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Hoe digitaal is Nederland? Het lijkt alsof iedereen alles via
computers en smartphones doet, maar is dat wel zo? Kan
iedereen wel meekomen? Nederland digitaal: daar zeg ik ja op,
maar dat moet dan wel hand in hand gaan met een Leven Lang
Ontwikkelen.
Het kabinet ziet Nederland graag als digitale koploper van
Europa. De plek waar nieuwe vindingen worden getest en toegepast. Dat draagt bij aan onze welvaart, aan efficiënt omgaan
met energie, aan veilige en duurzame voedselproductie en aan
een langer, gezonder en zelfstandig leven.
De vraag is hoe we dat gaan doen. En vooral: kúnnen we dat
doen? Is de kennis er, zijn er voldoende goed opgeleide mensen, en kunnen zij de stap naar een digitale wereld maken?
Om sociaal zelfredzaam te zijn, is het nodig om te kunnen
lezen en schrijven, en ‘digivaardig’ te zijn. Zaken die je al vroeg
kunt leren, maar waarvoor het ook op latere leeftijd nodig is
om je te blijven ontwikkelen, omdat beroepen en taken veranderen. Kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld laaggeletterden,
hebben extra ondersteuning nodig. De SER publiceert hierover
binnenkort een advies. De overheid steunt programma’s zoals
Tel mee met taal, en participeert met vele partijen, waaronder
de SER, in de Alliantie Digitaal Samenleven. Die alliantie gaat
zich inzetten voor digitale bewustwording en vaardigheden
van burgers.
Met de actieagenda Leven Lang Ontwikkelen wil de SER
zorgen dat iedereen mee kan doen. De SER wil dat ontwikkeling binnen ieders handbereik komt te liggen, via werkgevers,
gemeentelijke instanties, opleiders en bibliotheken. Zodat
iedereen zich kan blijven ontwikkelen, voor, tijdens en ná
hun loopbaan. Om bij te blijven, meedoen te kunnen doen en
mee te profiteren van de digitale vooruitgang in Nederland
en Europa.
Mariëtte Hamer
Voorzitter Sociaal-Economische Raad

7
4
20

14

10

17
Klimaatakkoord doorberekend 4 Gelders vakmanschap 17
Het Klimaatakkoord kan tot grote stappen leiden, maar
om de uitstoot van broeikasgassen te halveren, moet er
meer gebeuren. Volgens PBL-directeur Hans Mommaas is
de politiek nu aan zet.

50 jaar minimumloon 7
Dit jaar bestaat het minimumloon 50 jaar. SERmagazine
vroeg hoogleraren Paul de Beer en Bas Jacobs daarom de
betekenis van een halve eeuw ‘loonbodem’ te analyseren.

Nederland digitaal 10
Staatssecretaris Mona Keijzer ontwikkelde een
Nederlandse Digitaliseringsstrategie, omdat Nederland
wat haar betreft digitale koploper moet worden. Ze legt
uit waarom.

De technieksector in Gelderland bedacht een succesvol
laagdrempelig vouchersysteem om mensen enthousiast
te maken voor de techniek. Binnen een jaar volgden zo’n
750 werkzoekenden, werknemers en zpp’ers een vorm
van scholing.

Meedoen 20
Sjimme Conradi heeft na een confronterende periode
weer een duidelijk doel voor ogen. Hij wil Geneeskunde
studeren. Tot die tijd werkt hij bij de Praxis en volgt hij
volwassenenonderwijs om zijn vwo-diploma te kunnen
behalen.

Verder in dit nummer

Nieuw kroonlid 14

9

‘Het talent van migranten en vluchtelingen wordt
onvoldoende benut. Terwijl Nederland juist nu ál
het talent nodig heeft’, aldus nieuw kroonlid Halleh
Ghorashi. Ze vertelt hoe we daar verandering in
kunnen brengen.

19 Column: Yvonne Zonderop, #Snuifschaamte

Zeepkist: Semih Eski (CNV Jongeren), Generatietoets

22		 SER Kort
24		 Als ik later groot ben

SERmagazine

3

Klimaatakkoord doorberekend
Hans Mommaas, directeur Planbureau voor de Leefomgeving

‘Verklein de onzeker
in het Klimaatakkoord’
Het Klimaatakkoord kan tot grote
stappen leiden, maar om de uitstoot
van broeikasgassen te halveren,
moet er meer gebeuren. Dat is de
boodschap van het Planbureau voor
de Leefomgeving na doorrekening
van het ontwerp-Klimaatakkoord.

TEKST Corien Lambregtse FOTO Jeroen Poortvliet, Shutterstock
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De doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord
zette het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
meer dan ooit in de schijnwerpers. Vermoedelijk
niet voor het laatst, want het PBL gaat jaarlijks een
Klimaat- en Energieverkenning maken om de voortgang van het Klimaatakkoord te laten zien. Volgens
directeur Hans Mommaas ‘is het klimaatbeleid tot
het hart van het kabinetsbeleid en het politieke
debat doorgedrongen.’
Stresstest
Een paar weken voor de presentatie van de doorrekening werd het PBL al even aan een stresstest
onderworpen. Bij het nieuws dat de energierekening
van burgers veel hoger uitviel dan het kabinet had
verwacht, werd van verschillende kanten gesuggereerd dat het PBL verouderde cijfers had aangeleverd. Of met verouderde modellen had gewerkt. Dat
leidde onmiddellijk tot vragen over de deskundigheid en capaciteit van het planbureau.

