomen en de relatie tussen uitkering en
gederfd inkomen.
De werknemersverzekeringen zijn van oudsher vooral gebaseerd op het equivalentiebeginsel: verzekeringen kennen een relatie tussen enerzijds de hoogte van de premie
en anderzijds de hoogte van het loon en de hoogte van de uitkering.
De volksverzekeringen zijn vooral gebaseerd op het solidariteitsbeginsel; zij kenmerken
zich door het ontbreken van een relatie tussen premie en hoogte van de uitkering.
Bovendien bieden de op solidariteit gebaseerde volksverzekeringen een flat rateuitkering, gebaseerd op het sociaal minimum.
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Alle wettelijke sociale verzekeringen zijn gebaseerd op het zogenoemde omslagstelsel.
Dit houdt in dat de verzekerden per jaar de premie betalen die nodig is ter dekking
van de in dat jaar aan anderen – uitkeringsgerechtigden in dat jaar – te verstrekken
uitkeringen.
De sociale voorzieningen worden gefinancierd uit algemene middelen, voorzien in
een middelengetoetste uitkering, en voorzien niet in een van rechtswege geldend
recht op prestatie of voorziening.

Ook is de WW-financiering steeds meer instrument geworden van breder politiek
beleid ten aanzien van de overheidsfinanciën, het algemene lastenbeeld en de koopkracht. Daarnaast heeft de WW-premieheffing steeds meer een open-eindekarakter
gekregen met als risico dat de loonkosten stijgen.
Al met al kan worden gesteld dat het verzekeringskarakter van de WW de laatste
jaren is afgenomen en dat de financiering van de WW de afgelopen jaren steeds
meer verstatelijkt is.
Eenzelfde beweging naar meer invloed van de centrale overheid op de WW geldt
ook voor de uitvoering van de WW. Sociale partners zijn met de invoering van de
Wet Structuur Uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen (SUWI) in 2002 volledig
uit de uitvoering van de WW verdwenen. Verantwoordelijkheden zijn verlegd van
overwegend privaat naar volledig publiek. Daarmee is de eerder beschreven scheiding versterkt tussen enerzijds de fasen vóór ontslag waarin sociale partners verantwoordelijkheid dragen en anderzijds de fase na ontslag waarin zij geen verantwoordelijkheid hebben.
Diverse deskundigen zijn kritisch over het op afstand zetten van sociale partners in
deze fase55. Sociale partners zijn nauw betrokken bij de arbeidsmarkt en hebben
door hun contact met individuele werkgevers en werknemers goed zicht op wat er
in arbeidsorganisaties en op de werkvloer gebeurt. Deze kennis en ervaring kunnen
beter worden gebruikt bij het ontwikkelen van het arbeidsmarkt- en WW-beleid.
Doordat het verzekeringskarakter van de WW in het gedrang is gekomen, is de
grondgedachte vervaagd dat de WW primair een verzekering biedt tegen werkloosheid. Verder is de (financiering van de) WW steeds vaker instrument geworden voor

55 Zie o.a. Gestel, N. van, P. de Beer & M. van der Meer (2010) Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat:
Veranderingen in de organisatie van de sociale zekerheid, Amsterdam University Press; Pennings, F. (2013) Sociale
partners en uitvoering sociale zekerheid: terug naar af of nieuwe mogelijkheden? Tijdschrift Recht en Arbeid, 5(12),
pp. 5-11.
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het bereiken van bredere politieke doeleinden, met steeds veranderende polisvoorwaarden (toetredingsvoorwaarden; uitkeringshoogte en -duur) en wisselende
middelen voor bemiddeling en re-integratie als gevolg. Tegelijkertijd hebben werknemers, werkgevers en uitvoerders juist behoefte aan stabiliteit van de WW.

2.4

Visie sociaal akkoord
In hun akkoord stelden sociale partners al vast dat de gesignaleerde knelpunten uit
de weg moeten worden geruimd om de arbeidsmarkt van de toekomst goed te laten
werken. In een aanpak van de knelpunten hebben zij een natuurlijke rol, aangezien
zij de arbeidsmarkt goed kennen en goed op de hoogte zijn van de behoeften, mogelijkheden en belangen van werknemers, werkzoekenden en werkgevers.
Sociale partners willen daarom meer verantwoordelijkheid nemen voor het voorkomen van werkloosheid en het verkorten van de duur ervan. Deze grondgedachte
vloeit rechtstreeks voort uit het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties en het sociaal akkoord. Uitgangspunt van deze akkoorden is dat de
verantwoordelijkheden op het terrein van de arbeidsmarkt, met inbegrip van de
ontslagbescherming en de sociale zekerheid, toekomstbestendig worden geordend.
Of, zoals het in het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties is
verwoord: “De verantwoordelijkheden voor problemen moeten komen te liggen bij
diegenen die baat hebben bij de oplossing daarvan. Dit geeft een nieuwe impuls aan
het zelforganiserend vermogen van de samenleving en aan het mobiliseren van
burgers en ondernemers, om te handelen vanuit eigen kracht. Dit impliceert een
herordening van instituties en daardoor ook minder afwenteling tussen instituties
en een grotere slagvaardigheid. Dit vereist ook een fundamentele vernieuwing van
de sociale zekerheid en andere instituties op de arbeidsmarkt.”
In het akkoord is afgesproken te komen tot een herschikking van publieke en private
(wettelijke en bovenwettelijke) verantwoordelijkheden met betrekking tot de WW,
zowel wat de regie en de financiering van de WW betreft als bij de polisvoorwaarden
(in het bijzonder de uitkeringsduur en -opbouw). Daarmee moet de WW weer gelden
als een werknemersverzekering met robuuste polisvoorwaarden waarop werkgevers
en werknemers kunnen vertrouwen. De herschikking van de verantwoordelijkheden
moet samengaan met meer investeringen van alle actoren om werkloosheid te voorkomen (preventie via van-werk-naar-werkarrangementen) en om mensen vanuit
werkloosheid aan werk te helpen (re-integratie). Streven is om alle activiteiten in de
verschillende fasen van de keten van werk naar werk goed op elkaar te laten aansluiten, met als resultaat een integrale aanpak. Decentrale partijen en cao-partijen
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nemen waar mogelijk initiatief binnen landelijke kaders. In het bepalen van de
landelijke kaders spelen sociale partners een belangrijke rol.
Sociale partners hebben al een verantwoordelijkheid voor onder meer het overeenkomen van cao’s en het afsluiten van sociale plannen bij (dreigende) werkloosheid.
De beoogde herordening van verantwoordelijkheden op het terrein van de WW
voegt daaraan toe: een grotere verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarktinfrastructuur, regie over de werkloosheidsverzekeringen en financiering daarvan.

2.5

Bestaand en voorgenomen beleid aanpak knelpunten
Een deel van de afspraken in het sociaal akkoord is direct omgezet in beleid dat
eerdergenoemde knelpunten aanpakt. Maar ook voorafgaand aan en na het sociaal
akkoord zijn maatregelen genomen die werkloosheid moeten voorkomen en de
duur ervan bekorten. De raad komt in dit advies daarom niet voor alle knelpunten
met oplossingen: wel reikt hij (in de hoofdstukken 4, 5 en 6) oplossingen aan voor
de knelpunten die resteren na de ingevoerde en voorgenomen maatregelen. In deze
paragraaf komt het bestaande en voorgenomen beleid aan de orde.
2.5.1

Verbetering en intensivering preventie werkloosheid

Beleidsagenda 2020

De Stichting van de Arbeid presenteerde in juni 2011 de Beleidsagenda 2020: investeren
in participatie en inzetbaarheid56. Zij doet daarin aanbevelingen om de positie van
oudere werknemers op de arbeidsmarkt te versterken. Het is te beschouwen als routeplanner voor werknemers, werkgevers en kabinet, niet alleen met het oog op
ouderen maar op alle werknemers. Van alle werknemers wordt immers verwacht
dat zij langer doorwerken en duurzaam participeren. Afspraken gaan verder dan
scholing en vitaliteitsbevordering. Ook zijn er instrumenten opgenomen voor intersectorale mobiliteit, om van-werk-naar-werk te komen, en om de re-integratie van
werkzoekenden te stimuleren (zie box 2.4).
De Beleidsagenda bevat ook richtsnoeren voor flankerend overheidsbeleid dat het
langer laten doorwerken en de mobiliteit van werknemers kan ondersteunen. Voorbeelden zijn een mobiliteitsbonus voor werkgevers en werknemers, een premiekorting voor werkgevers die oudere werknemers in dienst nemen en een compensatieregeling voor werkgevers die met een zieke werknemer te maken krijgen. Een

56 Stichting van de Arbeid (2011) Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid, Den Haag.
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beperkt deel van deze voorstellen is uitgevoerd, omdat het kabinet op het beleid
voor langer doorwerken bezuinigingen heeft doorgevoerd. Wel zijn initiatieven als
het Programma duurzame inzetbaarheid (zie box 2.5) en het Actieplan 50pluswerkt (zie verderop) in lijn met de uitgangspunten van de Beleidsagenda.

Box 2.4 Instrumenten uit de Beleidsagenda 2020
De instrumenten uit de Beleidsagenda 2020 zijn in vier categorieën onderverdeeld.
Een aantal voorbeelden.
1. Employability en scholing
– Ontwikkelen en stimuleren van loopbaanbeleid op sector- en brancheniveau.
– Intensiveren van inzetbaarheids- en scholingsarrangementen door het introduceren van een persoonlijk ontwikkelingsbudget dat mee te nemen is naar
een andere werkgever.
2. Vitaliteit, gezondheid en arbo
– Introduceren van een persoonlijke inzetbaarheidsscan en mede op basis
daarvan nagaan of een functie passend is en/of kan worden aangepast.
3. Arbeidskosten en productiviteit
– Generieke ontziemaatregelen omvormen als blijkt dat deze geen bijdrage
leveren aan de participatie en inzetbaarheid van oudere werknemers.
4. Mobiliteit
– In kaart brengen van doorstroom- en loopbaanmogelijkheden om daarmee
loopbaanpaden van werknemers te kunnen uitstippelen.
– Bevorderen van sectoroverstijgende baanmobiliteit door om- of bijscholing
aan te bieden of het afspreken van van-werk-naar-werktrajecten op onderneming en branche-/sectorniveau.
– Bevorderen van samenwerking tussen sectoren en O&O-fondsen.

De Beleidsagenda heeft een goede doorwerking gehad op cao- en bedrijfsniveau. Uit
enquêtes onder 400 bedrijven blijkt dat vrijwel alle bedrijven één of meer van de in
de Beleidsagenda genoemde personeelsinstrumenten inzet57. Een analyse van de
Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) bevestigt dit: drie van de vier
cao’s bevatten afspraken over duurzame inzetbaarheid58. Activiteiten komen veruit
het vaakst voor bij bedrijven met een cao. Bijzonder is dat deze afspraken er zijn

57 Borghouts-Van der Pas, I. & P. Donker Van Heel (2012) Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau: Quickscan 2012,
Ecorys, in opdracht van het ministerie van SZW; Borghouts-Van der Pas, I. & P. Donker Van Heel (2013) Duurzame
inzetbaarheid op bedrijfsniveau: Quickscan 2013, Ecorys, in opdracht van het ministerie van SZW.
58 AWVN (2013) CAO-seizoen 2013: Een dubbel beeld: Sterke verschillen in loonstijging, http://www.awvn.nl/smartsite.net?id=23080
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gekomen ondanks de economische crisis. Punt van aandacht is wel dat grote bedrijven
een voorsprong hebben op mkb-bedrijven. In het mkb worden minder vaak instrumenten voor duurzame participatie ingezet.
Van de instrumenten in de Beleidsagenda blijken sommige vaker te worden geïmplementeerd dan andere. Afspraken over scholing en vitaliteitsbevordering komen
bijvoorbeeld meer voor dan afspraken over mobiliteit en re-integratie (zie tabel 2.3).
Vrijwel alle onderzochte cao’s bevatten in 2012 een onderdeel scholing. De aangeboden scholingsarrangementen zijn meestal gericht op de huidige functie. Afspraken
over sectoroverstijgende scholing zijn minder gebruikelijk. Iets soortgelijks geldt
voor mobiliteitsafspraken. Overstappen binnen een bedrijf of sector wordt volop
aangemoedigd, maar afspraken over het maken van stappen naar buiten zijn nog
schaars. En ook afspraken over van-werk-naar-werktrajecten en werkgelegenheidsprojecten met werkgevers in de sector of regio komen nog niet veel voor59.
Tabel 2.3

Duurzame inzetbaarheid in cao’s, 2012
duurzame inzetbaarheid

aantal cao’s

% werknemers

gezondheid

89

94

scholing

98

100

mobiliteit

47

46

onderzoek

45

totaal1
1

100

45
100

In cao’s kunnen meerdere afspraken voorkomen, zodat het totaal niet gelijk is aan de som van alle
onderzochte aspecten.

Bron: Ministerie van SZW (2013) Cao-afspraken 2012, p. 31.

Kabinetsbeleid duurzame participatie en leven lang leren

Ook het kabinet onderkent de noodzaak van leven lang leren en duurzame participatie. Vanaf 2012 loopt het Programma duurzame inzetbaarheid, dat tot doel heeft
instrumenten en mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid onder de aandacht
te brengen (zie box 2.5). Voor leven-lang-leren voert het kabinet aanvullend beleid.
Zo financiert het ministerie van SZW sinds enige jaren de leerwerkloketten: regionale centra die advies geven over scholing en leerwerktrajecten.
In zijn brief van eind oktober 2014 aan de Tweede Kamer kondigt het kabinet bovendien maatregelen aan die de scholingsmogelijkheden voor werknemers beter en

59 Borghouts-Van der Pas, I. & P. Donker Van Heel (2012) Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau: Quickscan 2012,
Ecorys, Rotterdam, in opdracht van het ministerie van SZW; Borghouts-Van der Pas, I. & P. Donker Van Heel (2013)
Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau: Quickscan 2013, Ecorys, Rotterdam, in opdracht van het ministerie van SZW.
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aantrekkelijker moeten maken60. Zo stelt het kabinet voor om in de komende jaren
te experimenteren met flexibiliteit en maatwerk in opleidingen, waardoor mensen
makkelijker een opleiding kunnen volgen naast hun werk. Daarvoor stelt het een
budget van 65 miljoen euro beschikbaar. Ook wil het kabinet certificaten voor kwalificaties en keuzedelen in het mbo introduceren, waardoor ook degenen die geen
volledig diploma kunnen behalen een bewijs hebben dat zij over bepaalde competenties of vaardigheden beschikken. Daarnaast wordt een leven-lang-lerenkrediet
ingevoerd en kunnen studenten die het hoger onderwijs instromen, gebruikmaken
van scholingsvouchers. Ten slotte zullen ten minste 1000 mkb-bedrijven met extra
middelen worden gestimuleerd om instrumenten voor duurzame inzetbaarheid in
te zetten.

Box 2.5 Programma duurzame inzetbaarheid
In 2012 heeft het kabinet het Programma duurzame inzetbaarheid gestart, met als
doel duurzame inzetbaarheid te agenderen en concretiseren voor werkgevers
en werknemers. Het programma is een aanvulling op beleidsinspanningen en
wet- en regelgeving op de terreinen gezond en veilig werken (met name arbobeleid), scholing en arbeidsmobiliteit. Het programma sluit aan bij de praktijk van de werkvloer en zorgt voor verspreiding van kennis en concrete ervaringen. Daarnaast zijn voor werkgevers en sectoren financiële middelen
beschikbaar via het ESF (tot 22 miljoen euro in 2020) en de sectorplannen (tot
600 miljoen euro in 2015). Via activiteiten van het programma zijn tussen
2012 en 2014 circa 6000 werkgevers en werknemers bereikt door deelname
aan bijeenkomsten en meer dan 500.000 werkgevers en werknemers via de
website.
Bron: Kamerbrief minister SZW Voortgang programma duurzame inzetbaarheid, 13 mei 2014.

Sectorplannen en brug-WW

Onderdeel van de afspraken in het sociaal akkoord zijn de sectorplannen. Sinds
eind 2013 kunnen sociale partners in een sector of regio, eventueel samen met
andere relevante partijen zoals onderwijsinstellingen, provincies en gemeenten,
een plan indienen dat de gevolgen van de recessie in hun sector of regio kan verzachten en dat kan zorgen voor een betere werking van de arbeidsmarkt op langere
termijn. Voor de cofinanciering van de sectorplannen heeft het kabinet voor 2014
en 2015 600 miljoen euro beschikbaar gesteld. Sociale partners leggen minimaal

60 Kamerbrief van de ministers OCW en SZW Leven lang leren van 31 oktober 2014.
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hetzelfde bedrag bij, waardoor de investering in totaal meer dan 1,2 miljard euro
bedraagt. De derde tranche van de sectorplannen, die start vanaf januari 201561, zal
zich specifiek gaan richten op het bevorderen van van-werk-naar-werk en van-werkloosheid-naar-werk.
Ook wordt vanaf de derde tranche de brug-WW in de sectorplannen geïntroduceerd. Deze regeling biedt financiële ondersteuning aan werknemers die met ontslag worden bedreigd en aan werkzoekenden die in een sector aan de slag willen
waarin een tekort is. Voor de uren die de werkzoekende aan om- of bijscholing
besteedt, krijgt hij in plaats van salaris een WW-uitkering. Dit bespaart de nieuwe
werkgever transitiekosten en ontslaat de werknemer van zijn sollicitatieverplichting.
Wet Werk en Zekerheid: transitievergoeding

Met het sociaal akkoord is het fundament gelegd voor de Wet Werk en Zekerheid
(WWZ). De WWZ brengt wijzigingen aan in de WW, het ontslagrecht en de rechtspositie van flexibele werknemers (zie box 2.6).
Eén van de nieuwe elementen van het ontslagrecht is de transitievergoeding. Elke
werknemer die ten minste twee jaar in dienst is geweest van een werkgever en van
wie de arbeidsovereenkomst is geëindigd of niet is voortgezet, heeft recht op een
transitievergoeding die is gerelateerd aan het loon en het aantal dienstjaren. Dit
betekent dat de vergoeding zowel voor werknemers in tijdelijke als in vaste dienst
geldt. Ook is de vergoeding niet afhankelijk van de ontslagroute (via UWV of kantonrechter). De transitievergoeding is een compensatie voor het ontslag en stelt de werknemer in staat om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken, doordat
hij met de vergoeding extra scholing of opleiding kan betalen. De verwachting is dat
dit voor werknemers de prikkel vergroot om in de eigen inzetbaarheid te investeren
en dat de transitievergoeding zo zorgt voor meer van-werk-naar-werktransities.
Van belang is dat de vergoeding onder voorwaarden kan worden verrekend met
investeringen die een werkgever eerder in de ontslagen werknemer heeft gedaan.
Deze verrekeningsmogelijkheid stimuleert partijen om al ruim voor een eventueel
ontslag in beeld is, te werken aan preventie van werkloosheid. De regelgeving bevat
een omschrijving van de transitiekosten en inzetbaarheidskosten die in mindering
kunnen gebracht worden op de transitievergoeding van de werknemer aan wie de
transitievergoeding verschuldigd is.

61 De sectorplannen zijn in drie rondes of tranches toegekend. Tussen oktober en december 2013 konden de eerste
sectorplannen worden ingediend (eerste tranche), van april tot mei 2014 de volgende reeks plannen (tweede tranche) en begin 2015 zal nog een derde en laatste tranche volgen.
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Op grond van het op 30 januari 2015 gepubliceerde Besluit voorwaarden in mindering
brengen kosten op transitievergoeding zijn de te verrekenen transitiekosten gericht op
het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid
van de werknemer. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor scholing of een outplacementtraject. Op grond van genoemd besluit mogen inzetbaarheidskosten in
mindering worden gebracht als zij zijn gemaakt voor activiteiten die tot doel hebben de bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie
van de werkgever. Deze kosten kunnen in mindering worden gebracht, tenzij de verworven kennis en vaardigheden zijn aangewend om een functie bij de werkgever uit
te oefenen62.

Box 2.6 Wet Werk en Zekerheid
Met de totstandkoming van het sociaal akkoord is het fundament gelegd voor de Wet
werk en zekerheid (WWZ). In juni 2014 heeft het parlement de WWZ aangenomen. De
WWZ wijzigt diverse wettelijke bepalingen. Een aantal hoofdpunten.
1. Ontslagrecht
– Werkgevers hebben niet een langer een keuze tussen ontslagroutes. UWV
toetst ontslagen die verband houden met bedrijfseconomische omstandigheden of met langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontbinding via de kantonrechter
kan alleen bij een verstoorde arbeidsverhouding, disfunctioneren of andere in
de persoon van de werknemer gelegen redenen. De wijziging gaat in per 1 juli
2015.
– Bij het eindigen of niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De vergoeding kan de werknemer inzetten voor zijn transitie naar ander werk. De transitievergoeding wordt ingevoerd per 1 juli 2015.

62 In artikel 7:673, zesde lid, BW is bepaald dat onder bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
voorwaarden, op de transitievergoeding in mindering kunnen worden gebracht. In de eerste plaats kosten van
maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor scholing of een outplacementtraject. In de tweede plaats gaat het om kosten verband houdende met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer die tijdens de arbeidsovereenkomst
zijn gemaakt. Deze zogeheten inzetbaarheidskosten mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding als zij zijn gemaakt voor activiteiten die tot doel hebben de bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever. Met andere woorden, deze kosten kunnen in mindering worden
gebracht tenzij de verworven kennis en vaardigheden zijn aangewend om een functie bij de werkgever uit te oefenen.
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2. Werkloosheidswet
– De opbouw van de uitkeringsduur in de WW wordt vertraagd. Gedurende de
eerste tien jaar blijft de huidige opbouw gehandhaafd (1 maand uitkering per
jaar arbeidsverleden). Na tien jaar geldt dat elk jaar arbeidsverleden tot een
halve maand extra WW-duur leidt. De wetswijziging gaat in per 1 januari 2016.
Het arbeidsverleden dat werknemers tot 2016 hebben opgebouwd wordt niet
aangetast, zodat de daarvoor opgebouwde WW-rechten intact blijven.
– De maximale uitkeringsduur van de WW wordt geleidelijk teruggebracht van 38
naar 24 maanden. Vanaf 1 januari 2016 zal de maximale WW-duur per kwartaal
met één maand afnemen. Tegen 2020 is de nieuwe maximale duur bereikt.
– Met de WWZ scherpt het kabinet het criterium passende arbeid aan. Niet na 12
maar na 6 maanden is alle werk passend. Deze wijziging gaat in per 1 juli 2015.
– De inkomstenverrekening vervangt de urenverrekening. Niet het aantal uren
werk dat een werkzoekende kan werken is bepalend voor de verrekening met
de (resterende) WW-uitkering, maar de inkomsten die de werknemer met de
baan genereert. De inkomstenverrekening wordt van kracht op 1 juli 2015.
3. Flexibele arbeid
– Eén van de maatregelen om de positie van flexibele werknemers te versterken
is de aanpassing van de ketenbepaling. De maximumtermijn voor tijdelijke contracten is niet langer drie maar twee jaar en de periode waarbinnen contracten
als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden.
Deze wijziging wordt ingevoerd per 1 juli 2015.
2.5.2

Vergroting effectiviteit bestrijding werkloosheid

Wet Werk en Zekerheid: passende arbeid

Aan het recht op een WW-uitkering is de verplichting verbonden om op zoek te
gaan naar passende arbeid. Wat passende arbeid is, verandert naarmate de werkloosheid langer duurt. Met de WWZ scherpt het kabinet het criterium passende
arbeid aan. In de eerste zes maanden van de WW-uitkering kan de werkzoekende
zich net als nu richten op een baan op het niveau van de baan die hij of zij heeft
verloren. Deze tijd kan de werkzoekende benutten om werk te vinden dat het beste
aansluit bij zijn of haar vaardigheden en kwalificaties. Vervolgens wordt echter niet
na twaalf maanden – zoals tot 2015 gold – maar al na zes maanden alle werk als passend beschouwd. Volgens het kabinet geeft de maatregel een sterke prikkel om al in
een eerder stadium van werkloosheid werk op een (iets) lager niveau of tegen een
(iets) lager loon te aanvaarden. Het belang van de werknemer om al direct bij de
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start van de WW-uitkering op zoek te (kunnen) gaan naar een nieuwe baan neemt
daarmee toe.
Experimenten UWV

UWV is vanaf april 2011 een aantal experimenten gestart om te onderzoeken of een
financiële prikkel voor UWV-vestigingen zou leiden tot een besparing op de uitkeringen. Die experimenten (destijds onder de naam ProPOM) creëerden voor een aantal regionale UWV-vestigingen meer ruimte om een eigen invulling te geven aan
begeleiding en ondersteuning van een deel van de bij de vestiging ingeschreven
werkzoekenden. Het enige doel dat zij moesten nastreven was het beperken van de
uitkeringslasten.
De resultaten zijn veelbelovend: de vestigingen wisten een besparing op de uitkeringslasten WW te realiseren van gemiddeld 2 procent. Dit was vooral te danken
aan het intensiveren van de interventies aan het begin van de werkloosheidsperiode: vrijwel alle vestigingen kozen voor meer persoonlijk klantcontact direct na
intrede in de WW, in plaats van na drie maanden. Er gaat een vervolgproject van
start dat ProPOM zal opvolgen, onder de naam ACE63. ACE heeft een looptijd van
vier jaar.
Actieplan 50pluswerkt

Omdat oudere werklozen over het algemeen meer moeite hebben om werk te vinden vanuit een uitkering, heeft de minister van SZW eind 2012 67 miljoen euro
beschikbaar gesteld voor het Actieplan 55pluswerkt (nu: 50pluswerkt). UWV voert het
Actieplan uit. Het biedt activiteiten aan na drie maanden werkloosheid en uitsluitend aan oudere werkzoekenden. Het plan omvat activiteiten als netwerktrainingen en de inzet van adviseurs van UWV, inspiratiedagen voor werkzoekenden en
werkgevers, subsidies voor scholingsvouchers en plaatsingsfees voor intermediairs.
In een brief aan de Tweede Kamer rapporteert de minister van SZW dat vooral de
netwerktrainingen en inspiratiedagen succesvol zijn64. Naar scholingsvouchers en
plaatsingsfees is echter minder vraag dan geraamd. De regelingen hebben niet
genoeg bekendheid en veel van de aanvragen worden afgewezen omdat ze niet voldoen aan de criteria van de regeling. Daarop heeft de minister enkele aanpassingen
in de subsidieregeling doorgevoerd, waaronder een uitbreiding van de doelgroep
naar werklozen van 50 jaar en ouder (in plaats van 55 jaar). Het project loopt nog
tot en met 2016.

63 Niet te verwarren met het van-werk-naar-werkproject ACE, het Arbeidsmobiliteitscentum West-Brabant.
64 Kamerbrief Evaluatie Actieplan UWV 55pluswerkt, 25 juni 2014.
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Arbeidsmarktregio’s, Werkpleinen en Werkbedrijven

In 2012 hebben UWV en gemeenten besloten te gaan samenwerken vanuit 35
arbeidsmarktregio’s. Aanleiding voor deze overeenkomst is de Wijziging Wet SUWI
(uit 2012) waarin onder andere is vastgelegd dat er één aanspreekpunt moet zijn
voor werkgevers en werkzoekenden en dat informatie over vacatures, het werkzoekendenbestand en andere arbeidsmarktinformatie transparant en toegankelijk
moet zijn. Het is de bedoeling dat de 35 arbeidsmarktregio’s elk één Werkplein hebben waar werkzoekenden en werkgevers terechtkunnen. In 2012 waren er nog 60
Werkpleinen, in 2015 moet de samenvoeging tot 35 Werkpleinen zijn voltooid. Elke
arbeidsmarktregio geeft zelf invulling aan de samenwerking tussen UWV en
gemeenten. In de ene arbeidsmarktregio is de dienstverlening meer vanuit één centraal Werkplein georganiseerd dan in de andere. Systemen om vacatures en werkzoekenden met elkaar te verbinden zijn (nog) niet in elke regio geüniformeerd. Ook
de mate van afstemming met uitzendbureaus en werkgevers- en werknemersorganisaties verschilt per regio.
In het sociaal akkoord is afgesproken dat vanaf 1 januari 2015 per arbeidsmarktregio één Werkbedrijf wordt opgezet. Daarin participeren gemeenten, werkgevers- en
werknemersorganisaties en UWV. Zij stemmen hun beleid af met onderwijsinstellingen en cliëntenraden van uitkeringsgerechtigden. De Werkbedrijven zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de baanafspraken uit het sociaal akkoord voor
werkzoekenden met een arbeidsbeperking, zoals de doelgroep van de Participatiewet en Wajongers met arbeidsvermogen. Daarmee spelen zij een belangrijke rol in
het vinden van oplossingen voor regionale arbeidsmarktproblemen65.
2.5.3

Versterking verzekeringskarakter WW

In zijn advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet (2005) stelde de SER dat de WW
een wettelijk verplichte, collectieve risicoverzekering moet blijven. In het verlengde
hiervan hebben sociale partners in het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties gesteld dat het verzekeringskarakter van de WW hersteld moet
worden, zodat de stabiliteit van het WW-beleid verbetert en de WW beter is toegesneden op de behoeften van werkzoekenden en werkgevers.
Tegen die achtergrond pleiten zij voor een andere financiering van de WW: premiebetaling door werkgevers en werknemers gezamenlijk en beiden voor de helft. Ook
moet de premie structureel lastendekkend zijn: inkomsten en uitgaven moeten aan

65 Zie verder de algemene maatregel van bestuur van 4 september 2014: Besluit houdende wijziging van het Besluit
SUWI in verband met het stellen van regels voor de regionale samenwerking tussen colleges, UWV en werknemersen werkgeversorganisaties.
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elkaar gekoppeld zijn. Om te zorgen dat de door werkgevers en werknemers opgebrachte WW-middelen effectief worden besteed, moeten sociale partners, die tezamen goed zicht hebben op wat nodig en effectief is, bij het beleid ten aanzien van
de WW en de arbeidsmarkt worden betrokken. Sociale partners en kabinet hebben
de SER gevraagd deze afspraken verder uit te werken. De nadere uitwerking komt
in dit advies aan de orde.
In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties hebben sociale
partners ook afspraken gemaakt om de zekerheid en stabiliteit van de polisvoorwaarden van WW te garanderen. Door de beperking van de opbouw en duur van de
WW als gevolg van de WWZ, is daaraan behoefte. Sociale partners hebben in hun
akkoord afgesproken, en later nog eens bevestigd in een brief van de Stichting van
de Arbeid66, dat zij met private aanvullende verzekeringen op cao-niveau de huidige
(voorafgaand aan invoering van de WWZ) opbouw en duur van uitkeringen zullen
handhaven.
2.5.4

Conclusie

Bovenstaand – reeds ingezet en voorgenomen – beleid draagt bij aan een betere werking van de arbeidsmarkt. De maatregelen gaan de goede richting uit en op een
heel aantal vlakken bieden deze nu al meer prikkels voor transities van werk naar
werk en van werkloosheid naar werk dan enkele jaren geleden. Toch constateert de
raad dat nog niet alle knelpunten zijn opgelost. In hoofdstuk 3 schetst hij de benodigde aanvullende veranderingen die hij verder in dit advies uitwerkt.

66 Brief Stichting van de Arbeid over aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao’s van 11 juli 2014.
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3

Doelen advies
Verbeteringen zijn nodig in de keten van werk naar werk, van werkloosheid naar
werk en in de polisvoorwaarden van de WW. In paragraaf 3.1 schetst de raad de volgens hem benodigde aanvullende verbeteringen om de in hoofdstuk 2 geschetste
problemen effectief te kunnen aanpakken. Paragraaf 3.2 is gewijd aan de randvoorwaarden die de raad hanteert bij het formuleren van zijn aanbevelingen in de volgende hoofdstukken.

3.1

Noodzakelijke aanvullende veranderingen
Aanpak duurzame participatie voortzetten

Op het terrein van duurzame participatie zijn in de afgelopen jaren verschillende
goede initiatieven in gang gezet die hun vruchten beginnen af te werpen. De Beleidsagenda 2020 blijkt een werkbaar kompas voor decentrale partijen om beleid te ontwikkelen dat werknemers vitaal en inzetbaar moet houden. De aanbevelingen zijn
gericht op de arbeidsmarktsituatie in 2020 en zijn daardoor onverminderd actueel,
ook en misschien wel nog meer na de totstandkoming van het sociaal akkoord.
Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten blijven toezien op de implementatie van de Beleidsagenda en zullen zich inspannen om de instrumenten die nog
niet zijn geïmplementeerd opnieuw onder de aandacht te brengen. Met het Programma duurzame inzetbaarheid, de leerwerkloketten en de plannen met betrekking
tot leven-lang-leren ondersteunt het kabinet de door sociale partners ingezette lijn.
Uit die plannen vloeien de komende jaren maatregelen voort die naar verwachting de ontwikkeling van werkenden extra zullen stimuleren. Ook de mogelijkheid om investeringen in werknemers te verrekenen met de transitievergoeding
bij ontslag die in 2016 wordt ingevoerd, kan een impuls geven aan loopbaan- en
scholingstrajecten.
De nieuwe maatregelen op het gebied van duurzame participatie moeten nog hun
beslag krijgen. De implementatie ervan ligt bij werknemers, werkgevers, O&O-fondsen en onderwijsinstellingen. Voorlopig is er daarom geen noodzaak om op centraal niveau aanvullend beleid vorm te geven. Het is zelfs onwenselijk om dergelijk
beleid te maken terwijl lopende of voorgenomen maatregelen nog niet zijn geïmplementeerd. Een stapeling van maatregelen is ongewenst.
Intensiveren activiteiten in de fase vóór ontslag

Voor de periode waarin ontslag dreigt of het einde van het contract nadert, is volgens de raad wel aanvullend beleid nodig. Van-werk-naar-werktransities vinden nog
onvoldoende plaats en van-werk-naar-werkprojecten zijn nog te weinig structureel.
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De Beleidsagenda heeft op het vlak van mobiliteit nuttige instrumenten aanbevolen, maar deze worden nog niet vaak genoeg ingezet. Sectorplannen en de brugWW stimuleren weliswaar de transities van baan naar baan, maar hebben een
beperkte looptijd. Centrale werkgevers- en werknemersorganisaties zullen daarom
ook na afloop van deze plannen decentrale partijen moeten stimuleren tot voortzetting en intensivering van de activiteiten.
Verder zijn verbeteringen in de keten nodig: op het moment dat werknemers met
ontslag worden bedreigd of het einde van de arbeidsovereenkomst nadert. Of, geredeneerd vanuit het perspectief van werkgevers: wanneer in een bedrijf ontslagen
ophanden zijn of de contracten van tijdelijke werknemers aflopen. In dit onderdeel
van de keten is behoefte aan onafhankelijk advies over de gevolgen van ontslag en
WW en over mogelijkheden om ander werk te vinden. Dergelijke ondersteuning is
er op dit moment onvoldoende. Niet alle mogelijkheden om werkloosheid te voorkomen worden benut.
Eerder en gerichter ondersteunen van werkzoekenden

De ondersteuning van mensen met een WW-uitkering moet op orde zijn. Voor een
deel van de werkzoekenden is de huidige digitale dienstverlening voldoende. Er is
echter ook een groep voor wie de geboden ondersteuning tekortschiet, waardoor zij
er niet in slagen ander werk te vinden en nog verder van de arbeidsmarkt af komen
te staan. Deze groep moet eerder geïdentificeerd worden en passende en – zo nodig
– persoonlijke begeleiding worden geboden. Ook is het van belang dat de begeleiding zo veel mogelijk gebruikmaakt van de (praktijk)kennis van de arbeidsmarkt en
van bestaande ontwikkel- en werkmogelijkheden. In het huidige beleid is maar voor
een beperkte doelgroep, waaronder 50-plussers, intensieve ondersteuning beschikbaar. Deze doelgroep is te smal; er zijn meer uitkeringsgerechtigden met een kleine
kans op werk. Snel uitstromen naar passend werk wordt voor werklozen ook
belangrijker omdat het criterium passende arbeid wordt aangescherpt. Het is voor
werkzoekenden, werkgevers en de economie als geheel ongunstig als veel werkzoekenden op een baan of functie onder hun niveau terechtkomen terwijl dat met adequate ondersteuning voorkomen had kunnen worden.
Betere samenwerking tussen actoren

In diverse onderdelen van de keten verloopt de samenwerking tussen de partijen
niet optimaal. Tussen de fase van dreigende werkloosheid en de fase waarin iemand
een beroep doet op de WW lijkt een schot te staan. Sociale partners dragen bij aan
de preventie van werkloosheid onder meer door activiteiten in cao’s en sociale plannen af te spreken en door van-werk-naar-werkprojecten te initiëren (zie verder in
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par. 4.2 en 5.2). Ze hebben echter weinig zicht op wat er gebeurt zodra werknemers
beroep doen op een WW-uitkering en UWV verantwoordelijk is voor de begeleiding.
UWV heeft, als gevolg van wet- en regelgeving, geen taak in de pre-WW-fase. Daardoor zijn de activiteiten in de verschillende fasen – die vóór ontslag of einde van het
contract, werkloosheid en een beroep op de WW – niet goed op elkaar aangesloten.
De betrokkenheid van sociale partners bij de arbeidsmarkt, alsook hun kennis
van en ervaring met de werking van de arbeidsmarkt, moeten beter worden benut.
Sociale partners willen daarom meer verantwoordelijkheid op zich nemen: niet
alleen in de fase vóór werkloosheid, maar ook na aanvang van de WW-uitkering.
De ontwikkeling van de 35 arbeidsmarktregio’s vormt een belangrijke stap naar
een betere samenwerking tussen actoren, maar is nog onvoldoende. Met het sociaal
akkoord, de Participatiewet en de oprichting van de Werkbedrijven is de verantwoordelijkheid voor diverse onderdelen van het arbeidsmarktbeleid naar het regionale niveau verschoven. Het belang van aansluiting tussen de verschillende decentrale niveaus, het regionale en het sectorale niveau, neemt daarmee toe. Daarom
willen sociale partners graag bijdragen aan een betere afstemming tussen regionaal
beleid en sectorale initiatieven.
Herstel verzekeringskarakter WW

In paragraaf 2.5.3 is aangegeven dat het herstel van het verzekeringskarakter van de
WW door diverse afspraken in het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties en het sociaal akkoord reeds in gang is gezet. Een aantal van die
afspraken, onder andere over een door werknemers en werkgevers gedeelde WWpremie, betrokkenheid van sociale partners bij het WW-beleid en meer robuuste
WW-polisvoorwaarden, moeten nog nader worden uitgewerkt. Dat komt in dit
advies aan de orde.

3.2

Randvoorwaarden
In de komende hoofdstukken schetst de raad zijn aanbevelingen voor de arbeidsmarktinfrastructuur, regie over de arbeidsmarkt (en met name de werkloosheidsverzekeringen) en financiering van de WW. Bovenstaande noodzakelijke verbeteringen zijn daarvoor leidend. Daarbij hanteert hij de hieronder genoemde randvoorwaarden.
Ten eerste is het de bedoeling dat de afgesproken wijzigingen in de verantwoordelijkheden met betrekking tot arbeidsmarkt en sociale zekerheid en in de regie op
deze beleidsterreinen, zo veel mogelijk plaatsvinden binnen het huidige stelsel van
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sociale zekerheid. In de afgelopen decennia is immers het stelsel van de sociale
zekerheid – inclusief de WW – drastisch veranderd. De laatste ronde van aanpassingen dateert uit 2012 met de Wijziging Wet SUWI. De evaluatie van die wetswijziging
loopt nog. Een greep uit de veranderingen van de afgelopen vijftien jaar: in 2002
kwamen de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) en het UWV in de plaats van de
Arbeidsvoorziening en de uitvoeringsinstanties werknemersverzekeringen, om in
2009 te fuseren tot één publieke uitvoeringsorganisatie, UWV. In de re-integratie
van werkzoekenden zijn in 2002 elementen van marktwerking geïntroduceerd die
aanvankelijk zouden worden uitgebreid. De laatste vijf jaar is de re-integratie echter
in het publieke domein getrokken en voert UWV de meeste ondersteunende activiteiten zelf uit. Daarnaast is de dienstverlening van UWV na 2011 omgezet van zeer
intensief en persoonlijk naar beperkt en digitaal.
De deelnemers van de dialoogbijeenkomsten van de SER hebben erop gewezen dat
een reeks van grote wijzigingen de infrastructuur ontoegankelijk en ontransparant
maakt, zeker voor de ‘afnemers’ van de dienstverlening67. Grote structuurwijzigingen
zijn bovendien kostbaar en tijdrovend. Verschillende deskundigen concluderen dat
de arbeidsmarkt niet gebaat is bij nog een grote wijziging in de structuur van de
sociale zekerheid68. Daarom gaat de raad in zijn advies uit van de huidige keten en
van de bestaande verantwoordelijke actoren. De voorstellen van de raad zijn erop
gericht de werking van de huidige keten te verbeteren.
Ten tweede neemt de raad de lessen uit het verleden van de sociale zekerheid uiterst
serieus69. In 1993 verscheen het rapport van de Enquêtecommissie uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (commissie-Buurmeijer)70. De commissie stelde dat de
verantwoordelijkheidsverdeling in de sociale verzekeringen, en dan met name in de
toenmalige WAO, niet doeltreffend was. Het tijdig en juist verstrekken van uitkeringen stond boven doelstellingen als een correcte claimbeoordeling en beperking van
het beroep op de werknemersverzekeringen. De commissie raadde daarom aan uitvoering en toezicht met betrekking tot de sociale verzekeringen te scheiden. De
raad neemt de conclusies van de commissie-Buurmeijer in acht. Uitvoerende taken
als het verstrekken van uitkeringen, de claimbeoordeling en het bijhouden van de