klimaatakkoord

heden
‘Het is altijd makkelijk om de boodschapper of een
planbureau de schuld te geven. Zeker bij complexe,
politiek gevoelige vraagstukken’, weet Mommaas.
‘Wij hebben onmiddellijk duidelijk gemaakt dat ons
niets te verwijten viel. Het PBL heeft vorig jaar om
duidelijke redenen geen Nationale Energieverkenning
gemaakt. Het kabinet heeft dat ook toegegeven.’
De kwestie heeft het PBL misschien wel geholpen om
zich nog beter voor te bereiden op de presentatie van de
doorrekening van het Klimaatakkoord. ‘In onze doorrekening laten we zien dat er een grote bandbreedte is
tussen wat het Klimaatakkoord minimaal en maximaal
gaat opleveren aan CO2-reductie. De onzekerheden
die de bandbreedten veroorzaken, zitten niet in onze
modellen en berekeningen. Ze zitten in de beleidskeuzes die worden gemaakt en op het effect daarvan op
burgers en bedrijven. Daarover zijn wij in onze presentatie heel duidelijk geweest. De onzekerheden moeten
niet worden weggestopt of afgewacht, maar juist naar
voren gehaald.’

Afdwingbaar en controleerbaar
Die onzekerheden kunnen volgens Mommaas worden
verkleind door besluiten te nemen en beleid te maken
dat afdwingbaar en controleerbaar is. ‘Daar ligt een
opgave voor het kabinet, de Tweede Kamer en waarschijnlijk ook voor de partijen die bij het overleg aan
de sectortafels betrokken waren. De voorgenomen
maatregelen en instrumenten moeten concreet worden
gemaakt. Er zijn grofweg drie instrumenten om dat te
bereiken: subsidie, belasting of beprijzing. De keuze
voor een instrument hangt, onder meer, af van de fase
waarin een innovatie zich bevindt. De instrumenten
moeten de garantie bieden op een bepaald resultaat,
zodat de onzekerheid over het behalen van de doelen
wordt verkleind.
Neem de wijkaanpak die is gekozen om woningen van
het gas af te krijgen. Maak die aanpak concreet, begin bij
woningbouwcorporaties en breid de aanpak daarna uit
naar andere woningen. Ontwikkel de technologie, zorg
dat mensen worden opgeleid, ontwikkel de markt, biedt
de consument keuzemogelijkheden. Daarmee krijgen
mensen duidelijkheid over de dingen die zij kunnen
doen om hun woning te verduurzamen.’
Meevallende kosten
Het goede nieuws is dat de kosten van het Klimaatakkoord enorm meevallen. ‘De kosten van de maatregelen en intenties die wij hebben kunnen doorrekenen, bedragen tegen 2030 1,2 tot 1,9 miljard euro
per jaar. Dat valt inderdaad mee. Gelukkig maar, want
er moet nog wel een tandje bij om de doelen te halen.’
Volgens het Forum voor Democratie bedragen de kosten →

Wie is Hans Mommaas?
Hans Mommaas (1955) is sinds 1 november 2015
directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving.
Deze functie combineert hij met het parttime
hoogleraarschap Regional Sustainability Governance
aan de Tilburg University. Hij studeerde Westerse
Sociologie in Wageningen en promoveerde in 1993
op een proefschrift getiteld Moderniteit, Vrijetijd en
de Stad. Van 2002 tot 2015 was hij als hoogleraar
Leisure Studies verbonden aan Tilburg University. Van
2005 tot 2010 was hij lid van de VROM-raad.
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We beginnen te beseffen dat het
gedrag van mensen echt effect
heeft op de natuur en het klimaat
van de energietransitie in
totaal 1000
miljard euro en zijn die kosten vooral voor burgers,
wat vindt Mommaas daarvan? ‘Zij zeggen dat ze de
integrale kosten van de hele energietransitie hebben
berekend. Die inzichten hebben wij niet. Wij hebben
voor deze doorrekening alleen naar de kosten van
de maatregelen in dit Klimaatakkoord gekeken.
Het Centraal Planbureau heeft laten zien dat de
kosten van het Klimaatakkoord vooral bij de burgers
dreigen neer te komen. Daarom heeft het kabinet
ingegrepen met de aankondiging dat bedrijven een
CO2-heffing moeten gaan betalen en dat de belasting
op energie voor bur-gers wordt verlaagd.’ Daar kwam
het kabinet een uur na de PBL-presentatie al mee.
‘Hoeveel groter kan je impact zijn als planbureau?
Dat was een heel mooi moment.’
Actie
‘De klimaatverandering was lange tijd een abstract
probleem’, vervolgt Mommaas. ‘Wetenschappers
hadden het erover, maar gewone burgers merkten er
niet veel van. Dat is aan het veranderen. De klimaatverandering dringt zich onvermijdelijk aan ons op.
Bijvoorbeeld doordat we met extreem droge en natte
periodes te maken krijgen. We beginnen te beseffen
dat het gedrag van mensen echt effect heeft op de
natuur en het klimaat. Aan de ene kant moeten we
ons aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Aan de andere kant moeten we ons maximaal
inzetten om de klimaatverandering tegen te gaan
en beheersbaar te houden. Daar gaan de afspraken