67 Zie bijlage 3, pp. 24-25, 30 (153-154, 159).
68 Gestel, N. van, P. de Beer & M. van der Meer (2010) Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat: Veranderingen
in de organisatie van de sociale zekerheid, Amsterdam University Press; PriceWaterhouseCoopers (2006) SUWI-evaluatie 2006: Een evaluatie van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Wet SUWI), Den Haag.
In opdracht van het ministerie van SZW.
69 In zijn adviesaanvraag vraagt het kabinet dat de SER recht doet aan de lessen uit de parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen, zoals verwoord door de commissie-Buurmeijer. Daarbij wijst het kabinet op de
uitgangspunten voor de werknemersverzekeringen: onafhankelijke claimbeoordeling, uitvoering en toezicht.
70 Tweede Kamer (1992-1993) 22 730, nrs. 7-8.
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polisadministratie horen bij een onafhankelijke partij te liggen. Randvoorwaarde is
dan ook dat UWV verantwoordelijk blijft voor genoemde taken.
Een derde randvoorwaarde is dat de raad niet met een blauwdruk komt voor de
arbeidsmarktinfrastructuur of de regie over de werkloosheidsverzekeringen. De
analyse in hoofdstuk 2 laat namelijk zien dat het vooral partijen op decentraal
niveau zijn die kunnen bijdragen aan het voorkomen en bekorten van werkloosheid. Het zonder overleg of ruimte opleggen van oplossingen door de overheid of
door sociale partners (op centraal niveau) is niet effectief. Sectorale partijen als
werknemers- en werkgeversorganisaties en O&O-fondsen, en regionale partijen als
UWV en gemeenten, kunnen meestal goed overzien wat in de betreffende context
nodig is om werkzoekenden aan werk te helpen en om werkgevers van dienst te
zijn. Centrale regels hebben daarentegen als risico dat de uitvoering star en inflexibel wordt. De raad wil daarom ruimte laten voor een regionale en sectorale invulling van zijn aanbevelingen, als ook voor proefprojecten of pilots.
Wel kunnen overheid en centrale werkgevers- en werknemersorganisaties decentrale partijen stimuleren om uitvoering aan de aanbevelingen te geven, bijvoorbeeld door voor ruimte te zorgen om kansrijke ideeën uit te proberen en daarvan te
leren. In de afgelopen jaren zijn in diverse regio’s en sectoren interessante samenwerkingsprojecten gestart. Te denken is aan van-werk-naar-werkprojecten en de
experimenten op de Werkpleinen naar aanleiding van het UWV-project ProPOM.
Deze bevinding resulteert in de vierde randvoorwaarde, namelijk dat de aanbevelingen in dit advies ruimte moeten geven aan bestaande goede initiatieven en de
daarbij betrokken professionals, en deze waar mogelijk moeten stimuleren.
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4

Arbeidsmarktinfrastructuur

4.1

Algemeen – soepeler overgang naar (ander) werk
In hoofdstuk 2 constateert de raad dat de huidige inrichting en werking van de
arbeidsmarktinfrastructuur een soepele overgang van werk naar werk en van werkloosheid naar werk in de weg staan. In de fase voor ontslag of het einde van het
arbeidscontract gebeurt nog te weinig om te voorkomen dat werkenden de WW
instromen of tijdig vanuit werkloosheid nieuw werk vinden. Daarnaast worden
kennis van en ervaring met de arbeidsmarkt van sociale partners, in het bijzonder
waar het gaat om de sectoren, onvoldoende benut bij het ontwikkelen van het
arbeidsmarkt- en WW-beleid.
De huidige arbeidsmarktinfrastructuur kent een scheiding tussen de fasen vóór en
tijdens werkloosheid, in die zin dat in de verschillende fasen andere actoren en
instanties actief zijn en verantwoordelijkheid dragen.
In de periode vóór ontslag of het einde van het arbeidscontract spannen individuele
werknemers en werkgevers, sociale partners en O&O-fondsen zich – op het niveau
van de onderneming en de sector – in om werkloosheid te voorkomen. Door hun
nauwe betrokkenheid bij de arbeidsmarkt en door hun intensieve contact met individuele werkgevers en werknemers hebben sociale partners goed zicht op wat er in
arbeidsorganisaties en op de werkvloer gebeurt.
Na ontslag of het einde van een contract verschuift de verantwoordelijkheid voor
de begeleiding naar werk naar het regionaal georganiseerde UWV. De overdracht
van het sectorale naar het regionale niveau verloopt echter niet soepel, waardoor
werknemers en werkzoekenden een scheiding ervaren tussen enerzijds de preventie van werkloosheid en anderzijds de bestrijding ervan. Dit zal in de (nabije) toekomst des te sterker spelen. Met de invoering van de WWZ en de Participatiewet en
de oprichting van Werkbedrijven verschuiven nog meer onderdelen van het arbeidsmarktbeleid naar het regionale niveau, terwijl tegelijkertijd sectorale initiatieven
van belang blijven.
Gelet op deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om de overdracht van het sectorale naar regionale niveau te versoepelen en de afstemming tussen beide niveaus te
verbeteren.
De scheiding tussen de fasen vóór en tijdens de WW-uitkering heeft mede tot gevolg
dat mensen in de periode tussen ontslagdreiging of aflopen van het contract en
instroom in de WW weinig ondersteuning krijgen. Dat geldt in het bijzonder wanneer sprake is van lange ontslagprocedures. In het geval dat er in een cao of sociaal
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plan van-werk-naar-werktrajecten of outplacement worden afgesproken, kan de
betrokkene hulp verwachten bij het zoeken naar ander werk. Met de meeste WWgerechtigden heeft UWV in de eerste drie maanden echter geen of zeer beperkt persoonlijk contact. Dat is op zich geen probleem voor wie het in de eerste maanden
lukt een andere baan te vinden. Maar wie dat niet lukt, verliest kostbare tijd. Juist
bij de start van het werkzoekproces zijn de kansen op werk het grootst71.
In de periode tussen de ontslagaanzegging en de start van de WW-uitkering slagen
verschillende van-werk-naar-werkprojecten erin de verbinding te leggen tussen sectoren en regio’s. De projecten zijn effectief in het begeleiden van mensen naar
ander werk. Deze projecten concentreren zich echter vooral op bepaalde sectoren,
waardoor ze niet voor iedereen toegankelijk zijn. De projecten zijn bovendien niet
structureel georganiseerd. Ook is de begeleiding hoofdzakelijk gericht op de periode waarin werknemers nog een arbeidsovereenkomst hebben en houdt een traject
op zodra zij de WW instromen.
Om deze knelpunten weg te nemen, wil de raad dienstverlening bevorderen voor
alle werknemers die in de fasen voor en na ontslag op zoek zijn naar werk. Allereerst is het daarvoor gewenst dat meer bedrijven en sectoren van-werk-naar-werktrajecten aanbieden. Het delen van goede praktijken kan daaraan een impuls geven.
Volgens de raad bevat het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties aanknopingspunten om de hierboven genoemde knelpunten weg te nemen
en een soepeler overgang van werk naar werk en van werkloosheid naar werk te
bevorderen. De centrale werkgevers- en van werknemersorganisaties stellen in dit
akkoord dat zij “een uitvoerende rol [zien] van de vakbeweging in de WW op Werkpleinen bij bemiddeling, ondersteuning, competentietestcentra, mobiliteitscentra
en loopbaanondersteuning”.
De raad stelt voor deze afspraak te realiseren door in elk van de 35 arbeidsmarktregio’s een adviescentrum voor werk-naar-werk en begeleiding te realiseren, waar
werkenden, werkzoekenden en mensen die tijdens een traject van een adviescentrum de WW zijn ingestroomd, terechtkunnen voor onafhankelijk advies. Het
accent van de dienstverlening ligt bij werkenden die zich bevinden in de fase voorafgaand aan beroep op de WW.
De adviescentra kunnen ondersteuning bieden bij ontslag, informatie en advies
geven en doorverwijzen naar ter zake gespecialiseerde partijen. Deze dienstverle-

71 Vries, M. de (2014) Werk vinden tijdens de WW, in: UWV Kennisverslag 2014-I, pp. 17-22.
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ning is complementair aan de dienstverlening van UWV. De raad stelt voor de
adviescentra te financieren uit de WW.
In het verlengde van het akkoord van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties ziet de raad een rol voor vakbonden in deze adviescentra. De raad adviseert
daartoe ruimte te scheppen in de infrastructuur van de arbeidsmarkt. Waar
publieke middelen worden ingezet ter bekostiging van de voorgestelde dienstverlening van de adviescentra, kunnen ook andere partijen dan de vakbeweging, op
basis van een openbare aanbesteding, de taken van de adviescentra uitvoeren.
Dit hoofdstuk geeft de aanbevelingen van de raad weer ten aanzien van de infrastructuur van de arbeidsmarkt. Eerst wordt kort de huidige inrichting van de infrastructuur geschetst (par. 4.2). Daarna komen de knelpunten in het stelsel nader aan
bod (par. 4.3), waarna ten slotte de aanbevelingen volgen die de knelpunten kunnen
wegnemen (par. 4.4).

4.2

Huidige arbeidsmarktinfrastructuur
De raad verstaat onder arbeidsmarktinfrastructuur het geheel aan actoren, met
hun eigen rollen en verantwoordelijkheden, die relevant zijn voor het functioneren
van de arbeidsmarkt en de preventie en bestrijding van werkloosheid in het bijzonder. Het gaat daarbij om alle arbeidsmarktpartijen, inclusief de samenwerkingsverbanden en instituties waarin deze partijen participeren. Concreet zijn dat:
■ arbeidsmarktpartijen zoals UWV, gemeenten, vakbonden, werkgeversorganisaties, uitzendbureaus en re-integratiebedrijven;
■ instituties waarin arbeidsmarktpartijen samenwerken en die wettelijk verankerd zijn en/of een lange traditie kennen, zoals het cao-overleg, O&O-fondsen, de
regionale Werkpleinen en de Werkbedrijven die nu in oprichting zijn;
■ informele samenwerkingsverbanden van arbeidsmarktpartijen in de regio of
sector, zoals van-werk-naar-werkprojecten en publiek-private samenwerkingsverbanden.
De inrichting van de arbeidsmarktinfrastructuur is verschillend voor de uiteenlopende fasen waarin een werkende of werkzoekende zich kan bevinden. In figuur 4.1
op de volgende pagina is de infrastructuur per fase van de keten weergegeven, waarbij onderscheid is gemaakt naar actoren in het publieke domein en het private
domein, en in de invloedssfeer van sociale partners.
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Figuur 4.1

Arbeidsmarktinfrastructuur binnen de fasen van de keten van werk – al dan niet via werkloosheid – naar werk

De infrastructuur is – als fase 0 van de voorbereiding van werk buiten beschouwing
blijft – grofweg langs twee dimensies georganiseerd: het niveau waarop de partij of
het samenwerkingsverband opereert (sectoraal of regionaal) en de fase in de keten
waarin zij actief zijn (voor of tijdens werkloosheid). De twee dimensies hangen
nauw met elkaar samen:
■ In het middelste deel (de fasen 1, 2 en 3), vóór ontslag of het einde van het
arbeidscontract maar na afloop van het initieel onderwijs, is de infrastructuur
hoofdzakelijk sectoraal georganiseerd. In cao’s en sociale plannen maken werkgevers(organisaties) en vakbonden afspraken over scholing, ontwikkeling en vanwerk-naar-werktrajecten en -activiteiten. Ook (sectorale) O&O-fondsen dragen bij
aan de ontwikkeling van werknemers. Sociale partners kunnen trajecten gericht
op primaire preventie (duurzame participatie) of secundaire preventie van werkloosheid (van werk naar werk) zelf uitvoeren, maar schakelen ook veelvuldig
gespecialiseerde partijen als opleidingsinstituten en re-integratiebedrijven in.
Werknemers hebben in deze fasen dus vooral met sectorale partijen te maken.
UWV kan een rol spelen in de fase van ontslagdreiging indien het betrokken is
bij van-werk-naar-werkinitiatieven (mobiliteitscentra). Verder kunnen werkgevers en werknemers advies inwinnen via de website van UWV en via de
leerwerkloketten en werkgeversservicepunten.
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■

In het laatste deel van de keten (de fasen 4, 5 en 6), als de WW-uitkering is gestart,
verschuift de arbeidsmarktinfrastructuur van het sectorale naar het regionale
niveau. UWV voert de WW uit en is met regionale kantoren gevestigd op de 35
Werkpleinen. Werkzoekenden hebben met deze regionale kantoren te maken, al
is de meeste dienstverlening digitaal. Als een werkzoekende vanuit een WW-uitkering de bijstand (Wet Werk en Bijstand) instroomt, komt hij of zij bij de
gemeente terecht die eveneens aan het Werkplein gevestigd is. UWV en gemeenten werken sinds de invoering van de wet SUWI steeds nauwer samen zodat
werkzoekenden minder overstapproblemen ervaren.

Box 4.1 Van-werk-naar-werkprojecten: voorbeelden
C3 werkt! is een initiatief van sociale partners in de creatieve sector (onder meer
grafimedia, podiumkunsten en uitgeverijen) en maakt deel uit van het Grafisch
Opleidingscentrum (GOC). C3 zich richt zich op instroom in de sector en duurzame
inzetbaarheid, en op uitstroomtrajecten voor werknemers binnen en buiten de sector. De trajecten zijn meestal onderdeel van de cao. Deelnemers worden bijgestaan
door een regionale mobiliteitsadviseur. Tot de instrumenten behoren loopbaanscans, e-portfolios, scholing, een online vacaturebank en EVC-certificaten. Subsidies
van branchefondsen, bijdragen van werkgevers (bijvoorbeeld uit een sociaal plan)
en eventueel een bijdrage van werknemers zelf, maken financiering van de trajecten mogelijk. Gemiddeld helpt C3 75 procent van de deelnemers aan een nieuwe
baan. Ook van de 55-plussers die gemiddeld moeilijker plaatsbaar zijn, vindt bijna
de helft een nieuwe baan. Voor ruim 40 procent van de deelnemers gaat het om
een baan in een andere sector. Dat is belangrijk, omdat in delen van de creatieve
sector de werkgelegenheid structureel afneemt.
Het Arbeidsmobiliteitscentrum (ACE) is een initiatief van werkgevers en de regionale MKB-vereniging in West-Brabant. Het bestaat uit een netwerk van 1000 werkgevers(verenigingen) in de regio, afkomstig uit sectoren als detailhandel, bouw,
zorg en techniek. Kerntaak van ACE is het uitwisselen van kennis en personeel. In
ACE+ werken HR-medewerkers samen met opleiders, HR-dienstverleners en
bemiddelaars om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de regio te vergroten. Dat doen zij bijvoorbeeld door HR-instrumenten onderling uit te wisselen
en te testen. In het Transfercentrum van ACE kunnen werknemers, op voordracht
van hun werkgever, terecht om een andere functie te zoeken. Het centrum helpt
de werknemer, al dan niet via scholing, aan een nieuwe werkplek bij één van de
werkgevers uit het ACE-netwerk.
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Stichting Scholing en Werkgelegenheidsfonds (SSWF) is een initiatief van FNV
Havens en CNV Vakmensen. SSWF geeft uitvoering aan een mobiliteitscentrum en zet
cursussen, workshops en trainingen in voor werknemers die ontslagen (dreigen te)
worden. Als extra service aan werknemers biedt SSWF het beheer van ontslagvergoedingen en wend- en weerbaarheidsbudgetten aan. Momenteel richt SSWF zich specifiek op havenbedrijven in Rotterdam, waaronder het Noorse terminalbedrijf Odfjell
dat in 2013 een omvangrijk collectief ontslag doorvoerde. In het geval van Odfjell is in
het sociaal plan afgesproken dat SSWF een fonds opricht met door de werkgever
beschikbaar gestelde middelen voor ontslagvergoedingen en van-werk-naar-werkbudgetten. SSWF keert de vergoedingen uit, adviseert werknemers bij hun transitie
en huurt gespecialiseerde opleidings- en re-integratiebureaus in om betrokkenen van
werk naar werk te helpen. SSWF wordt bipartiet bestuurd.

4.3

Knelpunten
In de huidige arbeidsmarktinfrastructuur werken veel verschillende instanties actief
met elkaar samen op Werkpleinen of in andere verbanden. Ook is er ruimte voor partijen om uit eigen beweging initiatieven te starten die mensen van werk naar werk
kunnen brengen. Toch draagt de infrastructuur niet optimaal bij aan preventie en
bestrijding van werkloosheid.
Belangrijk knelpunt is de scheiding tussen de sectorale en regionale organisatie van
de infrastructuur. Vóór de fase van werkloosheid kunnen sociale partners met instrumenten op sectoraal niveau van-werk-naar-werktrajecten aanbieden waaraan werknemers kunnen meedoen. Sociale partners hebben mogelijkheden om de doorstroom
van WW’ers naar werk te bevorderen, bijvoorbeeld op grond van sociale plannen.
Deze mogelijkheden worden echter weinig of niet benut.
Dit is mede een gevolg van de huidige inrichting van de instituties op het terrein van
de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Vanaf de start van een WW-uitkering ligt de
verantwoordelijkheid voor de begeleiding van werkzoekenden immers bij UWV, dat
in tegenstelling tot cao-partijen regionaal is georganiseerd. Werknemers die werkloos
zijn geworden, zijn dan aangewezen op het (digitale) Werkplein in hun regio. Sociale
partners zijn, anders dan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven, niet bij de Werkpleinen aangesloten. UWV heeft geen formele taak in de fase vóór de WW en is daardoor zelden of slechts zeer beperkt bij van-werk-naar-werktrajecten betrokken.
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Dit verschil in organisatieniveau van de instanties heeft tot gevolg dat mensen de
scheiding tussen de fasen voor en tijdens werkloosheid als een schot ervaren72.
Het belang van de aansluiting tussen regio’s en sectoren neemt de komende jaren
toe. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid en de Participatiewet en de
oprichting van de Werkbedrijven zullen meer activiteiten voor werkzoekenden op
het niveau van de 35 arbeidsmarktregio’s worden ondernomen. Tegelijkertijd blijft
ook de sector onverminderd belangrijk, vooral waar het om het initiëren en financieren van van-werk-naar-werkinitiatieven gaat. Een goede aansluiting tussen deze
twee decentrale niveaus is daarom onontbeerlijk.
Een ander ongewenst effect van de strikte rolverdeling tussen sociale partners en
UWV is dat mensen aan weerszijden van het schot weinig mogelijkheden hebben
tot begeleiding. Vóór de ontslagaanzegging of het aflopen van een arbeidscontract
zijn werknemer en werkgever samen verantwoordelijk voor scholing en ontwikkeling. Zij kunnen voor advies over leerwerktrajecten terecht bij leerwerkloketten.
Arrangementen in cao’s of van O&O-fondsen kunnen scholing en ontwikkeling stimuleren, maar gelden niet voor iedereen. Na de ontslagaanzegging volgt de opzegtermijn, een periode die, afhankelijk van cao, sociaal plan en/of arbeidscontract,
vaak meerdere maanden duurt, maar waarin ook lang niet iedereen ondersteund
wordt bij het vinden van ander werk. Dit is alleen het geval als een onderneming,
cao of sociaal plan een van-werk-naar-werk- of outplacementtraject aanbiedt. Bij
werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst is vaak enkele maanden voor
het einde van het contract duidelijk dat de werkgever het dienstverband niet zal
voortzetten. Ook voor die werknemers zijn de mogelijkheden tot begeleiding vóór
werkloosheid beperkt. Het tekortschieten van ondersteuning geldt eveneens voor
de eerste maanden na het beroep op de WW. Pas na drie maanden in de WW heeft
een werkzoekende het eerste persoonlijke gesprek met UWV.
Zo kan er voor sommigen een half jaar verstrijken zonder dat hun adequate, persoonlijke ondersteuning is geboden. Voor wie het zonder ondersteuning lukt om een
andere baan op niveau te vinden is dit overkomelijk. Maar wie dat niet lukt, verliest
kostbare tijd. Hierdoor ontbreekt dienstverlening juist op het moment in de keten
waarop werkzoekenden de beste kansen hebben om nieuw werk te vinden73. Een periode waarin bovendien (praktijk)kennis over werk- en scholingsmogelijkheden goed
gebruikt kan worden. In verschillende landen zijn positieve ervaringen opgedaan met

72 Zie ook het verslag van de dialoogbijeenkomsten in bijlage 3, pp. 30-32.
73 Lammers, M, L. Kok & C. Wunsch (2013) Langetermijneffecten van re-integratie, SEO economisch onderzoek,
Amsterdam. In opdracht van het ministerie van SZW.
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werkwijzen die juist op dat moment van-werk-naar-werk actief stimuleren en die daarbij gebruikmaken van (praktijk)kennis van sociale partners (zie box 4.2).
De meer informele samenwerkingsverbanden in Nederland, waaronder van-werknaar-werkprojecten, slagen er deels in om de brug te slaan tussen de fase van preventie van werkloosheid en de fase van bestrijding ervan. Daarmee bevorderen zij
de samenwerking tussen regio’s en sectoren. Toch zijn ook deze projecten meestal
op de gebruikelijke manier georganiseerd: ze vinden meestal in een regio óf in een
sector plaats en sectorgebonden projecten komen vaker voor dan regionale projecten. Ook richt de begeleiding zich hoofdzakelijk op de fase voordat de WW-uitkering start; het traject stopt als betrokkenen de WW instromen. Sociale partners
hebben vaak een centrale rol in de projecten, terwijl samenwerking met UWV
en gemeenten minder gebruikelijk is. Er zijn wel voorbeelden waarbij UWV en
gemeenten betrokken zijn, bijvoorbeeld bij het mobiliteitscentrum voor de ontslagen medewerkers van Philip Morris en van Aldel74.

Box 4.2 Van-werk-naar-werkaanpak in Zweden en Oostenrijk
In Zweden zijn van-werk-naar-werkvoorzieningen structureel in de infrastructuur
ingebed. De voorzieningen zijn vastgelegd in door werknemers- en werkgeversorganisaties afgesloten transitieakkoorden. Deze akkoorden worden niet zoals sociale
plannen in Nederland afgesloten als een bedrijf te maken heeft met een collectief
ontslag, maar al veel eerder. De akkoorden gelden voor een hele sector of meerdere
sectoren. Ook kleine bedrijven kunnen daardoor gebruikmaken van de arrangementen.
De akkoorden bevatten doelstellingen met betrekking tot het aantal werknemers dat
bij (dreigend) ontslag minimaal herplaatst moet worden. Ongeveer drie kwart van de
beroepsbevolking valt onder een akkoord. Gemiddeld genomen kunnen werknemers
met een flexibele arbeidsovereenkomst minder vaak aanspraak maken op een
traject. De voorzieningen worden gefinancierd uit een door werkgevers betaald
transitiefonds. Een beroep op het fonds kan al plaatsvinden voordat het ontslag is
aangezegd. Goede effectiviteitsstudies zijn schaars, maar de resultaten van casestudies zijn veelbelovend. Zo vond Borghouts-Van der Pas (2012) dat 76 procent van
de deelnemers binnen de duur van de door haar onderzochte trajecten een nieuwe
baan vond, en dat 8 procent een bedrijf startte. Ruim 80 procent van de deelnemers
was tevreden met de dienstverleninga.

74 Gemeenteblad Bergen op Zoom, no. 48013, 1 september 2014; Kamerbrief van de minister van SZW over Oprichting
mobiliteitscentrum Aldel en getroffen toeleveranciers, 7 februari 2014.
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Oostenrijk kent een publieke arbeidsvoorzieningsorganisatie die zich inzet voor vanwerk-naar-werkvoorzieningen, de Arbeitsstiftung. In de besturen van deze sectoraal
en regionaal georganiseerde stichtingen zijn sociale partners vertegenwoordigd.
Boventallige medewerkers worden door de Arbeidsstiftung al voordat zij werkloos
zijn, actief ondersteund bij het zoeken naar een andere baan. Ook netwerken
(Qualifizierungsverbünde) van werkgevers dragen bij door trainingen en opleidingen
aan werknemers aan te bieden. Evenals in Zweden zijn in Oostenrijk geen systematische effectiviteitsonderzoeken gedaan. Casestudies laten zien dat 75 procent
van de deelnemers drie maanden na het einde van een traject werk heeft gevonden.
Bij de controlegroep die geen traject volgde, was dit 49 procent. Ook na 2 jaar bleef
het verschil ongeveer 20 procentpuntenb.
a Borghouts-Van de Pas, I.W.C.M. (2012) Securing job to job transitions in the labour market: A comparative study
of employment security systems in European countries.
b Borghouts-Van de Pas, I.W.C.M. (2012) Securing job to job transitions in the labour market: A comparative study
of employment security systems in European countries.

Daarbij komt dat van-werk-naar-werkprojecten nog onvoldoende worden benut.
De projecten zijn vrij incidenteel en versnipperd. Bovendien zijn ze maar voor een
beperkt deel van de werkende beroepsbevolking toegankelijk. De trajecten worden
aangeboden in goed georganiseerde bedrijven en sectoren. Vaak moeten werknemers
aan de eisen van een specifieke cao of sociaal plan voldoen om van de voorzieningen gebruik te kunnen maken. Werknemers met een tijdelijk contract vallen hier
bijvoorbeeld vaak buiten. Werkgevers en werknemers weten de projecten bovendien niet altijd te vinden. Het is wenselijk dat meer werknemers die ontslagen zijn
/ dreigen te worden of van wie het contract binnen afzienbare tijd afloopt, ondersteuning krijgen en op van-werk-naar-werkvoorzieningen beroep kunnen doen.
Structurele inbedding van de projecten in de infrastructuur kan de projecten stimuleren, mits er voor partijen ruimte blijft om zelf initiatieven te starten die aansluiten bij de omstandigheden in de sector of regio.
Tot slot verdient het de aandacht dat UWV geen of zeer beperkt diensten verleent
aan groepen die geen of alleen kortdurende WW-rechten hebben, zoals werknemers
met een flexibele arbeidsovereenkomst en jongeren. De laatsten hebben vaak maximaal drie maanden een WW-uitkering. In geval van werkloosheid doen deze groepen vrij snel een beroep op de gemeenten voor een WWB-uitkering. Ook de circa 1
miljoen werknemers in de overheidssector kunnen maar beperkt terecht bij UWVdienstverlening, omdat hun werkgever eigenrisicodrager is.
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4.4

Aanbevelingen
In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties hebben sociale
partners tot doel gesteld de hierboven geformuleerde knelpunten in de infrastructuur op te heffen:
Deze infrastructuur moet bijdragen tot werkzekerheid. Zij moet gericht zijn op
(…) het voorkomen van werkloosheid (via van-werk-naar-werkarrangementen) en
het aan werk helpen van werkloze werknemers (re-integratie). Daartoe moet
deze infrastructuur de (inter)sectorale aanpak van sociale partners op decentraal niveau verbinden met de initiatieven en het beleid voor de regionale
arbeidsmarkt en vice versa75.
De raad is van mening dat initiatieven gericht op het begeleiden van werk naar
werk uitgebreid moeten worden. Vanuit de Stichting van de Arbeid zullen werknemers(organisaties) en werkgevers(organisaties) worden aangemoedigd om nieuwe
van-werk-naar-werkinitiatieven te starten en deelname aan bestaande projecten te
bevorderen. Juist ook projecten die het overstappen van de ene naar de andere sector bevorderen, verdienen een stimulans. Cao-partijen worden aangespoord om
bestaande goede initiatieven als voorbeeld te nemen (zie box 4.1).
In het akkoord van de centrale werkgevers- en van werknemersorganisaties uit april
2013 stellen sociale partners dat zij per 1 januari 2020 verantwoordelijk willen zijn
voor het beleid ten aanzien van preventie, ondersteuning, bemiddeling en re-integratie (regie WW). Zij zien hierbij “een uitvoerende rol van de vakbeweging in de
WW op Werkpleinen bij bemiddeling, ondersteuning, competentietestcentra,
mobiliteitscentra, loopbaanondersteuning. Ook de door de FNV op te richten vakbondshuizen zullen hierbij een rol spelen”.
De raad is van oordeel dat deze afspraak geconcretiseerd kan worden door op elk
Werkplein ‘een adviescentrum voor werk-naar-werk en begeleiding’ in te richten.
Werkenden kunnen bij dreigend of naderend ontslag bij het adviescentrum terecht
voor advies over de juiste wegen naar nieuw werk. Het adviescentrum kan de volgende activiteiten aanbieden:
■ Ondersteuning bij de aanvraag van een werkloosheidsuitkering en begeleiding
tijdens de eerste periode na ontslag. Daartoe behoort ook het beantwoorden van
eventuele vragen over rechten en plichten in de WW.

75 Stichting van de Arbeid (2013) Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op
weg naar 2020, Den Haag, p. 8.
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■

■
■

Oriëntatie op werkmogelijkheden in en buiten de sector, in en buiten de regio:
door zicht te verschaffen op vacatures, arbeidsmarktontwikkelingen en beroepseisen.
Oriëntatie op loopbaanmogelijkheden, via loopbaanadvies en competentietesten.
Doorverwijzing naar passende dienstverleners, zowel van-werk-naar-werkprojecten in een voor de werkzoekende relevante sector of regio, als re-integratiebureaus,
opleidings- en scholingsinstituten, en bureaus voor loopbaantrajecten en
vacaturebemiddeling.

Het voorgestelde adviescentrum komt volgens de raad tegemoet aan de behoefte
aan aanvullende dienstverlening op die momenten waarop structurele ondersteuning nu ontbreekt: bij dreigend ontslag, als het einde van een contract nadert, en
direct na ontslag. De adviescentra kunnen onderdeel zijn van de lokale vestiging
van het Werkplein en kunnen een plek krijgen in de online omgeving ervan. De centra kunnen zich ook elders in de arbeidsmarktregio vestigen.
Op deze wijze fungeren de adviescentra niet alleen als dienstverlener voor mensen
die met werkloosheid zijn bedreigd of geconfronteerd, maar ook als voorportaal
van bestaande en nieuwe van-werk-naar-werkprojecten. Wanneer deze projecten
hun effect (blijven) bewijzen, zal het besef over het nut en de mogelijkheden van
dergelijke initiatieven groter worden en zal de prikkel voor arbeidsorganisaties en
cao-partijen om van-werk-naar-werkarrangementen af te spreken sterker worden.
De diensten van de adviescentra staan open voor alle werknemers die met werkloosheid worden bedreigd of recent de WW zijn ingestroomd: met of zonder cao en met
of zonder vaste arbeidsovereenkomst. Daarmee wordt bereikt dat de arbeidsmarktinfrastructuur ook recht doet aan mensen met uiteenlopende arbeidsrelaties
(bijvoorbeeld flexwerkers)76.
Het accent van de diensten ligt bij werknemers die zich in de fase bevinden voorafgaand aan beroep op de WW. De dienstverlening van adviescentra kan onder voorwaarden doorlopen in de WW-periode. Dat geldt in beginsel voor WW-gerechtigden
in de eerste drie tot zes maanden van hun werkloosheid die zonder extra begeleiding geen ander werk kunnen vinden én voor wie een traject bij het adviescentrum
al is gestart voordat zij de WW instroomden.
De afbakening van de doelgroep kan onderdeel zijn van de pilots die later in dit
hoofdstuk en in hoofdstuk 7 aan de orde komen.

76 In zijn adviesaanvraag van juli 2013 legde het kabinet de raad hierover een specifieke vraag voor.
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Persoonlijke ondersteuning van WW-gerechtigden, en in het bijzonder van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt, vergroot de kansen op werk en is kosteneffectief77. Het is vervolgens logisch – en voor begeleider en werkzoekende wel zo prettig
– als een werkzoekende niet halverwege van begeleider hoeft te veranderen. Als
gevolg van overheidsbeleid is de begeleiding door UWV aan WW-gerechtigden in de
eerste maanden van de WW zeer beperkt78. De adviescentra kunnen hun diensten
daarom ook in de WW-periode aanbieden, voor zover die niet strijdig zijn met de
eisen die in de aanbestedingsprocedure zijn gesteld.
Doel van de adviescentra is te zorgen voor betere verbinding van dienstverlening
vóór en tijdens het beroep op de WW. De dienstverlening van adviescentra aan WWgerechtigden is complementair aan de (digitale) dienstverlening van UWV. Claimbeoordeling, uitkeringsverstrekking, polisadministratie, matching van werkzoekenden met vacatures en re-integratie van WW-gerechtigden blijven de verantwoordelijkheid van UWV. Zo toetst UWV vanaf het begin van de WW-periode de (wettelijk
vastgelegde) voorwaarden waaraan WW-uitkeringsgerechtigden moeten voldoen79.
Een risico van het doorlopen van de dienstverlening van de adviescentra tot in de
WW-periode is dat de rolverdeling tussen het adviescentrum en UWV diffuser
wordt. Ook moet de dienstverlening van de adviescentra goed zijn afgestemd op die
van de gemeenten.
Als stelregel kan worden gehanteerd dat een adviescentrum pas als dienstverlener
voor WW-gerechtigden optreedt als hierover op regionaal niveau goede afspraken
zijn gemaakt met UWV en eventueel met gemeenten (zie hoofdstuk 5). In de afspraken staat het belang van goede en transparante begeleiding van de individuele
werkzoekende voorop; dit belang gaat boven dat van de betrokken instituties. De
pilots bieden de mogelijkheid om ervaring op te doen met de afstemming tussen
UWV en de adviescentra (zie hoofdstuk 7).
De adviescentra zijn onafhankelijk van UWV en van de werkgever bij wie de werknemer in dienst is (geweest). Daardoor kunnen de centra werknemers en uitkeringsgerechtigden onafhankelijk en deskundig advies bieden.

77 Heyma, A. &. S. van der Werff (2014) Een goed gesprek werkt: (Kosten)effectiviteit van re-integratiedienstverlening
UWV voor de WW-instroompopulatie 2008-2010.
78 Zoals reeds is opgemerkt is vanaf de eerste werkloosheidsdag UWV-ondersteuning beschikbaar. Voorafgaand
aan het intreden van werkloosheid biedt UWV toegang tot informatie. Dat doet het in toenemende mate digitaal.
Daarnaast biedt het informatie, advies en ondersteuning via leerwerkloketten, werkgeverservicepunten en arbeidsjuridische diensten.
79 Meer concreet: de wettelijk vastgelegde sollicitatieverplichting wordt niet terzijde geschoven als een adviescentrum een WW-uitkeringsgerechtigde stimuleert tot het volgen van scholing.
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Zoals eerder is vermeld, is in het akkoord van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties gesteld dat sociale partners een uitvoerende rol zien voor de vakbeweging in de WW. De raad adviseert om daartoe ruimte te scheppen in de infrastructuur van de arbeidsmarkt. Daarbij overweegt hij dat de vakbeweging kennis
van de arbeidsmarkt en een vertrouwensbasis bij werkzoekenden – zowel leden als
niet-leden – kan inzetten om deze rol in te vullen.
De raad is van oordeel dat waar publieke middelen worden ingezet ter bekostiging
van de voorgestelde dienstverlening van de adviescentra, ook andere partijen dan
de vakbeweging op basis van een openbare aanbesteding door UWV de taken van
deze centra kunnen uitvoeren.
Doel is per arbeidsmarktregio een uitvoerder aan te wijzen die het best in staat is
de diensten van het adviescentrum in de betreffende arbeidsmarktregio te vervullen. De uitvoerende partij wordt daarom per arbeidsmarktregio aangewezen op
basis van een transparante aanbestedingsprocedure, waarbij, zoals eerder gezegd,
verschillende partijen kenbaar kunnen maken dat zij de dienstverlening van het
desbetreffende adviescentrum willen uitvoeren. Volgens de raad is het denkbaar
dat het UWV-kantoor in de betreffende regio opdrachtgever van de aanbesteding is.
Bijgevolg kan UWV niet zelf in de aanbesteding meedingen.
De aanbesteding moet binnen landelijke kaders worden uitgevoerd. De minister
van SZW stelt deze kaders vast, mede op basis van zwaarwegend advies van sociale
partners en na overleg met UWV (zie hoofdstuk 5). Deze landelijke kaders moeten
voldoende ruimte bieden voor een regionale invulling, in die zin dat rekening
wordt gehouden met de afspraken tussen UWV, gemeenten, sociale partners en
onderwijs in de desbetreffende arbeidsmarktregio.
Tot 2020 zullen verschillende uitvoerders door middel van pilots de opzet en uitwerking van de dienstverlening beproeven. Een dergelijke praktijkgerichte benadering is volgens de raad van belang om verschillende partijen ervaring te laten
opdoen met de voorstellen en te leren van de implementatie ervan. Het geeft partijen tijd en ruimte om een sectorale en regionale invulling te geven aan de nieuwe
onderdelen van de arbeidsmarktinfrastructuur. Er kan bijvoorbeeld ervaring worden opgedaan met: de doelgroep waaraan adviescentra dienstverlening kunnen
aanbieden (voor en in de WW), de afbakening van de dienstverlening van enerzijds
de adviescentra en anderzijds UWV, de plek waar de adviescentra gevestigd zijn (al
dan niet aan Werkpleinen) en de precieze taken die zij kunnen vervullen (zie hoofdstuk 7). Via de pilots kan worden bezien of en op welke wijze Europese aanbestedingsregels consequenties hebben voor de inrichting van deze procedure.
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Aangezien de opdracht van de adviescentra is gericht op het voorkomen én beperken van werkloosheid en daarmee het verminderen van het beroep op de WW, ligt
het volgens de raad in de rede dat de financiering van de centra en de dienstverlening geschiedt uit WW-premies (AWf). Ook de financiering van de vervolgactiviteiten op het gebied van re-integratie, opleiding en scholing en loopbaantrajecten
(waarnaar vanuit de adviescentra verwezen kan worden) komt uit de WW.
De raad is van oordeel dat de dienstverlening van de adviescentra, inclusief de vervolgactiviteiten, op termijn en, uitgaande van gelijkblijvende omstandigheden, tot
een vermindering van het beroep op de WW moet leiden, waardoor de centra per
saldo geen groot beslag zullen leggen op het AWf. Om de kosteneffectiviteit van de
dienstverlening te kunnen vaststellen is een goede monitoring van de adviescentra
nodig. De raad stelt daarom voor met de dienstverlening in de adviescentra en de
vervolgactiviteiten waarnaar zij doorverwijzen, eerst door middel van pilots ervaring op te doen. De effecten van de dienstverlening op het beroep op de WW worden
vervolgens onderdeel van een niet-vrijblijvende evaluatie van deze pilots. De raad
beveelt aan om vóór de start van de pilots effectiviteitsmaatstaven te ontwikkelen
zodat bij een evaluatie aan het eind van 2019 kan worden vastgesteld of de dienstverlening van de adviescentra voldoende kosteneffectief is en of werkzoekenden
effectief door de adviescentra worden ondersteund.
De financiering van de adviescentra uit WW-premies laat onverlet dat sectorale,
regionale of ondernemingsgebonden van-werk-naar-werkinitiatieven net als nu
gefinancierd blijven uit cao-middelen, O&O-fondsen, sociale plannen en andere
bronnen. Ook kunnen werknemers de transitievergoeding die vanaf 2016 met de
invoering van de WWZ wordt geïntroduceerd, inzetten om de overgang van werk
naar werk te bevorderen. Het adviescentrum kan mensen doorverwijzen naar passende dienstverleners en informeren over adequate inzet van hun transitievergoeding.
De raad adviseert de aftrekbaarheid van scholingskosten in de inkomstenbelasting
in deze gevallen uit te breiden, zodat ook uitgaven aan outplacement en employability die werknemers uit hun transitievergoeding betalen aftrekbaar zijn. Dat is
ook in overeenstemming met de mogelijkheid die werkgevers nu reeds hebben om
kosten voor transitie af te trekken.
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5

Regie: inspraak, afstemming,
samenwerking

5.1

Algemeen – sociale partners nemen verantwoordelijkheid
In het voorgaande hoofdstuk heeft de raad aanbevelingen geformuleerd voor de
infrastructuur van de arbeidsmarkt. Beschreven is hoe de voorgestelde adviescentra
in elk van de arbeidsmarktregio’s de activiteiten voor werkenden voorafgaand aan
werkloosheid en de activiteiten in de eerste periode van werkloosheid beter met
elkaar verbinden. De centra doen dat door mensen die met werkloosheid worden
bedreigd of geconfronteerd, te helpen bij het vinden van hun weg naar nieuw werk.
Daarnaast moeten er ook tussen de verantwoordelijke organisaties betere verbindingen worden gelegd: vooral tussen organisaties die betrokken zijn bij activiteiten
voordat sprake is van werkloosheid en organisaties die betrokken zijn nadat werkloosheid is ingetreden. Dat impliceert ook betere afstemming tussen sectorale initiatieven van sociale partners en het regionale arbeidsmarktbeleid van gemeenten.
Sociale partners hebben in hun akkoord afgesproken zich te willen inzetten om
deze verbindingen tot stand te brengen én willen bijdragen aan een betere werking
van de arbeidsmarkt en de WW als geheel. Daarom opteren zij voor een grotere rol
en regie in het – samen met andere betrokken partijen – tot stand brengen van
arbeidsmarktbeleid op centraal, sectoraal en regionaal niveau.
In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties stelden sociale
partners dat zij “per 1 januari 2020 verantwoordelijk [worden] voor het beleid ten
aanzien van preventie, ondersteuning, bemiddeling en re-integratie ('Regie
WW')”80. Momenteel liggen de bevoegdheden tot het aanpassen van de WW en het
WW-beleid bij de wetgever en de minister van SZW. UWV voert het beleid van de
minister uit. Sociale partners hebben echter door de praktijkervaringen van hun
medewerkers en leden goed zicht op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in
de infrastructuur. Deze kennis en ervaring zullen verder toenemen nu zij ook op
andere onderdelen van de arbeidsmarkt een actievere rol gaan spelen, bijvoorbeeld
bij de uitvoering van de Participatiewet. Dergelijke inzichten kunnen behulpzaam
zijn bij het ontwikkelen van effectief arbeidsmarkt- en WW-beleid, hetgeen volgens
de raad pleit voor een grotere rol van sociale partners met betrekking tot de WW.
Nu werknemers en werkgevers de WW volledig gaan financieren, neemt bovendien

80 Stichting van de Arbeid (2013) Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk,
op weg naar 2020, Den Haag, p. 18.
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hun belang bij de WW verder toe. Daarom is een aanpassing van de rollen op centraal niveau nodig, “waarbij sprake is van een gezamenlijke regie van overheden en
sociale partners”, zoals in eerdergenoemd akkoord is gesteld81. Uitgaande van die
afspraak adviseert de raad op centraal niveau een zwaarwegende adviesrol voor
sociale partners, zowel over de besteding van de WW-middelen als bij de monitoring van de arbeidsmarktinfrastructuur en de WW.
Dit hoofdstuk bevat de voorstellen van de raad met betrekking tot de regie over de
WW en de arbeidsmarkt. Na een beknopte weergave van de huidige inrichting van
de regie (par. 5.2), komen de knelpunten en succesfactoren in het stelsel aan bod
(par. 5.3) waarna ten slotte de aanbevelingen volgen die de knelpunten kunnen wegnemen (par. 5.4).