van Parijs over. De stijging van de temperatuur moet
onder de limiet van 2 graden Celsius blijven ten
opzichte van het pre-industriële tijdperk, maar het
liefst beperkt worden tot 1,5 graad Celsius.
De ontwikkelde wereld moet het voortouw nemen
in de transitie die daarvoor nodig is. Daar liggen kansen voor bedrijven. Nederlandse en Europese bedrijven
hebben de technologie en de middelen om innovaties
te ontwikkelen die de energietransitie mogelijk
maken. De zich nog ontwikkelende landen kunnen
daarin volgen.’
Voorbij cijfers
‘Het zou goed zijn om voorbij de cijfers te komen’,
besluit Mommaas. ‘Het Klimaatakkoord spreekt over
megatonnen uitstoot, over investeringskosten en
subsidies. Daar kunnen mensen zich maar moeilijk
iets bij voorstellen. Het akkoord gaat pas leven als
de afspraken die per sector zijn gemaakt worden
uitgewerkt in concrete opgaven voor burgers en voor
bedrijven, en als die worden geïntegreerd in maatschappelijke opgaven.
Geef de burger instrumenten en keuzemogelijkheden om met de verduurzaming van zijn of haar
woning aan de slag te gaan. Maak het probleem van
de veenweidegebieden die veel te veel CO2 uitstoten
tot onderdeel van de regionale omgevingsvisie. Stel
een ontwikkelingsagenda op voor de randen van
Nederland. Maak een plan voor de herstructurering
en verduurzaming van de Nederlandse havens. En
zoek daarbij naar co-benefits: oplossingen die een
win-win situatie creëren voor alle betrokkenen. Dan
krijg je de mensen mee.’ n

Doorrekening Klimaatakkoord
Het PBL heeft het ontwerp-Klimaatakkoord doorgerekend op verzoek van het ministerie van EZK en het
Klimaatberaad. Vanwege alle onzekerheden in de
voorstellen heeft het PBL de mogelijke emissie-effecten
in bandbreedten weergegeven. De mogelijke reductie
bedraagt 31 tot 52 megaton CO2-equivalenten in 2030. Om
de beoogde 49 procent reductie te bereiken, is 48,7 megaton reductie nodig. Deze opgave valt weliswaar net binnen
de bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald.
De nationale kosten van de voorstellen uit het Klimaat-
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akkoord vallen mee. Deze bedragen volgens het PBL
circa 1,6 tot 1,9 miljard euro per jaar in 2030 en liggen
daarmee onder de raming die het PBL maakte van het
hoofdlijnenakkoord in 2018.
De vijf klimaattafels dragen in verschillende mate bij
aan de reductiedoelstellingen. De grootste reductie
wordt bereikt in de elektriciteitssector. Daarna volgen de
industrie, de mobiliteitssector, de landbouwsector en de
gebouwde omgeving.
Zie www.pbl.nl onder Nieuwsberichten

50 jaar minimumloon

Een halve eeuw
‘loonbodem’
Begin jaren zeventig kon met het wettelijk minimumloon een heel gezin onderhouden worden.

Het minimumloon
bestaat 50 jaar. Wat
bracht de invoering
ervan ons, hoe verhoudt
‘ons’ minimumloon zich
met andere landen en is
een minimumloon voor
zzp’ers een goede optie?
Hoogleraren Paul de Beer
en Bas Jacobs vertellen.

TEKST Berber Bijma
FOTO Maria Austria/HH, Dirk Hol

‘De systematiek van het minimumloon is vijftig jaar lang dezelfde
gebleven, maar de functie ervan
is veranderd’, stelt Paul de Beer,
hoogleraar arbeidsverhoudingen aan
de Universiteit van Amsterdam. ‘De
overheid heeft destijds een wettelijk
minimumloon vastgesteld met de
gedachte dat daarmee een heel
gezin onderhouden kon worden. Een
uitgangspunt dat gebaseerd was op
het kostwinnersmodel van die tijd.
Vandaag de dag hebben veel huishoudens anderhalf salaris in huis.
Daardoor is de afstand tussen het
minimumloon en het gemiddelde
inkomen van een huishouden in de
loop der jaren groter geworden. Het
minimumloon is met andere woorden relatief gezien lager geworden.’
In het vroege voorjaar van 1969
werd het eerste wettelijke minimumloon vastgesteld op 606,70 gulden
per maand (275 euro) voor een voltijdsbaan. Inmiddels geldt voor voltij-

ders een maandelijks minimumloon
van 1615,80 euro. Overigens waren
er al vóór 1969 afspraken tussen
werkgevers en werknemers over een
minimumloon, maar dat gebeurde
toen nog via de cao’s. In Scandinavië,
waar het overgrote deel van de
werknemers onder een cao valt,
wordt het minimumloon nog steeds
op die manier vastgesteld. Duitsland
voerde ‘pas’ in 2015 een wettelijk
minimumloon in, omdat steeds
meer werknemers niet (meer) onder
een cao vielen.
In Nederland hebben we een
‘relatief genereuze overheid’, zegt
Bas Jacobs, hoogleraar economie en
overheidsfinanciën aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. ‘Van de
omringende en vergelijkbare landen
heeft alleen Luxemburg een iets
hoger wettelijk minimumloon. Landen als België, Duitsland, Frankrijk
en Australië zitten net iets onder het
Nederlandse niveau.’ →
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arbeidsmarkt

Bescherming
Is het vanuit economisch oogpunt
een goede zaak dat Nederland een
minimumloon heeft? ‘Dat hangt
ervan af wat je als belangrijkste
functie van dat minimumloon ziet’,
vindt Jacobs. ‘Het minimumloon
zorgt ervoor dat werknemers worden
beschermd tegen excessieve marktmacht van werkgevers. Dat is een
goede zaak. Anderzijds: als je wilt
dat mensen aan de onderkant van
de arbeidsmarkt een goed inkomen
hebben, dan is naar mijn inschatting het wettelijk minimumloon
daarvoor niet het beste middel.
Er betaalt altijd íemand voor dat
minimumloon. De werkgever kan
het geld weghalen bij andere werknemers, bij klanten van het bedrijf
of bij aandeelhouders. Hoe dan ook
stijgen de loonkosten, waardoor
meer werkloosheid kan ontstaan aan