5.2

Huidige regie over WW en arbeidsmarkt
Regie is geen vastomlijnd begrip. In dit advies ligt de nadruk op het bereiken van
afstemming en samenwerking tussen actoren op de arbeidsmarkt. Betere afstemming en samenwerking moeten ervoor zorgen dat de transities van werk naar werk
eerder en sneller verlopen en dat werkloosheid verminderd wordt82. Het is niet
wenselijk om één partij als een regisseur alle andere partijen te laten aansturen.
Effectiever is het om de voorwaarden te creëren waaronder optimale afstemming
en samenwerking tussen diverse partijen tot stand kunnen komen. Dit kan onder
andere door regelmatig overleg tussen partijen te organiseren of een partij de
bevoegdheid te geven inspraak te hebben in het handelen van een andere partij.
In tabel 5.1 staat voor elk van de zeven onderscheiden fasen in de keten van werk
naar werk welke organisaties een verantwoordelijkheid hebben naast de individuele
werknemer/werkzoekende en zijn (voormalig) werkgever.

81 Stichting van de Arbeid (2013) Perspectief voor een sociaal én ondernemend land, p. 8.
82 Inspiratie voor deze beschrijving is ontleend aan een onderzoek in opdracht van het ministerie van BZK: Partners+Pröpper (2004) Lokale regie uit macht of onmacht? Onderzoek naar de optimalisering van de gemeentelijke
regiefunctie, p. 13. De Inspectie SZW heeft het regieconcept uit dit rapport gebruikt bij het beoordelen van de regierol van gemeenten bij het regionaal arbeidsmarktbeleid (Inspectie SZW (2013) Regierol gemeenten bij regionaal
arbeidsmarktbeleid, juni 2013).
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Tabel 5.1

Verantwoordelijke organisaties in de keten van werk naar werk
Fase

Aandachtspunt

Verantwoordelijke organisaties

0.

Voorbereiding: initieel
onderwijs

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

- Onderwijsinstellingen
- Stichting Beroepsonderwijs
en Bedrijfsleven (SBB) en de
kenniscentra (mbo)

1.

Indiensttreding

Duurzame participatie

- Vakbonden en
werkgeversorganisaties
- O&O-fondsen

2.

Stabiele baan

3.

Ontslagdreiging /
aflopen contract

Van-werk-naar-werk

4.

Ontslag / einde contract

- Vakbonden en
werkgeversorganisaties
- O&O-fondsen
- UWV (incidenteel)

5.

Werkloosheid
(WW en bovenwettelijke
aanvullingen in cao’s)

Passend werk
Uit de uitkering

- UWV
- Uitzendbureaus /
re-integratiebedrijven

6.

Werkloosheid (bijstand)

- Gemeenten
- Uitzendbureaus /
re-integratiebedrijven

In de huidige situatie is er in elk van de zeven onderscheiden fasen een andere vorm
van regie:
■ De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het initieel onderwijs (fase 0). Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor het mbo gebeurt onder meer via de
Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en de Kenniscentra voor
Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (KBB’s). Sociale partners zijn bij SBB en de
KBB’s betrokken.
■ Collectieve afspraken over duurzame participatie maken sociale partners, onder
meer in cao’s. Een deel van de uitvoering van de afspraken wordt gefinancierd
uit O&O-fondsen. Bij ontslag(dreiging) (fasen 3 en 4) spelen sociale plannen – opgesteld door werkgevers en vakbonden in overleg met de ondernemingsraad – een
belangrijke rol.
■ UWV is verantwoordelijk voor bemiddeling en re-integratie van WW-gerechtigden (fase 5), zij het dat UWV soms ook in de fasen 3 (ontslagdreiging) en 4 (ontslag) opereert. Het gaat dan om betrokkenheid bij van-werk-naar-werkprojecten
(mobiliteitscentra), werkgeversservicepunten en leerwerkloketten, en het beschikbaar stellen van informatie via de website Werk.nl.
UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en werkt in opdracht van het
ministerie van SZW. Dat ministerie bepaalt in overleg met de Raad van Bestuur
van UWV het centrale beleid: daarbinnen hebben regionale vestigingen van
UWV beperkte ruimte om eigen beleid te voeren. UWV had bijvoorbeeld totdat
het re-integratiebudget van overheidswege werd afgeschaft een uitbestedings-
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■

■

plicht: re-integratieactiviteiten op basis van de WW werden door opleidings- en
re-integratiebureaus uitgevoerd. Ook stelt het ministerie van SZW de budgetten
voor de verschillende taken van UWV van tevoren vast. Van deze budgetsystematiek gaat echter geen prikkel uit tot het beperken van het beroep op de WW. Sinds
enige tijd wordt wel geëxperimenteerd met een grotere prikkel en meer vrijheidsgraden binnen de regionale UWV-vestigingen (project ProPOM/ACE, zie hoofdstuk 2).
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bemiddeling en re-integratie van bijstandsgerechtigde werkzoekenden (fase 6). Zij hebben meer beleidsvrijheid dan UWV.
Gemeenten kunnen eigen verordeningen voor de uitvoering van de Wet werk en
bijstand (WWB) opstellen, hebben geen uitbestedingsplicht en verdelen hun
eigen budget. Gemeenten die hun budget niet volledig gebruiken, kunnen de
overtollige middelen op een ander beleidsterrein inzetten; overschrijding van
het budget komt echter voor eigen rekening.
De minister van SZW is verantwoordelijk voor de werking van het gehele stelsel
met betrekking tot de arbeidsmarktinfrastructuur en de WW en legt daarover
verantwoording af aan het parlement. Gebruikelijk is dat de minister voornemens tot grote wijzigingen in het stelsel vooraf bespreekt met sociale partners.
De minister is ook verantwoordelijk voor de polisvoorwaarden van werknemersverzekeringen, inclusief de premievaststelling.

In de verschillende fasen speelt dus steeds een andere combinatie van partijen een
rol. Tot voor kort was er echter weinig contact tussen partijen in de opeenvolgende
fasen.
In de periode voorafgaand aan het sociaal akkoord zijn er tussen partijen al nieuwe
vormen van samenwerking en afstemming ontstaan, over de grenzen van de
genoemde fasen heen:
■ De 35 arbeidsmarktregio’s en Programmaraad. Op 11 juli 2012 is overeenstemming
bereikt tussen VNG, UWV en het ministerie van SZW over de 35 regio’s van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden
coördineren. Deze samenwerking vloeit voort uit de wet SUWI. De indeling in 35
regio’s is ‘van onderop’, door gemeenten zelf, tot stand gekomen. Voor elk van de
35 arbeidsmarktregio’s is één centrumgemeente aangewezen die als regisseur
van de regionale arbeidsmarkt moet opereren. Op dit moment zijn gemeenten
en UWV volop bezig met de nadere uitwerking van de samenwerking in de
arbeidsmarktregio’s. Ondersteuning van de regio’s gebeurt onder andere vanuit
de Programmaraad, een samenwerking van Divosa, VNG, UWV en Cedris.
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■

■

■

5.3

Werkpleinen. Elke arbeidsmarktregio heeft een fysiek en/of digitaal Werkplein
waar UWV en gemeenten werkzoekenden en werkgevers ondersteunen. Ook zijn
er op de Werkpleinen andere organisaties te vinden die diensten aanbieden op
het gebied van werk, opleiding en re-integratie. Gemeenten en UWV voeren overleg binnen de Werkpleinen. Sociale partners waren tot voor kort slechts bij
uitzondering bij de samenwerking op de Werkpleinen betrokken.
Bestuurlijk overleg VNG en StvdA. Op centraal niveau zijn de voorzitters van de VNG
en de Stichting van de Arbeid (StvdA) op 14 maart 2013 overeengekomen om hun
samenwerking te intensiveren. Reden hiervoor was allereerst de decentralisatie
van het Rijk naar gemeenten van diverse onderdelen van het arbeidsmarktbeleid. Daarnaast vonden zij betere samenwerking tussen gemeenten en sociale
partners noodzakelijk om de arbeidsmarkt soepel te laten werken. De besturen
van VNG en de StvdA hebben afgesproken om enkele keren per jaar bij elkaar te
komen voor overleg.
De Werkkamer. VNG en de Stichting zijn bovendien overeengekomen dat zij periodiek zullen overleggen over de verbinding tussen landelijk, sectoraal en regionaal
arbeidsmarktbeleid in de daartoe in 2013 geformeerde ‘Werkkamer’. UWV
neemt als waarnemer deel aan de gesprekken. De Werkkamer beoogt het onderlinge overleg en de samenwerking te intensiveren. In eerste instantie zijn de
activiteiten van de Werkkamer gericht op het bevorderen van een betere samenwerking in de 35 arbeidsmarktregio’s tussen gemeenten en sociale partners.
De Werkkamer komt maandelijks bij elkaar.

Succesfactoren en knelpunten
In de 35 arbeidsmarktregio’s en op de Werkpleinen werken regionale vestigingen
van UWV en gemeenten samen. Op die manier zorgen de partijen, die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaalde groep van werkzoekenden, voor een betere overdracht van werkzoekenden van de ene naar de volgende fase in de keten. In alle
regio’s is de samenwerking heel intensief. Op basis van de SUWI-wetgeving zijn
35 regionale werkgeversservicepunten tot stand gebracht van UWV, gemeenten en
soms ook andere partijen samen. Vanuit deze servicepunten hebben medewerkers
van UWV en ambtenaren van de gemeente contact met werkgevers uit de regio.
Dit voorkomt dat een werkgever door meerdere instanties wordt benaderd voor het
plaatsen van werkzoekenden. UWV en gemeenten werken samen om maximaal
te kunnen inspelen op vragen van werkgevers en hun passende kandidaten vanuit
zowel de WW als de WWB te kunnen aanbieden.
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Op de Werkpleinen vindt – naast de samenwerking tussen gemeenten en UWV –
ook samenwerking met uitzendbureaus en re-integratiebedrijven plaats. In 2012
hebben UWV en de uitzendbureaus bijvoorbeeld een convenant gesloten waarin is
afgesproken dat op de Werkpleinen speeddates van uitzendbureaus met werkzoekenden plaatsvinden83. Ook hebben gemeenten, UWV en uitzendbureaus eerder
samengewerkt aan de ontsluiting van het werkzoekendenbestand, onder andere
met behulp van het project Samen voor de klant84.
De Inspectie SZW concludeerde in 2013 dat er nog veel belemmeringen zijn om binnen en tussen gemeenten goed samen te werken en de regie te voeren in het regionale arbeidsmarktbeleid. Hoewel het inspectierapport vooral betrekking heeft op
de periode vóór het opstarten van de 35 arbeidsmarktregio’s en er sindsdien veel
ten goede is veranderd, worden hieronder enkele bevindingen uit het rapport
gepresenteerd. Zo is vastgesteld dat UWV, werkgevers en onderwijsinstellingen
druk uitoefenen op de centrumgemeente om zo veel mogelijk beleidsmatig af te
stemmen tussen gemeenten in de regio. Gemeenten hebben echter eigen (budgettaire) verantwoordelijkheden, waardoor de meerwaarde van samenwerking voor
hen niet altijd evident is. Bovendien vormen binnen gemeenten de afdelingen economische zaken (vooral gericht op het versterken van de vraag naar arbeid) en werk
& inkomen (vooral gericht op het herstellen van verstoringen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt) nog te zeer gescheiden werelden85. Hierin speelt ook mee
dat de afdeling werk & inkomen vooral opereert vanuit de arbeidsmarktregio’s, terwijl werkgevers en onderwijsinstellingen vooral actief zijn binnen sectoren.
Een betere samenwerking tussen UWV (fase 5) en gemeenten (fase 6), zoals vanaf
2012 is vormgegeven, is gunstig voor werkzoekenden en werkgevers. Het is goed dat
deze samenwerking steeds concreter vorm krijgt en dat de Programmaraad de
voortgang volgt en aanjaagt.
Nadeel is wel dat de samenwerking met andere partijen die in eerdere fasen actief
zijn, uitblijft. In fase 3 en 4 zijn naast individuele werknemers en werkgevers,
vooral vakbonden en werkgeversvertegenwoordigers verantwoordelijk voor de preventie van werkloosheid, ook in hun hoedanigheid als bestuurders van O&O-fondsen. In hoofdstuk 4 is al geconstateerd dat een gat gaapt van soms wel zes maanden
tussen de ondersteuning van werknemers in deze fasen en de eerste afspraak met
een adviseur van UWV in de fase daarop (fase 5). De overgang is allerminst soepel.

83 http://www.abu.nl/nieuwsberichten/website/persberichten/ondertekening-samenwerking-uwv-en-abu-in-aanwezigheid-van-hoge-europese-ambtenaar
84 http://www.samenvoordeklant.nl/werkzoekendenbestand
85 Inspectie SZW (2013) Regierol gemeenten bij regionaal arbeidsmarktbeleid, juni 2013.
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Hetzelfde geldt voor de overgang op het aansturingsniveau: de plannen die door
sociale partners voor de preventie van werkloosheid zijn ontwikkeld, worden niet
goed afgestemd op het bemiddelings- en re-integratiebeleid van UWV. In sectoren
wordt bijvoorbeeld regelmatig budget vrijgemaakt voor scholing van werknemers
die ontslagen zijn of dreigen te worden, terwijl UWV – op basis van de huidige
wet- en regelgeving – geen scholing aanbiedt in de eerste maanden van de WW-uitkering en vrij strenge vereisten hanteert voor het volgen van scholing tijdens de
WW-periode.
Sociale partners zijn nauw betrokken bij de praktijk van werknemers, werkzoekenden en werkgevers. Zij hebben kennis en ervaring die nuttig kunnen zijn. Een betere
verbinding is ook op dit niveau wenselijk om de kansen op werk in deze cruciale
periode te kunnen signaleren en aan te grijpen.
In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties is erop aangedrongen om de “(inter)sectorale aanpak van sociale partners op decentraal niveau
[te verbinden] met de initiatieven en het beleid voor de regionale arbeidsmarkt en
vice versa”86. De samenwerking tussen UWV en gemeenten focust hoofdzakelijk op
de regio, terwijl van-werk-naar-werkinitiatieven veelal sectoraal georganiseerd zijn.
De Werkkamer is gericht op het overbruggen van de afstand tussen sociale partners
(op nationaal niveau) en gemeenten (via de VNG) en legt daarmee een verbinding
tussen de fasen 3, 4 en 6. De Werkkamer functioneert tot nu toe alleen op nationaal
niveau en is nog nauwelijks toegekomen aan de opdracht om regionaal en sectoraal
beleid te verbinden.

5.4

Nieuwe situatie en aanbevelingen
Beoogde regie

In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties zijn afspraken
gemaakt om een betere afstemming tussen sociale partners, UWV en gemeenten
mogelijk te maken. Ook is een grotere rol afgesproken voor sociale partners in de
regie, zowel met betrekking tot de beoogde arbeidsmarktinfrastructuur in zijn
geheel als meer specifiek voor de WW. In beide gevallen is daarvoor herschikking
of herdefiniëring nodig van de rollen van overheid en sociale partners op verschillende niveaus. Voor de WW heeft de herschikking betrekking op “zowel de regie en

86 Stichting van de Arbeid (2013) Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op
weg naar 2020, Den Haag; Kamerbrief van de minister van SZW Resultaten sociaal overleg van 11 april 2013, p. 8.
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de financiering van de WW als op de polisvoorwaarden (in het bijzonder de uitkeringsduur en -opbouw)”87.
In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties is bij de eerste
schets van de contouren van een nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur afgesproken
dat “regionale werkgevers en vakbondsbestuurders samen met de wethouders van
betrokken gemeenten een regionaal arbeidsmarktbeleid tot stand brengen dat soelaas biedt voor een verknoping tussen landelijke sectorale afspraken en regionale
uitvoering”88. Centraal staat een gedeelde verantwoordelijkheid om iedereen die
kan werken (WW, WWB, niet-uitkeringsgerechtigden) ook daadwerkelijk aan werk
te helpen. Om dit te bereiken wordt publiek-private samenwerking uitgangspunt
bij arbeidsbemiddeling. Zoals geschetst in de paragrafen 2.3 en 3.1 bepalen nu de
volgende actoren de bemiddeling naar werk: werkgevers/werknemers al dan niet op
grond van een sociaal plan óf UWV/gemeenten na ontslag, wanneer betrokkene in
de WW of de bijstand komt.
Voor de bemiddeling van mensen met een functiebeperking (Wajong, WSW) komen
er nieuwe samenwerkingsverbanden in de vorm van de 35 Werkbedrijven. Hier
krijgt de gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, vakbonden en regionale
bestuurders duidelijk gestalte. UWV is aan deze partijen toegevoegd vanwege zijn
voortgezette verantwoordelijkheid voor een deel van de huidige Wajong-populatie
(de Wajongers met arbeidsvermogen)89. Aldus staan bij de Werkbedrijven de
gemeenten aan het roer, maar zijn daarnaast werkgevers, werknemersorganisaties
en UWV aangesloten. Andere (meer secundair) betrokken partijen bij de Werkbedrijven zijn SW-bedrijven, onderwijsinstellingen en cliëntenorganisaties. De Werkkamer heeft begin 2014 algemene uitgangspunten voor de vormgeving van de
Werkbedrijven geformuleerd. Deze zijn vertaald in een in oktober 2014 gepubliceerde algemene maatregel van bestuur van de Participatiewet90.

87 Stichting van de Arbeid (2013) Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk,
op weg naar 2020, p. 17-18. Op p. 5 van het Sociaal Akkoord wordt gesproken over “inzet en regie van overheid
en sociale partners” voor een “moderne infrastructuur”.
88 Stichting van de Arbeid (2013) Perspectief voor een sociaal én ondernemend land, p. 9.
89 Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voor de Participatiewet is besloten dat de huidige
Wajongers met arbeidsvermogen niet overgaan naar de bijstand, zoals aanvankelijk werd voorgesteld. Daarom zal
ook UWV deelnemen aan het overleg in de Werkkamer over de vormgeving van het Werkbedrijf en zijn bestuur.
90 De zogeheten AMvB Werkbedrijven (Besluit houdende wijziging van het Besluit SUWI met het stellen van regels
voor de regionale samenwerking tussen colleges, UWV en werknemers- en werkgeversorganisaties) bevat een aantal regels waaraan de regionale samenwerking tussen colleges, UWV en werknemers- en werkgeversorganisaties
moet voldoen. Het doel van het besluit (op 17 oktober 2014 gepubliceerd in het Staatsblad) is het laten ontstaan
van regionale samenwerkingsverbanden, die op praktische en werkbare wijze zonder onnodige bureaucratie invulling geven aan een eenduidige regionale aanpak voor bedrijven en voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiermee stijgt de kans op succesvolle plaatsing. Daarbij wordt aangesloten op al bestaande regionale infrastructuur
zoals werkpleinen en werkgeversservicepunten en wordt gebruikgemaakt van expertise bij gemeenten en UWV.
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In het sociaal akkoord en het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties zijn ook wijzigingen in de WW overeengekomen die richting geven aan
de invulling van de regie over de WW. Werkgevers en werknemers gaan op 50/50basis structureel lastendekkende WW-premies betalen. In het verlengde daarvan
krijgen sociale partners een zwaarwegende adviesrol bij de vaststelling van de premies en zorgen zij ervoor dat de minister van SZW niet langer vrijelijk de AWf-premie kan veranderen om een gewenst koopkracht- of lastenbeeld te creëren. Wat de
polisvoorwaarden betreft hebben sociale partners gesteld dat zij beogen de WW als
werknemersverzekering te behouden met de huidige polisvoorwaarden, waarbij zij
“een grotere rol van cao-arrangementen in de verzekering tegen werkloosheid
mogelijk [achten]”.
Aanbevelingen

Gegeven de hierboven genoemde afspraken doet de raad aanbevelingen voor de drie
niveaus van regie: centraal, sectoraal en regionaal. Hij bepleit dat sociale partners
op alle drie niveaus een grotere rol op zich nemen.
Op het centrale niveau behouden regering en parlement de politieke eindverantwoordelijkheid voor de wettelijke werkloosheidsverzekering (WW), inclusief de
inzet van WW-middelen voor preventie, bemiddeling, re-integratie en arbeidsmarktinformatie. De raad bepleit evenwel dat sociale partners op basis van hun
(praktijk)kennis van de infrastructuur en de WW, hun huidige en in dit advies
beoogde rol in het sectorale en regionale arbeidsmarktbeleid (waaronder de Werkpleinen en Werkbedrijven) en hun financiële verantwoordelijkheid voor de WW,
een zwaarwegende adviesrol krijgen op centraal niveau. Het gaat dan om de systematiek voor vaststelling van premies, de wijze van bemiddelen en vacaturevervulling, het beleid ten aanzien van scholing tijdens WW, werktijdverkorting en deeltijd-WW, en het beleid met betrekking tot opvang en ondersteuning van werkzoekenden en re-integratie (gebruikmakend van adviescentra en gespecialiseerde
uitvoerders). Ook komt sociale partners op nationaal niveau volgens de raad een
zwaarwegende adviesrol toe over de landelijke kaders waarbinnen de aanbestedingsprocedures voor de adviescentra worden uitgevoerd. Zoals vermeld in par. 4.4 stelt
de minister van SZW deze kaders vast.
De raad is van oordeel dat de centrale adviesrol het best kan worden uitgeoefend
door de Stichting van de Arbeid. De Stichting zal zich daarbij ook buigen over de
werking van de arbeidsmarkt en de passendheid van de arbeidsmarktinfrastructuur. Verondersteld mag worden dat de Stichting waar het gaat om het regionale
arbeidsmarktbeleid, ook met gemeenten overlegt via bijvoorbeeld de Werkkamer.
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Indien nodig doet de Stichting, in het verlengde van haar adviesrol, aanbevelingen
aan de minister van SZW en aan cao-partijen, en formuleert zij adviezen over te verzamelen en vooral structureel beschikbaar te stellen arbeidsmarktinformatie voor
de 35 regio’s.
Met betrekking tot het sectorale niveau pleit de raad ervoor dat cao-partijen een ruimere mogelijkheid krijgen om te adviseren over de vaststelling van de sectorfondspremies, waarbij specifiekere informatie over (sub)sectoren beschikbaar wordt
gesteld dan nu voorhanden is. De eindverantwoordelijkheid voor het vaststellen van
de premies blijft bij het ministerie van SZW liggen. UWV maakt de berekeningen die
noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de premies.
Cao-partijen maken daarnaast afspraken over de private aanvullende verzekeringen
op cao-niveau. Verder bevatten cao’s, net zoals nu al gebeurt, afspraken over bijscholing en loopbaanbeleid, over preventiebeleid, over instroom en scholing en over
vitaliteit. Uiteraard blijft sectoraal opdrachtgeverschap voor van-werk-naar-werkinitiatieven mogelijk. Het initiatief in de grafische sector (C3) is een goed voorbeeld
(zie box 4.1 voor een beschrijving van dit initiatief).
Voorts adviseren cao-partijen de Stichting van de Arbeid vanuit hun sectorale perspectief, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een tijdelijke neergang in de sector
of wanneer er omgekeerd behoefte is aan gekwalificeerde krachten.
In hun akkoord stelden de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties dat
regionale werkgevers en vakbondsbestuurders samen met de wethouders van
betrokken gemeenten regionaal arbeidsmarktbeleid tot stand moeten brengen dat
rekening houdt met sectorale afspraken en regionale uitvoering. Ook volgens de
raad is afstemming op het regionale niveau essentieel om een decentrale verbinding tot stand te brengen tussen de (inter)sectorale aanpak van de sociale partners
en initiatieven en beleid voor de regionale arbeidsmarkt. Voor deze decentrale verbinding zijn de arbeidsmarktregio’s en de Werkpleinen van belang. Gemeenten,
UWV en andere organisaties bieden hier diensten aan op het gebied van werk, opleiding en re-integratie.
De Werkbedrijven vormen een belangrijke schakel in de regionale afstemming ten
behoeve van de doelgroep van de Participatiewet. In deze bedrijven werken gemeenten, UWV, werkgeversorganisaties en vakbeweging samen om mensen met een
arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. De inrichting van de Werkbedrijven
wordt thans, binnen de kaders van de AMvB, nader uitgewerkt.
In pilots kan ervaring worden opgedaan met het verknopen van sectorale en regionale activiteiten (zie hoofdstuk 7). Ook gemeenten kunnen daarbij aansluiten.
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Bestaande initiatieven kunnen onderdeel van de pilots worden. Ook is het belangrijk dat kennis van succesvolle samenwerkingsprojecten zo veel mogelijk wordt
benut, zoals van de sectorplannen en de samenwerkingsprojecten in verband met
de jeugd. De raad kiest met deze pilots voor een praktijkgerichte benadering zodat
partijen voldoende tijd en ruimte krijgen om de voorstellen sectoraal en regionaal
in te vullen. Hij acht het van belang partijen eerst ervaring te laten opdoen met de
voorstellen en te leren van de implementatie ervan.
De monitoring en begeleiding van de pilots vinden plaats afhankelijk van de wijze
van financiering ervan. Het ligt volgens de raad voor de hand dat de Stichting van
de Arbeid bij de monitoring van de pilots betrokken wordt. Indien de overheid
financiële middelen aan de pilots bijdraagt, nemen het ministerie van SZW en de
Stichting samen beslissingen over de inrichting van de pilots.
De raad zal bijdragen aan de uitwisseling van ervaringen en het opbouwen van kennis over regionale afstemming door jaarlijks een bijeenkomst te organiseren voor
mensen en partijen die actief zijn op de 35 Werkpleinen en in de 35 Werkbedrijven.
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6

Financiering werkloosheidsverzekeringen

6.1

Algemeen – financiering door werknemers en werkgevers
Sociale partners hebben in hun akkoord afgesproken dat zij samen verantwoordelijkheid gaan dragen voor de arbeidsmarktinfrastructuur en voor de regie over de
WW. In het akkoord is gesteld dat de financieringswijze van de WW moet aansluiten op deze gezamenlijke verantwoordelijkheid, zodat het verzekeringskarakter
van de WW wordt versterkt. Daarmee wordt het onderscheid tussen de werknemersverzekering WW enerzijds en volksverzekeringen en voorzieningen anderzijds helderder. Ook hiervoor zijn wijzigingen in de financiering van de WW noodzakelijk.
Door de invoering van de WWZ zal vanaf 2016 de wettelijke werkloosheidsverzekering voor werknemers bestaan uit de WW met een maximumuitkeringsduur van 24
maanden. Daarnaast komen er, zoals afgesproken in het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, private aanvullende verzekeringen die de opbouw van WW-rechten aanvullen na de tiende maand tot een maximale uitkeringsduur van 38 maanden. In het sociaal akkoord wordt dit als volgt verwoord: “Het
kabinet zal het publiek gefinancierde deel van de WW beperken tot 24 maanden.
Sociale partners zullen via cao-afspraken de verantwoordelijkheid nemen voor
een privaat gefinancierd deel van de WW, waardoor de duur gelijk kan blijven
(38 maanden).”
De WW is een door de overheid verplicht gestelde werknemersverzekering met voor
alle werknemers gelijke polisvoorwaarden. De aanvullende verzekeringen, zoals
bedoeld in het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, zijn
door werkgevers en werknemers overeengekomen private verzekeringen om de uitkering op basis van de WW aan te vullen. Deze worden per cao geregeld en kennen
gelijke polisvoorwaarden voor iedereen die onder de cao valt. Werkgevers en werknemers financieren gezamenlijk zowel de WW als de aanvullende verzekeringen.
Sociale partners hebben in het sociaal akkoord en in het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt met de bedoeling deze afspraken een onverbrekelijk samenhangend pakket te laten vormen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de door werkgever en werknemer gedragen WW-premie én voor de
private aanvullende verzekeringen die de opbouw van WW-rechten aanvullen na de
tiende maand tot een maximale uitkeringsduur van 38 maanden.
De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in hun akkoord de
afspraak gemaakt dat werknemers en werkgevers weer gezamenlijk de WW gaan
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betalen. Ook is afgesproken dat de financiering van de WW en WGA geschiedt via een
lastendekkende premie. Uitgangspunt van het akkoord is dat de premieverdeling
tussen werkgevers en werknemer in 2020 fiftyfifty is, te bereiken op een koopkrachtneutrale wijze. Deze premieverdeling zal budgettair en lastenneutraal worden ingevoerd, zo delen de bewindspersonen van SZW mee in hun brief van 11 april 201391.
Uitgaande van het akkoord van centrale werknemers- en werkgeversorganisaties
beginnen werknemers vanaf 1 januari 2016 WW-premie te betalen, waarbij een
geleidelijke opbouw plaatsvindt. In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties is afgesproken dat “de werknemerspremie voor de WW wordt
betaald uit het brutoloon. In dit kader wordt het WGA-verhaal, dat nu op netto basis
plaatsvindt, herzien tot bruto premiebetaling”. Ook dringen centrale werkgevers- en
werknemersorganisaties er in hun akkoord op aan dat “de Wet financiering sociale
verzekeringen en de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) zodanig worden aangepast, dat dit ook mogelijk is”. Bij de voorbereiding van dit advies zijn verschillende
alternatieven verkend92, maar geen van alle kan rekenen op voldoende draagvlak
van sociale partners én laat de WUL intact. De WW-premie en de WGA-premie worden immers uitgezonderd van het met de WUL ingevoerde uniforme loonbegrip
voor de loonbelasting, de premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen,
en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, waarmee de met de
WUL bereikte vereenvoudiging wordt aangetast.
In eerdergenoemd akkoord is afgesproken dat de gezamenlijke premiebetaling
moet samengaan met het vaststellen van de WW-premie op een structureel lastendekkend niveau. Ook is gesteld dat de gezamenlijke premiebetaling onlosmakelijk
verbonden is met de verschuiving tussen de WW-premie en de premie voor de privaat af te spreken werkloosheidsregelingen.
Gegeven de afspraken in het sociaal akkoord stelt de raad voor de WW-premie te
bepalen op basis van de middelen die nodig zijn voor de uitkeringen inclusief de
uitvoering hiervan en voor effectieve vormen van preventie, bemiddeling en re-integratie van WW-gerechtigden. Onder de uitgaven aan preventie vallen de kosten van
de adviescentra en hun dienstverlening, alsook kosten van de vervolgactiviteiten op
het gebied van re-integratie, opleiding en scholing en loopbaantrajecten waarnaar
vanuit de adviescentra verwezen kan worden. De raad is van oordeel dat deze vormen van preventie op termijn en, uitgaande van gelijkblijvende omstandigheden,
tot een vermindering van het beroep op de WW moeten leiden.

91 Brief van 11 april 2013 van de minister en de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer over Resultaten sociaal
overleg, p. 7.
92 Deze verkenning is opgenomen in bijlage 4.
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Uitgangspunt is een WW-premie die de uitgaven dekt: zowel de uitgaven van de sectorfondsen voor de eerste zes uitkeringsmaanden als de uitgaven van het Algemeen
Werkloosheidsfonds (AWf) voor de, uitkeringsmaanden 7 tot en met 24 (conform de
WWZ). De raad beveelt voor de AWf-premie een systematiek aan die lastendekkend
is op de lange termijn: een structureel lastendekkende premie. De meest eenvoudige
manier om een dergelijke premie te bepalen is op basis van een langjarig voortschrijdend gemiddelde, bijvoorbeeld over een periode van tien jaar. Dit maakt de
premie veel minder procyclisch dan zonder een dergelijke demping het geval zou
zijn. Daarnaast kan een in te stellen onafhankelijke stabilisatiecommissie bij onvoorziene omstandigheden (tijdelijke) afwijkingen van de systematiek toestaan.
Met private aanvullende verzekeringen kunnen de huidige opbouw en duur van de
WW-uitkeringen worden gehandhaafd zodra deze door de inwerkingtreding van de
WWZ worden beperkt. Sociale partners hebben in hun akkoord afgesproken deze
private aanvullende werkloosheidsverzekeringen op cao-niveau te gaan realiseren.
Deze afspraak is herhaald in het sociaal akkoord.
In paragraaf 6.1 werkt de raad zijn voorstel voor een gezamenlijk gedragen WW-premie
uit. In paragraaf 6.2 schetst hij hoe tot een stabiele lastendekkende premie voor de
WW kan worden gekomen en welke keuzes de raad daarvoor adviseert. In paragraaf
6.3 plaatst de raad zijn voorstellen tegenover de randvoorwaarden die het kabinet
in de adviesaanvraag heeft geformuleerd. Tot slot komen in paragraaf 6.4 de financiering en de uitvoering van de private aanvullende werkloosheidsverzekeringen in
cao’s aan de orde.

6.2

Een door werkgever en werknemer gezamenlijk gedragen
WW-premie
Huidige situatie

UWV voert op dit moment in opdracht van het ministerie van SZW de publieke
werknemersverzekeringen uit. Dat houdt in dat UWV uitkeringen verstrekt en
werkzoekenden bemiddelt naar werk. De uitgaven die samenhangen met de negen
door UWV uitgevoerde wetten met betrekking tot werknemersverzekeringen, worden gefinancierd via zeven door UWV beheerde fondsen.
Van deze fondsen financieren de Sectorfondsen (Sfn) en het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) de WW. De Sfn omvatten 61 sectorale fondsen met alle een eigen,
sectorale premie die de uitkeringen voor het eerste half jaar werkloosheid dekken.
Het AWf heeft een uniforme premie en financiert de uitkeringen na het eerste half
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jaar werkloosheid. Werkgevers betalen momenteel zowel de Sfn-premie als de AWfpremie. Werknemers betaalden in het verleden mee aan de AWf-premie, maar sinds
2009 is het werknemersdeel van de AWf-premie op nihil gesteld en in 2013 met de
invoering van de WUL afgeschaft. De WUL heeft het loonbegrip voor loonbelasting,
premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen, waaronder de
WW, geüniformeerd. De Belastingdienst int de WW-premie (als onderdeel van de
loonheffing) bij de werkgever.
Situatie vanaf 2020

In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers en werknemers ieder de helft
van de WW-premie betalen. In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties is afgesproken dat de werknemerspremie wordt geheven over het brutoloon. Daarmee wordt de WW-premie een uitzondering op de WUL, enigszins vergelijkbaar met de pensioenpremie. In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties is afgesproken dat het WGA-verhaal, dat nu op nettobasis
plaatsvindt, verandert in een brutopremiebetaling.
De premie is voor de werknemer aftrekbaar voor de loonheffing en voor de werkgever
aftrekbaar voor de winstheffing. Dit betekent dat de brutopremieafdracht aan de
WW-fondsen gedeeltelijk wordt gedragen door de fiscus.
Startpunt van het bruto-nettotraject is de in de cao bepaalde grondslag voor de pensioenheffing. Daar gaat vervolgens de pensioenpremie af en komen bijtellingen
zoals de auto van de zaak bij. Dit resulteert in de grondslag voor de WW-premieheffing. Hiervan wordt het werknemersdeel van de WW-premie afgetrokken, waardoor
de grondslag voor de overige premieheffing en belasting ontstaat. Tot slot brengt de
fiscus de overige premieheffing en de belasting in mindering op de grondslag met
als resultante het nettoloon.
Door op deze manier de premie te verdelen over werkgevers en werknemers is
direct duidelijk en goed zichtbaar dat werkgevers en werknemers ieder de helft van
de premie betalen, in lijn met de afspraak uit het sociaal akkoord. De betaling van
het werknemersdeel van de premie uit het brutoloon herstelt de situatie van vóór
2009. Bovendien vindt daardoor geen dubbele belastingheffing plaats over de aanspraak en de uitkering, wat wel het geval zou zijn als werknemers hun deel van de
premie uit het nettoloon zouden betalen. In box 6.1 is met een getallenvoorbeeld
weergegeven hoe de premiebetaling uit het brutoloon werkt. De verdeling van de
premies over werkgevers en werknemers heeft overigens geen betrekking op thans
bestaande boven- en nawettelijke aanvullingen op de WW.
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Tot 2013 gold voor de AWf-premie een franchise: over de eerste 17.229 euro werd
geen premie betaald. De franchise is afgeschaft met de invoering van de WUL om
een uniform loonbegrip te bereiken. Het ligt in de rede om de franchise WW niet
opnieuw in te voeren93.

Box 6.1 Voorbeeld met getallen van de brutoloonvariant
Het volgende voorbeeld met fictieve getallen kan de werknemerspremie uit brutoloon verder verduidelijken.
Als de totale benodigde premieopbrengsten in een jaar 4 miljard euro zijn (zie onderstaande tabel), impliceert dit dat zowel werkgevers als werknemers 2 miljard euro
premie moeten betalen. De werknemers betalen 2 miljard euro uit hun brutoloon
en de fiscus zal daardoor 0,7 miljard euro aan inkomsten derven. Werkgevers betalen
2 miljard euro aan de WW-fondsen en de fiscus zal daardoor 0,7 miljard euro aan
inkomsten derven. Zo betalen werkgevers en werknemers evenveel en komt de
benodigde 4 miljard euro in de WW-fondsen.
Nieuwe WW-premie
bruto

netto

Werkgevers

2,0

1,3

Werknemers

2,0

Ontvangsten
rijk

4,0

Inkomsten
fonds

Belastingeffect

Totaal
bruto

netto

-0,7

2,0

1,3

1,3

-0,7

2,0

1,3

2,6

-1,4

4,0

2,6

4,0

4,0

Bron: Geconstrueerd door het SER-secretariaat op basis van cijfers UWV.

93 In zijn advies over de WW (2005) stelde de raad een geleidelijke afschaffing van de AWf-franchise of premievrije
voet voor. Hij beoogde daarmee een vereenvoudiging van de financieringssystematiek en een versterking van het
equivalentiebeginsel. Verder heeft afschaffing van de franchise een vermindering van de administratieve lasten tot
gevolg. (SER (2005) Advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet, p. 82).
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Een werkgroep van de commissie die dit advies heeft voorbereid, heeft zich breed
georiënteerd op alternatieven voor de premieheffing bij werknemers waarbij het
uniforme loonbegrip niet wordt aangetast, onder andere door de premieheffing te
laten plaatsvinden uit het nettoloon. Gebleken is echter dat duidelijk zichtbare,
evenredige belasting van werkgevers en werknemers alleen mogelijk is bij een heffing van de werknemersbijdrage uit het brutoloon. Een bijkomend voordeel is dat
er dan geen dubbele heffing plaatsvindt. Daar staat tegenover dat met het uitzonderen van de WW-en de WGA-premies van het met de WUL ingevoerde uniforme
loonbegrip de met de WUL bereikte vereenvoudiging wordt aangetast. In bijlage 4
zijn de alternatieven die door de werkgroep zijn onderzocht weergegeven.

6.3

Een lastendekkende stabiele WW-premie
Huidige financiering Sfn en AWf

De Sfn en het AWf financieren de WW-lasten voor werkgevers in de marktsector
(marktwerkgevers). De Sfn financieren de uitkeringen voor het eerste half jaar werkloosheid. Daarnaast financiert het Sfn een deel van de uitvoeringkosten die samenhangen met de uitvoering van de WW door UWV, waaronder ook bemiddeling van
WW-gerechtigden. Het AWf financiert de WW-uitkeringen na het eerste halfjaar
werkloosheid, ZW-uitkeringen voor zieke werklozen, uitbesteding re-integratie
voor bepaalde groepen van WW-gerechtigden en een deel van de uitvoeringskosten
WW, waaronder ook bemiddeling van WW-gerechtigden.
Er is een verschil in de premievaststelling tussen Sfn en AWf. Momenteel stelt UWV
de Sfn-premie vast. Dit gebeurt in principe lastendekkend. Op basis van de verwachting van het komende jaar en de vermogenspositie van het desbetreffende sectorfonds stelt UWV de premie voor het jaar vast. UWV is verplicht om via de premie de
vermogensoverschotten of -tekorten in drie jaar te laten inlopen. De Sfn kennen ook
een lastenplafond. Als een sector dit plafond te boven gaat, neemt het AWf de lasten
daarboven over. Deze twee mechanismen voorkomen uitschieters in de Sfn-premie
en beperken vermogensoverschotten of -tekorten. Eind 2014 zal het vermogenstekort naar verwachting 440 miljoen euro bedragen (zie figuur 6.1).
Het Rijk stelt de AWf-premie vast. Deze wordt over het algemeen niet lastendekkend
vastgesteld. Voor het Rijk zijn bij het bepalen van de AWf-lasten de AWf-uitgaven
niet doorslaggevend. Het hanteert in de praktijk een vast tarief, namelijk een percentage van de totale loonsom. Dit tarief wijzigt het Rijk in voorkomende gevallen
ten behoeve van het EMU-saldo, om inkomenspolitieke redenen of omdat de gemiddelde Sfn-premie wijzigt. In de periode 2001-2010 heeft dit tot een vermogensover-
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schot in het AWf geleid (zie figuur 6.1). Dat overschat was in 2008 op een hoogtepunt met ruim 9 miljard euro. Sinds 2009 is de AWf-premie te laag om de lasten
te dekken. Hierdoor heeft het AWf sinds 2011 een tekort dat eind 2014 ongeveer
11 miljard euro bedraagt. De grote daling van het vermogen is een gevolg van het
in 2009 op nihil stellen van het werknemersdeel van de AWf-premie en van het
sterk oplopen van het aantal WW-uitkeringen als gevolg van de economische crisis.
Figuur 6.1

Vermogen van Sfn en AWf (2001-2014, in miljarden euro’s)

Bron: geconstrueerd door het SER-secretariaat op basis van cijfers UWV.