Paul de Beer: ‘De praktische uitwerking van een
wettelijk minimumtarief voor zzp’ers is erg lastig.’

de onderkant van de arbeidsmarkt.
Laagbetaalden zijn daarom meer
gebaat bij lagere belastingen, of zelfs
een belastingteruggave, dan bij een
hogere kans op werkloosheid bij
hetzelfde netto inkomen.’
In de pas met cao-lonen
Het wettelijk minimumloon wordt
ieder halfjaar aangepast aan de
laagste cao-lonen. ‘Een complexe
relatie, die twee kanten opwerkt’,
schetst De Beer. ‘Per saldo houden
het minimumloon en de cao-lonen
elkaar vandaag de dag in evenwicht.
Dat is wel anders geweest: in de
beginjaren van het minimumloon
wilden de vakbonden dat de laagste
cao-lonen fors boven het minimumloon lagen. ‘Het verschil was
midden jaren negentig wel zo’n 12
procent. Het kabinet vond toen dat
daardoor veel werknemers met een
lage productiviteit niet aantrekkelijk
waren voor werkgevers. Daarom zijn
daarna de onderste cao-lonen weer
veel dichter bij het wettelijk minimumloon komen te liggen. Met als
gevolg dat het aantal banen met een
salaris tot vijftien procent boven het
minimumloon, de laatste tien jaar
flink is gegroeid.’
Jeugdlonen
Verreweg de grootste ‘afnemers’ van
het wettelijk minimumloon zijn
jongeren tussen de 15 en 20 jaar,
berekende het CBS. Van hen werkt
zo’n 15 procent tegen het minimumloon, dat tot 22 jaar lager ligt dan
het minimumloon voor volwassenen.
De Beer: ‘In vrijwel geen enkel land
zie je zulke lage minimumjeugdlonen als bij ons. De detailhandel
heeft er een ware businesscase van
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Bas Jacobs: ‘In Nederland hebben we een relatief
genereuze overheid.’

gemaakt.’ Die trend is tegelijk op
z’n retour: de maximale leeftijd
voor het minimumjeugdloon werd
al verlaagd van 23 naar 22 jaar en
de tarieven kruipen sinds een paar
jaar langzamerhand toe naar die
van het minimumloon voor volwassenen.
Zzp’ers
Zelfstandig ondernemers hebben
nooit iets te maken gehad met het
wettelijk minimumloon. Begrijpelijk,
zegt de Beer, ‘want van wie zou de
boer of de slager dat minimumloon
moeten krijgen? De maatschappij
vindt het voor echte ondernemers
een geaccepteerd verschijnsel dat
ze soms verlies lijden.’ De laatste
jaren is het aantal zzp’ers echter
fors toegenomen en is de vraag relevant geworden of zij wel allemaal
‘echte’ ondernemers zijn, of dat er
sprake is van schijnzelfstandigheid.
Sommige zzp’ers werken tegen een
tarief dat lager ligt dan het wettelijk
minimumloon. Het huidige kabinet

zeepkist

wil de allerlaagste zzp-tarieven, tot
18 euro per uur, daarom onmogelijk
maken.
Zowel Jacobs als De Beer zien
weinig in een wettelijk geregeld
minimumtarief voor zzp’ers. De
Beer: ‘In sommige sectoren zorgen
zzp’ers wel degelijk voor oneerlijke
concurrentie, maar de praktische
uitwerking van een wettelijk minimumtarief is erg lastig.’ Jacobs:
‘Controleer maar eens hoeveel
uren zo’n zzp’er precies werkt. Een
opdrachtgever kan bij een hoger
uurtarief simpelweg zeggen dat het
werk dan maar wat sneller moet
worden gedaan. Een minimumtarief
is eigenlijk niet te handhaven.

Er betaalt
altijd íemand
voor het
minimumloon
Oneerlijke concurrentie door
zzp’ers moet op een andere manier
worden aangepakt. Zzp’ers zouden
hun fiscale voordelen alleen mogen
inzetten voor hun arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenopbouw, maar niet om de uurtarieven
te verlagen. In een goed werkende
arbeidsmarkt horen de tarieven voor
zzp’ers boven de loonkosten van een
werknemer in loondienst te liggen
ter compensatie van de risico’s. In de
huidige situatie wordt de effectiviteit
van het minimumloon ondergraven
door te goedkope zzp’ers.’ n

Op dit moment zijn er zo’n 325 wetsvoorstellen in voorbereiding en 21 wetsvoorstellen in behandeling bij de
Tweede Kamer. Met een groot deel van deze voorstellen
krijgen wij als burgers op enig moment direct of indirect
te maken.
Voor dat zo ver is vindt uitgebreide toetsing plaats en
is goedkeuring van de Eerste Kamer nodig. Dit gebeurt
uiterst zorgvuldig, maar volgens CNV Jongeren wordt
hierin wel iets belangrijks vergeten. Wij vinden het
belangrijk dat ook getoetst wordt wat de generatieeffecten van voorgestelde wet- en regelgeving zijn. Welke
leeftijdsgroepen hebben hier op korte of lange termijn
voor- en nadeel bij? We moeten niet vergeten dat met
de vergrijzing de druk op werkenden steeds groter wordt.
De piramide is omgedraaid: er zijn steeds minder jongeren en steeds meer ouderen. Hoewel goede publieke
voorzieningen belangrijk zijn, moeten we oppassen dat
werkenden niet overvraagd worden.
Door nieuwe wetsvoorstellen te toetsen op generatieeffecten, krijg je meer inzicht in hoe dergelijke voorstellen in de praktijk zullen uitpakken voor jong en oud. Zeker
ook bij actuele discussies rond pensioen en de betaalbaarheid van zorg niet onbelangrijk.
Een generatietoets op wetsvoorstellen zou de discussie
over wetsvoorstellen bovendien eerlijker maken. De
jongeren die het bestuur vormen van jongerenorganisaties hebben namelijk vaak niet dezelfde kennis en
ervaring als ‘de oude rotten in het vak’ bij andere belangenorganisaties. Voor jongerenorganisaties is het daardoor lastiger de nadelige kanten van wetsvoorstellen voor
jongeren voldoende onder de aandacht te brengen en vervolgens effectief te lobbyen. Door een generatietoets mee
te nemen in de beoordeling van wetsvoorstellen maak je
het speelveld voor hen gelijker. Daardoor is het debat over
complexe, ingrijpende sociaaleconomische onderwerpen
transparanter te voeren. Met als
resultaat eerlijke en generatiebestendige beleidskeuzes. Daar
heeft uiteindelijk iedereen in
de samenleving baat bij.