Situatie vanaf 2020

(1) Structureel lastendekkende WW-premies
In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties is het doel
geformuleerd om het verzekeringskarakter van de WW te versterken. Gegeven de
afspraken in het akkoord adviseert de raad om ook de AWf-premie vanaf 2020 structureel lastendekkend vast te stellen. Een sterker verzekeringskarakter rechtvaardigt
bovendien het gezamenlijk betalen van de AWf-premie door werkgevers en werknemers. Lastendekkend wil zeggen dat de premie zo wordt vastgesteld dat de premiebaten de uitgaven ten laste van het AWf dekken. Het EMU-saldo en de inkomens-
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politiek spelen dan geen rol meer bij het bepalen van de AWf-premie. Dit voorkomt
grote vermogensoverschotten en -tekorten.
De uitgaven van de WW-fondsen zijn conjunctuurgevoelig (zie figuur 6.2). In een
laagconjunctuur is de werkloosheid hoog en daarmee ook het aantal WW-uitkeringen
en de WW-uitkeringslasten. In een hoogconjunctuur zijn de lasten juist laag. Een
strikt lastendekkende WW-premie zou sterk fluctueren.
Daarom adviseert de raad een structureel lastendekkende premie. Hiermee wordt een
aantal nadelen vermeden. Een belangrijk nadeel van een fluctuerende WW-premie is
de onzekerheid bij werkgevers en werknemers over hun lasten. Daarnaast is het procyclische karakter van de WW-lasten een probleem. Immers: een hoge WW-premie
in laagconjunctuur zorgt voor hogere lasten van bedrijven op het moment dat ze
het al moeilijk hebben, wat kan leiden tot meer faillissementen en minder werkgelegenheid. Een structureel lastendekkende WW-premie middelt jaarlijkse fluctuaties uit. Tegelijkertijd komen ontwikkelingen in de WW, zoals de structurele werkloosheidsontwikkelingen, aanpassingen in de polisvoorwaarden en loonontwikkelingen na verloop van tijd wel tot uitdrukking. De raad vindt het verder wenselijk dat
de premievaststelling helder en transparant plaatsvindt op basis van regels die – nadat
ze zijn opgesteld – niet jaarlijks ter discussie komen te staan.
Figuur 6.2

Lasten ontslagwerkloosheid Sfn en AWf (2001-2015, in miljarden euro’s)

Bron: geconstrueerd door het SER-secretariaat op basis van cijfers UWV.
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(2) Relatie AWf-premie, Sfn-premies en premies op basis van cao-afspraken
Het gezamenlijk door werkgevers en werknemers betalen van de WW-premie moet
volgens het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties samengaan met het vaststellen van een structureel lastendekkende WW-premie. De afspraak in dit akkoord om de premie fiftyfifty te verdelen is bovendien onlosmakelijk verbonden met de verschuiving tussen de WW-premie en de premie van de
privaat af te spreken werkloosheidsregelingen.
Er zijn verschillende varianten denkbaar voor de wijze van uitwerking van deze
afspraken voor zowel de Sfn-premies als de AWf-premie. De raad acht het van belang
dat er geen sprake is van een bovengemiddelde premie als gevolg van de differentiatie van het (eventuele) werknemersdeel van de Sfn-premie. Voor die sectoren waarin
het werknemersdeel lager uitkomt dan het werkgeversdeel in de Sfn-premie, vindt
vervolgens een correctie plaats via het AWf. Deze correctie betreft het verschil tussen het gemiddelde en het bovengemiddelde deel van de (eventuele) werknemerspremie voor de Sfn. Uitgangspunt is dat voor het macrototaal van Sfn-/Awf-premies
op een fifty-fifty premieverdeling tussen werkgevers en werknemers wordt uitgekomen. Daarnaast is de raad in meer algemene zin van oordeel dat uiteenlopende
overwegingen een rol spelen bij de vormgeving van de WW-premies en de uitwerking ervan voor de Sfn-premies en de AWf-premie. Deze overwegingen hebben
betrekking op het realiseren van de koopkrachtneutraliteit en ook van de lastenverdeling op basis van risico, alsmede op het feit dat meebetalen in de onderscheiden
compartimenten van de WW-financiering een versterking van de regie van sociale
partners legitimeert.
(3) Handhaven premievaststelling Sfn
De raad adviseert de huidige manier om de SFn-premie vast te stellen te handhaven.
Deze premie kent twee instrumenten om de premie niet te veel te laten fluctueren,
te weten: de vermogensinteringstermijn en de lastenplafonds. Als een extra instrument zoals een langjarig gemiddelde de Sfn verder zou stabiliseren, dan verdwijnt
de prikkelwerking om werkloosheid te voorkomen.
Het voorstel tot handhaving van de premievaststelling Sfn geldt voor alle sectoren,
ook al beseft de raad dat sommige sectoren bijzondere kenmerken hebben, zoals
een relatief sterke conjunctuurgevoeligheid of een stimulerende functie in de
mobiliteit op de arbeidsmarkt. Die bijzondere kenmerken rechtvaardigen een
discussie over een afwijkende financiering van de werklozen uit deze sectoren via
het AWf of via het sectorfonds. Bij die discussie kunnen sociale partners uit de desbetreffende sector betrokken worden.
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Tot slot is de raad van oordeel dat binnen de sectoren zo veel mogelijk sprake moet
zijn van een balans tussen enerzijds de kostenmakers en anderzijds de kostendragers.
Dat impliceert dat de subsectoren van waaruit het meest beroep wordt gedaan op
WW-uitkeringen die worden bekostigd op basis van de sectorpremie, ook het grootste deel van de desbetreffende lasten dragen, en vice versa. In dit verband wijst de
raad erop dat bepaalde WW-premiegroepen een relatief hoge Sfn-premie hebben,
terwijl de desbetreffende werknemers in geval van een kortdurend dienstverband
nauwelijks of geen WW-uitkeringsrechten opbouwen. Een specifiek aandachtspunt in dit verband is dat kortdurend werk zoals zogeheten piekarbeid nauwelijks
WW-lasten met zich brengt.
De in hoofdstuk 5 voorgestelde specifiekere informatie over (sub)sectoren kan worden benut om te komen tot de beoogde balans tussen enerzijds de kostenmakers en
anderzijds de kostendragers.
(4) Vaststellen AWf-premie op grond van langjarig gemiddelde van werkloosheidslasten
Om de AWf-premie tegelijk stabiel en lastendekkend te laten zijn, beveelt de raad
aan om de premie vast te stellen op basis van de gemiddelde jaarlijkse werkloosheidslasten over een periode van tien jaar. UWV berekent eerst de gemiddelde
AWf-lasten van de afgelopen tien jaar en deelt vervolgens dit bedrag op de totale
loonsom; daaruit volgt het percentage voor de AWf-premie.
In box 6.2 is op basis van gegevens van UWV een schatting van de gemiddelde jaarlijkse uitgaven weergegeven en is een bijpassende premie berekend op basis van een
voortschrijdend tienjarig gemiddelde.
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Box 6.2 AWf: gemiddelde uitgaven in de periode 2003-2012 en
bijpassende premie
Voor deze berekening is de periode 2003-2012 gekozen, omdat dit de meest recente
periode van tien jaar betreft waarover definitieve cijfers beschikbaar zijn. De lasten
die zijn meegenomen, zijn: ontslagwerkloosheid, faillissementsuitkeringen en werktijdverkortingsuitkeringen, sociale lasten, uitvoeringskosten inclusief bemiddeling en
arbeidsmarktinformatie. In de berekening zijn de ZW-lasten voor zieke werklozen en
re-integratielasten niet meegenomen. Hiervoor moet nog worden bepaald of deze
ten laste van het AWf komen, dan wel hoe hoog ze zullen zijn. De re-integratielasten
zijn, afgezet tegen het totaalbedrag aan AWf-lasten, de afgelopen jaren niet substantieel geweest: circa 10 miljoen euro. De ZW-lasten voor zieke werklozen hebben in
potentie wel een substantiële impact op het premiepercentage. In 2013 bedroegen de
ZW-lasten circa 500 miljoen euro.
Naast de totale AWf-lasten is ook de totale loonsom weergegeven. Uit de verhouding
tussen totale lasten en de loonsom kan het premiepercentage worden berekend.
Zoals blijkt uit de tabel in deze box zou een lastendekkende AWf-premie op basis van
het tienjarig gemiddelde uitkomen op 1,79 procent.
Wanneer hieraan de gemiddelde lasten voor zieke werklozen over de periode 20032012 worden toegevoegd, zou de premie uitkomen op 1,98 procent.
Deze premies zijn berekend op basis van de uitgaven; daarbij is geen rekening
gehouden met de al bestaande vermogenstekorten.
Uitgaven AWf
Ontslagwerkloosheid

(€ mln.)
2.113

Overige uitkeringen

148

Sociale lasten

452

Uitvoeringskosten
Totale lasten

Loonsom
Premiepercentage (%)

431
3.144

175.500
1,79

De werkelijke AWf-premie voor 2014 bedraagt 2,15 procent. Deze premie is echter nog
te laag om het vermogenstekort niet verder te laten oplopen. Om het tekort niet
verder te laten oplopen, had de premie voor 2014 3,78 procent moeten zijn.
Bron: UWV, eigen bewerking SER-secretariaat.

101

taw_advies.book Page 102 Monday, March 16, 2015 9:49 AM

Het vaststellen van de AWf-premie op basis van een tienjarig gemiddelde kent verschillende voordelen. Zo is de fluctuatie van de lastendekkende premie beperkt en is
de premievaststelling eenvoudig en transparant. Daarnaast kan UWV aan de hand
van regelgeving de premievaststelling autonoom calculeren. Het CPB hoeft geen berekeningen te maken ten behoeve van deze premievaststelling. Bij een alternatief dat
is onderzocht bij de voorbereiding van dit advies is dat wel het geval (zie box 6.3).

Box 6.3 CPB-methode voor premie gebaseerd op structurele
werkloosheid
Toepassing van de CPB-methode voor vaststelling van een stabiele premie verloopt
als volgt.
Allereerst wordt op basis van de bestaande CPB-formule de evenwichtswerkloosheid
berekend. Het CPB bepaalt deze werkloosheid op basis van de wig, de replacement
rate en de kosten van kapitaal. De wig geeft het verschil aan tussen wat een werkgever betaalt aan arbeidskosten en wat de werknemer overhoudt als beschikbaar inkomen. De replacement rate is een indicator voor de financiële mogelijkheden waarop
een werknemer terug kan vallen bij het verlies van een baan, waaronder een WWuitkering of WWB-uitkering. Vervolgens vindt een schatting plaats van relatie tussen
de evenwichtswerkloosheid en het aandeel WW-gerechtigden in de beroepsbevolking. Dit geeft aan wat de premie moet zijn in geval van evenwichtswerkloosheid.
Nadeel van deze methode is dat de vertaling van structurele werkloosheid naar WWlasten complex is. Hierdoor kan discussie ontstaan over aannames en schattingen.
Daarnaast kunnen nieuwe realisaties en bijstellingen in CBS-cijfers en nieuwe
economische inzichten van het CPB tussentijds tot andere uitkomsten leiden.

Een nadeel van de methode van het langjarig gemiddelde is dat deze is gebaseerd
op ontwikkelingen uit het verleden en daarmee niet anticipeert op verwachte ontwikkelingen. Wijzigingen in de polisvoorwaarden en loonstijgingen werken bij
gebruik van deze methode vertraagd door. Correctiefactoren voor een wijziging in
de polisvoorwaarden en voor loonstijgingen kunnen dit ondervangen, maar dit vermindert de eenvoud en transparantie; bovendien geeft dit aanleiding voor discussie
over de wijze waarop de correctiefactoren bepaald moeten worden. In deze situatie
kan een stabiliteitcommissie uitkomst bieden.
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(5) Instellen onafhankelijke stabilisatiecommissie
UWV kan de AWf-premie op grond van een langjarig gemiddelde van werkloosheidslasten zelfstandig vaststellen. Een vooraf afgesproken systeem kan echter verkeerd uitpakken indien er onverwachte effecten optreden of als zich onvoorziene
omstandigheden in de WW voordoen. Daarom adviseert de raad om een stabilisatiecommissie in te stellen die in noodgevallen of als de systematiek tijdelijk niet goed
blijkt te werken, kan beslissen af te wijken van de afgesproken systematiek. De commissie kan ook rekening houden met nieuwe voorspellingen waarmee zij de nodige
flexibiliteit in de systematiek brengt. Zij moet worden samengesteld uit onafhankelijke deskundigen. Daardoor kan zij los van de belangen van overheid en sociale
partners beoordelen of de systematiek adequaat is voor het bereiken van een stabiele premie en of er sprake is van goed fondsenbeheer.

6.4

Randvoorwaarden en effecten
In zijn adviesaanvraag stelt de minister van SZW enkele randvoorwaarden aan de
nieuwe financiering van de WW: budgetneutraliteit, koopkrachtneutraliteit, handhaving van de concurrentiepositie en respectering van de WUL. Volgens de raad is
het niet mogelijk een stelsel te ontwerpen dat aan al deze voorwaarden tegelijkertijd voldoet. In deze paragraaf licht hij toe hoe de voorstellen zich verhouden tot
deze voorwaarden.
Met betrekking tot de mogelijke effecten op de werkgelegenheid en werkloosheid
verwijst de raad naar de Memorie van Toelichting94 bij het wetsvoorstel Wet Werk
en Zekerheid en de daarin opgenomen kabinetsreactie op de CPB-doorrekening (zie
box 6.4). Volgens het CPB is “de werkgelegenheidsstijging kleiner als de WW-maatregelen95 – conform de afspraken in het Sociaal Akkoord – bovenwettelijk worden
gerepareerd voor alle werknemers die onder een cao vallen. [Dit] effect is groter als
de bovenwettelijke reparatie van de WW-maatregelen in lijn blijkt te zijn met de
huidige mate van bovenwettelijke aanvullingen in de WW”96. Uit de kabinetsreactie kan worden afgeleid dat de grootte van dit effect mede afhankelijk is van de
wijze waarop de eventuele reparaties worden vormgegeven: collectief dan wel individueel (zie verder in par. 6.5).

94 Tweede Kamer (2013–2014) 33 818, nr. 3, pp. 73-74.
95 Het betreft: het verkorten van de maximumuitkeringsduur naar twee jaar en het hierop aanpassen van de opbouw
van WW-rechten; de maatregel dat mensen na een half jaar in plaats van een jaar, werk beneden het loon- en opleidingsniveau van hun vorige baan moeten accepteren; en het introduceren van de inkomensverrekening.
96 CPB (2013) Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor werkgelegenheid, 27 november 2013, p. 2 en p. 8.
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Box 6.4 Werkgelegenheidseffecten WW-wijzigingen en reparaties
via cao
De minister van SZW verwijst in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wet
Werk en Zekerheid naar de CPB-doorrekening van de werkgelegenheidseffecten van
deze wet. Volgens het CPB stijgt de structurele werkgelegenheid als gevolg van de
WW-maatregelen met ongeveer 0,3 procent, ofwel ongeveer 20.000 voltijdbanen.
Verder stelt het dat het werkgelegenheidseffect afhangt van de mate waarin de
inperking van de WW wordt gecompenseerd door cao-aanvullingen na de wettelijke
WW-duur. Het CPB stelt: “De stijging is onzeker, omdat niet bekend is in hoeverre
sociale partners daadwerkelijk zullen overgaan tot het bovenwettelijk repareren van
de WW-duurverkorting en opbouwbeperking via cao-afspraken. Als sociale partners
conform de afspraken in het sociaal akkoord bovenwettelijk repareren voor alle werknemers die onder een cao vallen, dan resulteert een kleinere werkgelegenheidsstijging. Een grotere stijging resulteert als de bovenwettelijke reparatie in lijn is met de
huidige prevalentie van bovenwettelijke aanvullingen in de WW.”
De MvT bevat ook de reactie van het kabinet: “Het kabinet heeft echter de gegronde
verwachting dat wanneer cao-partijen op dit punt afspraken zullen maken, deze hand
in hand zullen gaan met afspraken om te investeren in duurzame inzetbaarheid, vanwerk-naar-werk trajecten en re-integratie. Allereerst is namelijk van belang dat wanneer een dergelijke aanvulling wordt afgesproken, de financiering ervan volledig door
werkgevers en/of werknemers uit de sector plaatsvindt. Werkgevers en werknemers
in de sector krijgen langs deze weg een direct financieel belang om het beroep op de
aanvullingen te beperken. Verder wordt deze verwachting gestaafd door de ambitie
die sociale partners hebben uitgesproken in de afspraken tussen werkgevers- en
werknemersorganisaties bij het sociaal akkoord over onder meer de opbouw van
(inter)sectorale van-werk-naar-werkvoorzieningen. Dit zal naar verwachting leiden
tot positievere arbeidsmarktuitkomsten dan waar het CPB nu rekening mee houdt.”
Tot slot is het kabinet van oordeel dat aan het terugdringen van de (langdurige)
werkloosheid ook wordt bijgedragen door het in de Wet Werk en Zekerheid
opgenomen voorstel om de transitievergoeding onder voorwaarden te verrekenen
met kosten die de werkgever bij dreigend ontslag heeft gemaakt. Het gaat dan
bijvoorbeeld om van-werk-naar-werktrajecten en kosten die de werkgever eerder
tijdens het dienstverband heeft gemaakt voor de bevordering van duurzame
inzetbaarheid (zie par. 2.5).
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Daarnaast ligt het volgens de raad in de rede bij de raming van werkgelegenheidseffecten van zijn voorstellen, te betrekken dat de dienstverlening van de adviescentra,
inclusief de vervolgactiviteiten, op termijn en uitgaande van gelijkblijvende omstandigheden, tot een vermindering van het beroep op de WW moet leiden (zie par. 4.4).
Budgetneutraal

Het Nederlandse begrotingssaldo, aangeduid als het EMU-saldo, wordt volgens
Europese regels vastgesteld. Dit saldo is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de totale collectieve sector. Een budgetneutrale premievaststelling wil zeggen dat het EMU-saldo door de premievaststelling ongewijzigd blijft.
Het CBS bepaalt voor Nederland het EMU-saldo. Namens de EU ziet Eurostat hierop toe.
Het CBS neemt voor het vaststellen van het EMU-saldo alle instellingen in de collectieve
sector mee. Daarvoor is de entiteit van de instelling van belang. Het CBS stelt vast of
het om een publieke of private instelling gaat en het bepaalt vervolgens het EMU-saldo
aan de hand van de baten en lasten van de publieke instellingen. Van UWV als uitvoerder van de WW is vastgesteld dat het om een publieke instelling gaat. Alle baten en lasten van UWV, waaronder de WW-uitkeringen, vallen daarmee onder het EMU-saldo.
Ook in de door de raad beoogde toekomstige situatie met een structureel lastendekkende, stabiele WW-premie behoren de lasten en baten op grond van de WW tot het
EMU-saldo. Elke verandering in de WW zal daardoor effect hebben op het EMUsaldo. De wijze van premievaststelling die de raad adviseert, is dan ook niet elk jaar
budgetneutraal, maar wel over een periode van tien jaar. Uitgaande van een conjunctuurcyclus van ongeveer tien jaar zijn tijdens een laagconjunctuur de WW-lasten
hoger dan de WW-baten (premiebaten). Dit is nadelig voor het EMU-saldo.
Andersom geldt dat tijdens een hoogconjunctuur de WW-baten hoger zijn dan de
WW-lasten en dan is voordelig voor het EMU-saldo. Over een periode van tien jaar
is het systeem echter budgetneutraal, aangenomen dat het huidige vermogenstekort van het AWf wordt weggewerkt (zie hoofdstuk 7).
Lastenneutraliteit en koopkrachtneutraliteit

In het akkoord tussen sociale partners en kabinet is afgesproken dat de invoering
van de fiftyfifty premieverdeling “budgettair- en lastenneutraal worden ingevoerd”97.
De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in hun akkoord afgesproken dat: “Uitgangspunt is dat de premieverdeling tussen werkgevers en werknemer in 2020 fiftyfifty is, te bereiken op een koopkrachtneutrale wijze”. Ook in
zijn adviesaanvraag aan de SER stelt het kabinet dat er door de nieuwe premieverdeling

97 Brief van 11 april 2013 van de minister en de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer over Resultaten sociaal
overleg, p. 7.
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“geen negatieve gevolgen [mogen] ontstaan voor de koopkracht”98. Koopkrachtneutraliteit houdt in dat er per saldo geen lastenverschuivingen tussen burgers onderling
plaatsvinden. Met lastenneutraliteit wordt bedoeld dat de lasten van werknemers
en werkgevers op macroniveau niet mogen muteren. Dit betekent dat werkgevers
en werknemers gecompenseerd moeten worden via fiscale instrumenten, zodra als
gevolg van de nieuwe financiering negatieve effecten optreden99.
Concurrentiepositie

De concurrentiepositie betreft de mogelijkheid van bedrijven om te concurreren
met het buitenland. De invoering van de werknemerspremie in de WW zal de concurrentiepositie naar verwachting niet verslechteren, omdat de lasten op arbeid
anders verdeeld worden maar per saldo gelijk blijven.
WUL

Indien de premieheffing van het werknemersdeel plaatsvindt uit het brutoloon,
wordt de WW-premie een uitzondering op de WUL.

6.5

Financiering en uitvoering private aanvullende
werkloosheidsverzekering
In het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties is afgesproken
dat met aanvullende werkloosheidsverzekeringen de huidige opbouw en duur van
de WW-uitkeringen, en de daaraan gekoppelde WGA-uitkeringen, worden gehandhaafd, zodra deze door de inwerkingtreding van de WWZ worden beperkt100. Sociale
partners hebben afgesproken deze private aanvullende werkloosheidsverzekeringen
op cao-niveau zo snel mogelijk, en uiterlijk per 1 januari 2020, te zullen realiseren.
De verzekeringen staan los van bestaande boven- en nawettelijke aanvullingen op de
WW. In de bijlage ‘Overzicht van maatregelen’ bij het sociaal akkoord benoemen de
bewindspersonen van SZW als maatregel nr. 26: “Sociale partners kunnen op CAOniveau een aanvulling van 14 maanden WW introduceren. Deze afspraken worden
in beginsel algemeen verbindend verklaard.”101
Indien de WW-premie uit het brutoloon wordt geheven en indien bij het vormgeven
van de private aanvullende verzekering zo veel mogelijk uniformiteit wordt betracht,
98 Zie de adviesaanvraag in bijlage 1, vijfde pagina (p. 120).
99 Compensatie kan echter nooit zo specifiek zijn dat er op microniveau (dat van individuen en huishoudens) geen
enkele (sub)groep in koopkracht voor- of achteruitgaat.
100 Zie brief Stichting van de Arbeid over aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao’s van 11 juli 2014.
101 Dit heeft geen betrekking op ondernemingscao’s en cao’s waarbij alle werkgevers lid zijn van de betrokken werkgeversvereniging en de cao derhalve al voor de hele sector geldt.
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ligt het volgens de raad in de rede om de werknemerspremie voor de private aanvullende verzekeringen eveneens uit het brutoloon te heffen. Daarmee wordt ook
deze premie een uitzondering op de WUL (zie par. 6.2).
Ingeval afspraken worden gemaakt over private aanvullende werkloosheidsverzekeringen beveelt de raad aan om de mogelijkheid te scheppen om deze verzekeringen
op cao-niveau te laten uitvoeren door UWV of een andere publieke partij in de keten
van werk en inkomen, zoals bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarvoor is de instemming van de minister van SZW vereist. Indien deze instemming er
echter niet komt, dan is te overwegen de uitvoering in handen te leggen van een
andere partij, bijvoorbeeld een uitvoerder van een aanvullende pensioenregeling102.
Voorwaarde is wel dat het UWV de relevante gegevens beschikbaar stelt.
Volgens de raad voorkomt uitvoering van de private aanvullende verzekeringen
op cao-niveau door UWV dubbele administratie en overdrachtsproblemen. Van de
zijde van UWV is meegedeeld dat dit een uniforme regeling vereist. Alleen dan kan
UWV het uitkeringsrecht op grond van deze aanvullende arrangementen vaststellen. Verder heeft UWV kenbaar gemaakt dat voor deze uitvoering extra middelen en
capaciteit nodig zijn. Rekening houdend met de vele veranderingen naar aanleiding van onder meer de WWZ en de Participatiewet, ontbreekt bij UWV thans de
capaciteit om de private in cao’s afgesproken aanvullende verzekeringen verantwoord uit te voeren. Een zorgvuldige en effectieve uitvoering van een uniforme
regeling wordt vanaf circa 2017-2018 mogelijk geacht103.
Een en ander impliceert dat sociale partners samen met UWV zullen moeten beoordelen of het mogelijk is om de private aanvullende werkloosheidsverzekeringen als
een uniforme regeling vorm te geven, zoals UWV vereist104. Het is aan cao-partijen
om te besluiten over de uitvoering van deze verzekeringen.
Vervolgens zullen sociale partners moeten bepalen of een uniforme regeling een
uniforme premie voor de aanvullende werkloosheidsverzekeringen impliceert of

102 In dit verband zij erop gewezen dat boven- en nawettelijke WW-uitkeringen voor ambtenaren van gemeenten nu
worden uitgevoerd door organisaties als Loyalis e.d.
103 In hun brief van 11 april 2013 (aan de Tweede Kamer) in verband met de resultaten van het sociaal overleg merken
de bewindspersonen van SZW op dat “pas in 2018 de eerste mensen de gevolgen ondervinden van de verkorting
van de duur van de publiek gefinancierde WW; mensen die thans een WW-uitkering hebben van 38 maanden ervaren de gevolgen zelfs pas in 2019.”
104 Brief van UWV van 27 oktober 2014 aan de Stichting van de Arbeid. Daarin staat: “U vraagt naar de betekenis van
een mogelijke uitvoering door UWV van cao-aanvullingen in de WW. UWV zou de cao-aanvullingen alleen kunnen
uitvoeren als deze conform de Wet Werk en Zekerheid worden vorm gegeven als een uniforme regeling. Uniform
houdt daarbij in dat de regeling voor alle cao's gelijk luidt en langjarig en door één organisatie onder dezelfde voorwaarden wordt uitgevoerd. Alleen dan kunnen wij de aanvulling in onze systemen inpassen.”
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een cao-specifieke premie105. In dit verband is van belang dat de Belastingdienst
zowel de naar sector gedifferentieerde Sfn-premies als de AWf-premie int.
De raad constateert dat er aan zowel een gedifferentieerde premie als een uniforme
premie voor- en nadelen kleven. Een premie per cao heeft als voordeel dat het de
prikkel voor cao-partijen vergroot om werkloosheid te voorkomen en de werkloosheidsduur te beperken106 en dat elke sector zijn eigen lasten draagt.
Een premie per cao heeft echter als nadeel dat de uitvoering complexer is dan bij
een uniforme premie, waardoor de uitvoeringkosten en de administratieve lasten
hoger worden. Sectoren met een relatief groot werkloosheidsrisico of met veel faillissementen kunnen te maken krijgen met een relatief hoge premie waardoor de
loonkosten navenant hoger worden. Een per cao gedifferentieerde premie kan eveneens een belemmering vormen voor de intersectorale mobiliteit van werknemers.
Om dit probleem op te lossen is een systeem denkbaar dat de uitkeringslasten tussen cao-sectoren onderling verrekent naar rato van de door de werknemer in verschillende sectoren opgebouwde rechten. Niet alleen de laatste werkgever moet dan
de uitkeringslasten opbrengen, maar alle werkgevers voor wie de uitkeringsgerechtigde heeft gewerkt. Daardoor zouden cao-sectoren worden aangeslagen voor kosten
van ontslag van werknemers die de cao-sector al enige tijd geleden hebben verlaten.
Een uniforme premie voor de aanvullende werkloosheidsverzekeringen heeft als
voordeel dat deze eenvoudig is uit te voeren, waardoor de administratieve lasten
beperkt blijven. Zo’n premie kan bovendien de intersectorale mobiliteit van werknemers bevorderen.
Nadeel van een uniforme premie is echter dat sectoren die slechts een beperkt
beroep doen op de aanvullende verzekering, mogelijk toch een relatief hoge premie
moeten betalen. Dit vergroot de kans dat deze sectoren een eigen fonds oprichten,
waardoor de premie voor de sectoren die wel aan de eventuele collectieve (aanvullende) verzekering meedoen, hoger wordt (averechtse selectie).
De raad acht het denkbaar dit nadeel van naar cao’s gedifferentieerde premies te
ondervangen door cao-partijen bij elkaar aansluiting te laten zoeken om te komen
tot zo groot mogelijke groepen (collectiviteiten), waarbinnen een uniforme premie
voor de private aanvullende werkloosheidsverzekeringen wordt geheven. Dit model
impliceert dat premieverschillen kunnen optreden tussen maar niet binnen dergelijke groepen.
105 Ook op andere onderdelen zullen sociale partners de vormgeving van de private aanvullende verzekeringen verder
uitwerken, zoals: de wijze waarop de uitkeringsrechten van een werknemer die bij verschillende werkgevers heeft
gewerkt, moeten worden verdeeld over de huidige en vorige werkgevers. Daarbij is van zwaarwegend belang dat
de systematiek de (intersectorale) arbeidsmobiliteit niet belemmert.
106 Veronderstelling is dat cao-afspraken met een dergelijke premiestelling ondersteunend zijn aan de activerende
arbeidsmarktfunctie van de WW. In zijn adviesaanvraag van juli 2013 heeft het kabinet hiervoor de aandacht van
de raad gevraagd.
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7

Transitie

7.1

Inleiding
In de vorige hoofdstukken heeft de raad, gegeven het sociaal akkoord en het
akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, voorstellen geformuleerd voor de arbeidsmarktinfrastructuur, de regie over deze infrastructuur en de
WW, en de financiering van de WW. Afspraak is om deze voorstellen in te voeren
per 1 januari 2020. In de periode daarvóór zal de beoogde verandering al op sommige onderdelen in gang worden gezet. Zo is afgesproken om de werknemerspremie
voor de WW geleidelijk in te voeren. Dit zou ook moeten gelden voor de invoering
van de premies voor de private aanvullende verzekeringen ten behoeve van de
opbouw en duur van de WW die bij cao zijn afgesproken.
Verder is in het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat in de jaren tot 2020 experimenten met de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling kunnen plaatsvinden. Dit kan in enkele pilotsectoren waar die verantwoordelijkheidsverdeling als eerste vorm krijgt. De pilots kunnen betrekking
hebben op zowel de nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur als op vormen van sectorale en regionale regie.
Deze overgangsperiode of transitie loopt samen met de invoering van onderdelen
van de WWZ, waaronder de wijzigingen in de WW-polisvoorwaarden.
Uitgaande van de genoemde afspraken in het akkoord van centrale werkgevers- en
werknemersorganisaties formuleert de raad in dit hoofdstuk enkele voorstellen
voor de transitie in de periode tot 1 januari 2020.

7.2

Pilots richting nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur en regie
De raad pleit ervoor om – gegeven het akkoord van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties – in de periode tot 2020 in verschillende pilots na te gaan hoe de
beoogde arbeidsmarktinfrastructuur en de sectorale en regionale regie in de praktijk uitwerken. Daarmee bepleit hij een praktijkgerichte benadering, omdat hij
overtuigd is van het belang partijen eerst ervaring te laten opdoen met de voorstellen en te leren van de implementatie ervan. De voorstellen moeten zo goed mogelijk
zijn ingebed in en afgestemd op de sectorale en regionale context. De pilots kunnen
op korte termijn starten, zo mogelijk vóór 2016. Wanneer zij uiterlijk in 2019 wor-
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den afgerond, kunnen zij nog voor de definitieve invoering van de voorstellen in
2020 worden geëvalueerd. Bij de invoering van het nieuwe stelsel per 1 januari 2020
kunnen dan eveneens de lessen uit goede praktijkvoorbeelden worden benut. Bij
deze evaluatie zal de raad een rol vervullen. Daarmee wil hij ook uitdrukking geven
aan zijn opvatting dat de pilots niet vrijblijvend kunnen noch mogen zijn. Als uit
een betrouwbare en valide evaluatie blijkt dat de pilots (of onderdelen daarvan)
doelmatig en doeltreffend zijn, dan moeten deze worden verankerd in de arbeidsmarktinfrastructuur en regie die vanaf 1 januari 2020 worden ingevoerd.
In deze paragraaf schetst de raad de hoofdlijnen van de aanbevolen pilots en geeft
hij enkele concrete voorbeelden. Hij beoogt om vóór de zomer aanvullende voorstellen voor pilots voor te leggen en ziet ook het monitoren en evalueren van de pilots
als zijn taak. Ook de door de raad voorgenomen jaarlijkse bijeenkomsten, waarop
mensen en partijen die actief zijn op de 35 Werkpleinen ervaringen met regionale
afstemming kunnen uitwisselen (zie par. 5.4), zullen bijdragen aan het (tussentijds)
evalueren van pilots.
De raad stelt voor op korte termijn en liefst al vóór 2016 via pilots te testen hoe de
voorgestelde nieuwe dienstverlening en regie met betrekking tot de arbeidsmarkt uitwerken. De pilots zijn gericht op de aanbevolen ‘adviescentra voor werk-naar-werk en
begeleiding’, op de uitvoering door verschillende partijen en op de ontwikkeling van
hun taken, hun doelgroepen en de plek waar zij gevestigd zijn. De pilots bieden verder de mogelijkheid om ervaringen op te doen met zowel sectorale als regionale
regie, waaronder het verknopen van activiteiten op sectoraal en regionaal niveau.
Het ligt in de rede om de pilots te organiseren op zowel sectoraal en regionaal
niveau, als rond een bedrijf of beroep en daarbij enige flexibiliteit toe te staan. Aan
te bevelen is de pilots te laten aansluiten bij de sectorplannen (zie par. 2.5.1) en
andere bestaande goede initiatieven zoals van-werk-naar-werkprojecten (zie par.
4.2) en kennis van succesvolle samenwerkingsprojecten zo veel mogelijk te benutten, zoals sectorplannen en regionale projecten met betrekking tot de jeugd. Ook
gemeenten kunnen bij de pilots worden betrokken.
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De raad stelt voor pilots te ontwikkelen in lijn met de in par. 4.1 geschetste voorbeelden (zie box 4.1 met betrekking tot C3, ACE en SSWF) en andere bestaande voorbeelden zoals de stichting Participatiefonds voor het Primair en Speciaal Onderwijs107.
Ook de centrale werknemersorganisaties willen pilots opzetten108.
De raad beveelt aan via de pilots na te gaan hoe de uitvoering van de dienstverlening door verschillende uitvoerders (vakbeweging en andere partijen) uitwerkt. Zij
kunnen verschillende invullingen van het takenpakket van de adviescentra uittesten, zoals het afnemen van competentietests, opstellen van loopbaanadviezen en
doorverwijzen naar gespecialiseerde partijen.
Ook kunnen de uitvoerders ervaring opdoen met het verlenen van diensten aan verschillende doelgroepen: zowel met ontslag bedreigde werknemers als WW-gerechtigden. Daarbij is vooral het beproeven van de dienstverlening tijdens de fase van
beroep op de WW van belang. Zo kan worden nagegaan wat het beste moment is om
de begeleiding over te dragen aan UWV. De uitvoerders zullen hierover op regionaal
niveau goede afspraken moeten maken met UWV. Overigens bieden de pilots ook de
mogelijkheid na te gaan of en op welke wijze adviescentra hun diensten aan doelgroepen kunnen aanbieden die in eerste instantie niet tot de genoemde doelgroepen behoren, zoals werknemers uit overheidssectoren.
Verder kan geëxperimenteerd worden met de plek waar de adviescentra zich vestigen: aan de Werkpleinen dan wel in een ander deel van de regio of in een sector. Een
louter digitaal adviescentrum behoort eveneens tot de mogelijkheden.

107 De stichting Participatiefonds voor het Primair en Speciaal Onderwijs is gevraagd een pilot in te richten waarin
onderzocht wordt of haar werkwijze model zou kunnen staan voor alle WW-eigenrisicodragers. Deze stichting is een
zelfstandig bestuursorgaan (bestuurd door sociale partners) waarbij alle schoolbesturen in het primair onderwijs
verplicht zijn aangesloten. Het fonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico dat schoolbesturen in het primair onderwijs lopen als ze een dienstverband beëindigen. Al deze schoolbesturen betalen hiervoor premie. Om
de uitkeringskosten zo laag mogelijk te houden, helpt het fonds werkzoekend onderwijspersoneel bij het vinden
van een nieuwe baan. Ook werkt het fonds nauw samen met het zogeheten Vervangingsfonds: dat betaalt de kosten voor vervanging van onderwijspersoneel bij ziekte of afwezigheid en levert een bijdrage aan het terugdringen
van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.
108 De FNV wil in een pilot in vier (UWV-)regio’s een adviescentrum voor werkzoekenden en met werkloosheid
bedreigde werknemers opzetten. In dit adviescentrum kunnen mensen terecht voor loopbaanondersteuning, informatie over rechten en plichten tijdens werkloosheid, hulp bij het vertalen van informatie uit sociale plannen naar
de individuele situatie, financieel advies, zicht op baanopeningen tot en met het deelnemen aan workshops (bijvoorbeeld solliciteren en netwerken).
Het CNV wil in een pilot in vier arbeidsmarktregio's een adviescentrum voor werkenden opzetten waar dienstverlening wordt geboden aan werkenden die met werkloosheid worden bedreigd of net werkloos zijn geworden. De
dienstverlening richt zich op advies, begeleiding, informatievoorziening en coaching rondom alles wat bijdraagt aan
het vergroten van de eigen wendbaarheid. De doelen zijn: zorgen dat werkenden meer regie over de eigen loopbaan krijgen, van werk naar werk kunnen gaan en op een plek terechtkomen waar zij hun talenten optimaal kunnen
benutten.
De VCP beoogt een of meer pilots voor adviescentra rondom beroep en bedrijf, bij bedrijven waar personeel herplaatst moet worden. In het verleden zijn daarvan voorbeelden bekend bij DAF, Philips en meer recent Phillip Morris
en Aldel.
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Via de pilots kan worden bezien of en op welke wijze Europese aanbestedingsregels
consequenties hebben voor de inrichting van de aanbestedingsprocedures.
De pilots kunnen ten slotte een eerste indicatie geven van de effectiviteit en werkbaarheid van de adviescentra en kunnen inzichtelijk maken wat de effecten zijn op
het beroep op de WW. Dat is van belang voor de financiering van de centra uit WWpremies (AWf). De raad beveelt aan om vóór de start van de pilots effectiviteitsmaten te ontwikkelen, zodat bij een evaluatie aan het eind van de pilotperiode in 2019
kan worden vastgesteld of de dienstverlening van de adviescentra voldoende kosteneffectief is en of werkzoekenden effectief door de adviescentra worden ondersteund.
Aangezien de pilots tot doel hebben werkloosheid en het beroep op de WW te voorkomen en te beperken, verzoekt de raad de minister van SZW om de pilots mee te
financieren.

7.3

Overgang nieuwe financiering werkloosheidsverzekeringen
In deze paragraaf beschrijft de raad hoe de beoogde nieuwe financiering van de WW
kan worden ingevoerd. Aansluitend gaat hij na hoe deze overgang zich verhoudt tot
de door het kabinet in de adviesaanvraag geformuleerde randvoorwaarden.
Een gezamenlijk door werkgever en werknemer betaalde WW-premie

In het sociaal akkoord is afgesproken dat werknemers al gaan meebetalen aan de
WW vóór 2020. De raad adviseert om de gezamenlijk gedragen WW-premie stapsgewijs in te voeren en zo snel mogelijk hiermee te starten. Dit geldt zowel voor de Sfnpremie als de AWf-premie.
Voordeel hiervan is dat werknemers geleidelijk meer worden belast, waardoor de
koopkracht van jaar op jaar niet te veel wijzigt. De geleidelijke invoering van het
werknemersdeel van de WW-premie maakt ook een geleidelijke, jaarlijkse koopkrachtcompensatie mogelijk, bijvoorbeeld via fiscale instrumenten. Hierbij is ook
van belang: (a) dat verwacht mag worden dat de structurele WW-lasten geleidelijk
zullen dalen als gevolg van de invoering van de WWZ per 1 januari 2016, die een
geleidelijk afname van de maximale duur van de WW-uitkering inhoudt en (b) dat
de bovenwettelijke lasten als gevolg van de afgesproken aanvullende verzekeringen
voor de opbouw en duur van de WW geleidelijk zullen toenemen.
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TRANSITIE

Een lastendekkende stabiele AWf-premie

De raad adviseert om de lastendekkende stabiele AWf-premie in één keer in te voeren en om op dat moment een stabilisatiecommissie in te stellen (zie par. 6.3).
De lastendekkende stabiele premie is een premie die wordt berekend door een
langjarig gemiddelde te nemen van de lasten voor de WW. De raad adviseert om
deze lastendekkende premie in één keer in te voeren. Dit houdt in dat op één
moment wordt overgestapt van een systeem waarin het Rijk de AWf-premie vaststelt op basis van EMU-saldo en inkomenspolitiek naar een systeem waarbij UWV
de AWf-premie calculeert op basis van het tienjarig gemiddelde. De minister stelt
de premie vervolgens vast.
Geleidelijk overstappen is in dit geval niet mogelijk, gelet op het doel om met de
premie de gemiddelde WW-lasten over een aantal jaren te dekken. Het meest logische moment om over te stappen op de lastendekkende stabiele premie is het
moment waarop werknemers gaan meebetalen aan de WW. Dat is ook het beste
moment voor het opheffen van het vermogenstekort in het AWf; een tekort dat is
ontstaan als gevolg van het huidige systeem van premievaststelling AWf (zie verder).
Gelijktijdig met het instellen van een lastendekkende stabiele premie wordt een
onafhankelijke stabilisatiecommissie benoemd. Deze commissie kan vanaf het
begin de premiestelling volgen en ingrijpen als dat nodig is.
Vermogenstekort AWf

De raad adviseert om het vermogenstekort van het AWf aan te vullen, zodat het
nieuwe systeem voor een lastendekkende stabiele premie zonder vermogenstekort
kan starten. Het beste moment hiervoor is als het nieuwe systeem van premievaststelling AWf in werking treedt.
Het vermogenstekort van het AWf kan door het Rijk worden aangezuiverd zonder
dat het EMU-saldo daardoor wijzigt. Daartoe wordt het tekort buiten het domein
sociale zekerheid, maar binnen een ander domein van de overheid geplaatst.
Randvoorwaarden bij transitie

Het kabinet heeft in de adviesaanvraag enkele randvoorwaarden voor de financiering van de WW geformuleerd. Eventuele voorstellen van de SER dienen budgetneutraal en lastenneutraal te zijn en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven
te verbeteren.
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De transitie is budgetneutraal als het EMU-saldo door de overgang naar een nieuw
stelsel van WW-premievaststelling niet verandert. De overgang naar het nieuwe stelsel kan budgetneutraal plaatsvinden als het huidig vermogenstekort van het AWf
naar een ander fonds of naar een ander domein van de overheid wordt geplaatst.
Als werkgevers en werknemers bijdragen aan het wegwerken van het tekort, dan is
het effect niet budgetneutraal, want dan leidt het tot een verbetering van het EMUsaldo.
Of de invoering koopkracht- en lastenneutraal is, is afhankelijk van de effecten in de
loonruimte van de gewijzigde premieverdeling tussen werkgevers en werknemers
en eventuele koopkrachtcompensatie bij invoering van een WW-werknemerspremie.
De raad ziet geen redenen om aan te nemen dat de wijzigingen in de premieverdeling tot een andere concurrentiepositie van het bedrijfsleven zal leiden. Met het geleidelijk introduceren van een werknemerspremie in de WW ontstaat er een andere verdeling van de lasten op arbeid; per saldo wijzigen deze lasten echter niet.
Den Haag, 20 februari 2015

M. I. Hamer
voorzitter

V.C.M. Timmerhuis
algemeen secretaris
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