Semih Eski
Voorzitter CNV Jongeren
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Mona Keijzer,
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Hoe voorkom je
‘computer says no’?
10
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Nederland Digitaal

Als het aan Mona Keijzer ligt, wordt Nederland de digitale koploper van Europa.
Met het mkb als drijvende kracht. Met de eind maart gehouden conferentie
Nederland Digitaal werd een flinke impuls gegeven aan de door haar ontwikkelde
digitaliseringsstrategie met dezelfde naam.
‘De geschiedenis laat zien dat samenlevingen die nieuwe
technieken enthousiast oppakken, een economische
en maatschappelijke voorsprong nemen en houden. En
dat is goed voor onze welvaart en ons welzijn. Daarbij
is de eerste klap wat mij betreft een daalder waard; je
moet er nú bij zijn. We moeten met elkaar de kansen
identificeren waarmee we concurrerend kunnen blijven.
Want we zíjn zo’n welvarend land, omdat we altijd in
staat zijn geweest om de concurrentie voor te blijven en
om aantrekkelijk te blijven als handelspartner.’ Mona
Keijzer vat kort samen waarom Nederland volgens haar
digitale koploper zou moeten zijn van Europa. Om de
daad bij het woord te zetten, presenteerde ze vorig jaar
– samen met minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie
en Veiligheid) en staatssecretaris Raymond Knops
(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) – daarom
de strategie Nederland Digitaal. Via deze strategie wil
het kabinet, onder meer, het verdienvermogen van
Nederland verder versterken en zorgen voor betere
digitale vaardigheden en cyberveiligheid in de maatschappij. De conferentie Nederland Digitaal van afgelopen
maart, diende als katalysator voor de samenwerking
en gaf een impuls aan de doorontwikkeling van de
Nederlandse Digitaliseringsstrategie.
Wat kan verdergaande digitalisering ons Nederlanders
brengen?
‘Er zijn goede mogelijkheden op het gebied van de
zorg, mobiliteit, energie, het agrifood-domein en de
maakindustrie. Algoritmes gaan grote economische en
maatschappelijke voordelen bieden: denk maar aan het
voorspellen en voorkómen van ziekten, of het op afstand
monitoren van bepaalde aandoeningen. En met een afnemende beroepsbevolking wordt het des te belangrijker
om ons werk efficiënter te organiseren, en waar mogelijk
te automatiseren en te robotiseren. Daarbij moeten we

niet bang zijn voor banenverlies. Neem nu VDL Nedcar,
dat na robotisering in zeven jaar tijd veranderde van een
bijna failliete fabriek in een prachtbedrijf dat groeide
van 1.500 naar 6.000 werknemers.’
Voor banenverlies bent u dus niet bang. Maakt u zich
zorgen over andere neveneffecten van digitalisering?
‘Wanneer het gaat om digitalisering, online platformen
en het delen van data, gaat het in de discussies vaak
over privacy-problemen. Terecht, maar wat ook een
heel belangrijk aandachtspunt wordt, is afnemende
autonomie. Door kunstmatige intelligentie loop je
bijvoorbeeld het risico om opgesloten te raken in een
internetfuik. Daarin word je bij het online winkelen,
bijvoorbeeld door Google of Amazon, geleid naar een
product uit hun eigen etalage, waar vervolgens een
bepaalde nummer één aangeprezen wordt. Het kan
zomaar zijn dat dat product van een bedrijf van buiten
Europa is. Daar zitten economisch gezien dus negatieve
kanten aan. Bovendien is het onduidelijk hoe dat algoritme tot zijn beslissing is gekomen. Nu is dit laatste bij
een bedrijf al onwenselijk, bij de overheid is het extreem
uit den boze. Want de overheid moet gemotiveerde
beslissingen nemen, dat is een van de uitgangspunten
van ons rechtssysteem. Je wilt niet in een situatie komen
waarin een algoritme tot een besluit komt waarbij
niemand meer weet hoe dat besluit tot stand gekomen
is, een zogeheten black box algoritme. Met als treffend voorbeeld de wereldberoemde komische Little Britain-scène
waarin een ongeïnteresseerde baliemedewerkster op elke
klantvraag haar computer raadpleegt en vervolgens laat
weten: “computer says no”.’
Wat kunnen we daartegen doen?
‘Ik wil dat de consument een goede keuze kan maken.
Hoe? Daarover voeren we overleg op Europees niveau. →
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In de nieuwe verordening Platforms to business van de
Europese Commissie zorgen we voor nieuwe regels
omtrent transparantie: waarom zet de zoekmachine
winkel “X” op de eerste plek van de zoekresultaten?
Aanbieders moeten dat voortaan kunnen uitleggen.
Zo willen we als overheid voor een eerlijk speelveld
zorgen, want wij zijn ervoor om scheve verhoudingen
recht te trekken en te zorgen voor gezonde en eerlijke
competitie. Wat betreft de risico’s bij de overheid zelf:
daaraan werken we binnen het programma AINED
(Artificial Intelligence NEDerland). We brengen in
kaart waar de kansen liggen, maar ook welke kant
we juist niét op moeten willen.’
Is er daarbij ook voldoende aandacht voor de mensen
die het digitaliseringstempo niet bij kunnen benen?
‘Ja, voor mij is dat onderdeel van ethiek in digitalisering. We willen een inclusieve overheid zijn, dus
we moeten ons ook realiseren dat er altijd een groep
mensen zal zijn die het tempo van digitalisering niet
bij kan benen. Daar horen jij en ik over dertig jaar
ook bij, trouwens. Met die groep mensen moeten we
begripvol en zacht omgaan. Dat hoort bij behoorlijk

Infographic: EZK
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bestuur: iedereen moet mee kunnen doen. Ik vind dat
een kwestie van beschaving. Die mensen zullen we
als overheid dus op een andere manier moeten faciliteren, en dat gebeurt trouwens ook al. Bijvoorbeeld via
het welzijnswerk op gemeentelijk niveau waarbij ook
aandacht voor digitalisering is.’
In de strategie van Nederland Digitaal is erg veel
aandacht voor het midden- en kleinbedrijf.
Waarom een speciale rol voor het mkb?
‘Het mkb is het fundament van onze economie.
De meeste Nederlanders hebben werk, omdat ze bij
een mkb-bedrijf werken. Ze zijn dus heel belangrijk,
maar maken de digitaliseringsslag nu nog onvoldoende. Wanneer je vervolgens bedenkt dat een
kwart van onze economische groei komt vanwege
ict, dan weet je wat je te doen staat. We gaan het
mkb dus helpen om versneld verder te digitaliseren.
Het is van levensbelang voor het mkb dat ze deze
digitaliseringsslag gaan maken, anders verliezen zij
de concurrentiestrijd. Omdat bedrijven in het buitenland het beter doen, of omdat de grote ketens het
overnemen. Ik vraag me af of je gelukkig wordt van

Nederland Digitaal

alleen Alibaba en Amazon. Willen we dat? Ik niet in
elk geval. Nederland is gebaat bij een bloeiend
mkb. Het mkb is van belang voor de levendigheid
van onze woonplaatsen, en de bijdrage die zij
leveren aan de gemeenschap. Zij zijn degenen die
de plaatselijke voetbalclub of toneelvereniging
sponsoren.’
Wat gaat de rijksoverheid dan doen voor die mkb’ers?
‘Best veel. Ik noem twee voorbeelden. Als eerste de
JADS: Jheronimus Academy of Data Science. JADS
maakt Data Technology en Data Science inzetbaar
voor het mkb. Elke mkb-er heeft data. Alleen, hoe
gebruik je die in je voordeel? En elke mkb-er heeft
een website, maar online verkoop of online klantenbinding is nog vaak een brug te ver. Terwijl het zoveel
kansen kan bieden. In de detailhandel zie je geweldige
groeicijfers, als de winkelier zijn fysieke winkel combineert met een webwinkel. Daar gaat JADS het mkb
onder meer mee helpen. Het tweede voorbeeld: via
de regeling mkb idee stimuleren we mkb’ers meer te
investeren in scholing en ontwikkeling van huidige en
toekomstige werkenden. We vragen hierbij aan ondernemers zelf hoe zíj denken dat we het arbeidsmarktprobleem het beste kunnen oplossen. En de overheid
subsidieert die oplossingen.’
De conferentie Nederland Digitaal was een groot
succes. Was het bomvolle programma een van de
succesfactoren?
‘Inderdaad, het was een heel vol programma: we
hadden meer dan duizend ondernemers, onderzoekers, overheden en maatschappelijke organisaties bij
elkaar in veel deelsessies en plenaire bijeenkomsten.
Iemand vroeg zelfs aan me of het niet een beetje
“on-Nederlands” groots was aangepakt? Ik schoot
ervan in de lach. Want volgens mij is deze aanpak
juist hartstikke Nederlands. Want wat deden we? We
zorgden ervoor dat al die verschillende mensen met
verschillende aandachtsgebieden samen zaten om
elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en al die
verschillende onderwerpen samen te bespreken. En
er zijn ook waardevolle concrete afspraken gemaakt:
bijvoorbeeld over het verbeteren van digitalisering
in het onderwijs, tientallen partners gaan aan de
slag met het thema digitale samenleving waarin

iedereen kan meedoen en ondernemers werken met
mijn ministerie aan de Nederlandse aanpak van
kunstmatige intelligentie. Die afspraken gebruiken we
om tussentijds af te kunnen vinken wat er is bereikt,
en om de nationale digitaliseringsstrategie indien
nodig bij te sturen. Ik vind het geweldig hoe we dat in
Nederland doen, door het niet vanuit een ministerie
te willen regelen, maar echt samen. Dat maakt ons als
land ook zo sterk!’

Tientallen partners
gaan aan de slag met
het verbeteren van
digitalisering in Nederland
en iedereen kan meedoen
Wat vindt u zelf de meest fascinerende digitale
ontwikkeling?
‘Ze vragen me weleens wat ik graag uitgevonden zou
willen zien: dat is teleportatie. Het lijkt me fantastisch als je niet meer hoeft te reizen. Maar dat is er
voorlopig nog niet en komt er misschien wel nooit.
Iets dat wel helemaal van nu is en me fascineert is
bijvoorbeeld quantumcomputing.’ Ze verduidelijkt:
‘Een computerprocessor die gebruik maakt van
quantummechanica kan in één keer parallel dezelfde
berekeningen uitvoeren over een zeer grote hoeveelheid data. Dat biedt ongekende computermogelijkheden. Overigens hebben we straks met de realisatie
van de eerste quantumcomputer ook meteen een
“akkefietje”, want dan is alle huidige versleuteling
in no time te kraken. En wat ik echt een prachtig
voorbeeld van digitalisering vind: sensortechnologie.
Bijvoorbeeld bij prematuur geboren baby’s. Eerder
moesten vroeggeboren kinderen met allerlei slangen
verbonden zijn met een machine. Nu is dat dankzij
één bandje met ingebouwde sensoren grotendeels
overbodig. Super fascinerend, je snapt zeker wel
waarom ik vind dat ik de leukste portefeuille van alle
bewindslieden heb?!’ n
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Nieuw kroonlid Halleh Ghorashi

‘Ontzettend veel
talent gaat verloren’
Hoogleraar en kroonlid Halleh Ghorashi doet wetenschappelijk onderzoek
naar een van de meest urgente uitdagingen voor ons land: de opname van
vluchtelingen en migranten in de samenleving. ‘Investeren in diversiteit is
geen luxe, maar noodzaak.’

TEKST Dorine van Kesteren FOTO Dirk Hol
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nieuw kroonlid

Halleh Ghorashi vluchtte op 26-jarige leeftijd uit Iran
naar Nederland. Ruim dertig jaar later is ze hoogleraar Diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam. Een schoolvoorbeeld van succesvolle
integratie, kortom. Maar Ghorashi, die voor haar
onderzoek hónderden levensverhalen van vluchtelingen heeft gehoord en gelezen, weet als geen ander
dat het lang niet altijd zo gaat.
In haar werk brengt ze daarom wetenschappelijke,
professionele en ervaringskennis samen. ‘Zo organiseer
ik bijeenkomsten voor wetenschappers, beleidsmakers,
HR-managers, ngo’s en vluchtelingen. Als al deze partijen hun verhalen over ingratie met elkaar delen,
worden de belemmeringen en mogelijkheden
zichtbaar.’
Co-creatie
Vorig jaar kende de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek haar de prestigieuze
Vici-beurs van anderhalf miljoen euro toe, voor haar
werk. ‘De Vici-beurs geeft mij de kans om soortgelijke
bijeenkomsten op te zetten in Zuid-Afrika en de
Verenigde Staten. Zo kunnen we een internationale
vergelijking maken, onderzoeken welke wetenschappelijke en maatschappelijke initiatieven voor
vluchtelingen wel en niet werken, en uiteindelijk van
elkaar leren. Dat is precies wat ik voor ogen heb: een
geëngageerde vorm van wetenschap. Door de dagelijkse uitdagingen van vluchtelingen mee te nemen,
ontstaat er co-creatie van kennis. Dat verrijkt het
perspectief enorm.’
Sense of urgency
Er is ook weer sense of urgency voor het onderwerp,
benadrukt ze. ‘De economische groei en de tekorten
op de arbeidsmarkt maken duidelijk dat Nederland
ál het talent nodig heeft. Daarnaast realiseert bijna
iedereen zich dat de belofte van gelijkheid en gelijke
kansen leeg is als we niet investeren in een harmonieuze samenleving waarin mensen met een andere
achtergrond een eigen plek hebben.’
Basisvoorwaarden
Volgens Ghorashi zijn er drie basisvoorwaarden voor
een goede integratie van vluchtelingen. Eén: kleinschalige opvang. ‘Een jarenlang verblijf in grootschalige, geïsoleerde asielzoekerscentra, zonder contact
met Nederlanders, is funest.’ Twee: de mogelijkheid

om de taal te leren én in praktijk te brengen. Drie:
betaald werk. ‘Het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van
vluchtelingen zijn erbij gebaat als zij zo snel mogelijk
op hun niveau aan het werk gaan. Dit vermindert hun
afhankelijkheid van allerlei instanties en sluit bovendien
aan bij de overlevingsmodus van vluchtelingen.’
Bril
In de praktijk verloopt de arbeidsintegratie moeizaam.
Volgens Ghorasi heeft dit alles te maken met hoe
men – vaak onbedoeld – naar etnische minderheden
kijkt. ‘Werkgevers, wij allemaal, kijken door een bril
die gericht is op de gebreken van vluchtelingen en
migranten – en niet op hun kwaliteiten. Daarnaast gaat
het vrijwel nooit over wat organisaties nodig hebben om
inclusief te zijn. Zonder dat we het door hebben, gaat er
zo ontzettend veel talent verloren.’
Ze ondervond ook zelf hoe het is om geassocieerd
te worden met een achterstand. ‘Na mijn aankomst in
Nederland wilde ik zo snel mogelijk gaan studeren. Ik
belde een instantie die vluchtelingen hielp en zei dat ik
op academisch niveau Nederlands wilde leren. Toen zei
men: taallessen aan de universiteit zijn niet voor vluchtelingen, maar voor internationale studenten. Dat vond ik
vernederend.’
Groei
Gelukkig maakte ze later in haar carrière ook mee hoe
het is om, uiteindelijk, op je kwaliteiten beoordeeld
te worden. ‘Ik moest als universitair docent eens een
werkgroep leiden die gericht was op het taalgebruik →

Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi (Teheran, 1962) studeerde Culturele
Antropologie en Filosofie aan de VU in Amsterdam. Zij
promoveerde aan het Centrum voor Vrouwenstudies
en de afdeling Antropologie aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Tussen 2005 en 2012 was zij
bijzonder hoogleraar Management van Diversiteit
en Integratie (PaVEM-leerstoel) aan de afdeling
Organisatiewetenschappen van de VU. Sinds 2012 is
zij hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de afdeling
Sociologie van de VU. Ghorashi publiceerde boeken
en tal van artikelen in nationale en internationale
tijdschriften.
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van de studenten, grotendeels native speakers. Ik, iemand
die op latere leeftijd Nederlands had geleerd en sprak
met een accent! Niet gek dus dat ik een slechte evaluatie
kreeg. Maar gelukkig zei mijn leidinggevende toen: “De
evaluaties van je andere colleges zijn zo goed, je weet
de studenten te boeien. Ik snap niet dat wij zo dom
zijn geweest om uitgerekend jou deze werkgroep toe te
delen.” Dus in plaats van mij te corrigeren, corrigeerde
hij zichzelf. Hij zag mijn talent en de fout van de organisatie. Dat was cruciaal voor mijn groei. En vier jaar later
werd ik uitgeroepen tot beste docent van de universiteit:
het grootste compliment dat ik kon krijgen.’
Jongleren
Hoe we kunnen investeren in diversiteit? Volgens
Ghorashi zouden we ons moeten richten op wat we
gemeenschappelijk hebben. En vervolgens ook ruimte
moeten maken voor verschil. Daarnaast vindt ze het
belangrijk dat organisaties anders gaan kijken naar
talent. ‘Dan gaat het bijvoorbeeld om de structuren rond
werving, selectie en beoordeling. Laat bij sollicitatiegesprekken eens een “observant” aanschuiven, die
kijkt hoe en welke vragen worden gesteld. Hoe worden
medewerkers beoordeeld? Is er tijdens functioneringsgesprekken ruimte om werkelijk naar elkaar te luisteren
of is het alleen een kwestie van vinkjes zetten op een
formulier?’ Het gaat ook om de cultuur, benadrukt ze.
‘Hoe maakt de organisatie ruimte voor andere geluiden
en werkwijzen? Hoe gaan de medewerkers met elkaar om,
welke grapjes worden gemaakt over groepen mensen?’
Bijzonder
Over ‘bedrijfscultuur’ gesproken, hoe bevalt het haar als
nieuw kroonlid? ‘Nog nooit kreeg ik zoveel reacties als
toen ik kroonlid werd. Toen werd me in volle omvang
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duidelijk hoe bijzonder het is kroonlid te zijn. Ik weet
hoe het Nederlandse bestuur werkt, maar nu zie ik voor
het eerst van dichtbij welke structuren de democratie
bewaken. Het is prachtig dat er een plaats is waar
opponenten bij elkaar komen om na te denken over
maatschappelijke problemen en om daarvan deel uit te
maken.’
Ze is lid van de ad-hoc commissie Diversiteit in de top van
het bedrijfsleven en de werkgroep Vluchtelingen en werk.
‘Dit is hét moment om werkelijk in te zetten op diversiteit. Het zou dus goed zijn als de SER in zijn adviezen laat
zien hoe belangrijk het is dat organisaties hun mindset
veranderen en daarvoor ook handvatten aanreikt. Dit kunnen we, nogmaals, alleen als we ook het perspectief van
vluchtelingen – en de andere groepen die het betreft –
betrekken bij beleid en onderzoek. Het is cruciaal om
voor ogen te houden wat zij meemaken. Zelf ben ik, gek
genoeg, na zoveel jaar vergeten hoe het was om existentieel onzeker en angstig te zijn en je te bewegen in een
onbekend systeem.’
Hard werken
Ze werkt hard, zegt ze enigszins beschroomd. ‘Ik ben dol
op mijn werk en beleef veel plezier aan de samenwerking
met de jonge leden van mijn onderzoeksgroep; van hen
gaat zoveel inspiratie uit. Aan de ene kant is dat fantastisch, aan de andere kant schuilt daarin het gevaar dat
ik mezelf erin verlies.’ Nu met de Vici-beurs reist ze nog
meer dan normaal. ‘Als het lukt, proberen mijn partner
en ik aan mijn werkreizen een paar vakantiedagen te
plakken.’ Thuis ontspant ze zich door te wandelen, te
sporten in de sportschool en naar de bioscoop te gaan.
‘Uitgaan vind ik ook leuk. Op z’n tijd sta ik graag op de
dansvloer.’ Klein lachje: ‘Maar nu ik erover nadenk, is de
laatste keer wel heel lang geleden…’ n

Om- en bijscholing in techniek

Gelders vakmanschap
Een brede coalitie van
sociale partners, onderwijs
en overheid heeft de
Gelderse technieksector
het afgelopen jaar
schwung gegeven.
Een kleine achthonderd
mensen volgden een
scholingstraject onder
de noemer ‘Leve(n)lang
Gelders vakmanschap’.
TEKST Berber Bijma
FOTO Gelders vakmanschap, Jeroen Poortvliet

Het is in Gelderland niet anders dan
elders in het land: de technieksector
schreeuwt om nieuwe mensen.
Bovendien hebben de mensen die al
in de sector werken, grote behoefte
aan bijscholing – met het oog op
onder meer de energietransitie en de
robotisering.
In Gelderland besloten provinciebestuur, bedrijfsleven, vakbonden en
onderwijs de handschoen daarom
samen op te pakken met een stevig
scholingsproject: Leve(n)lang
Gelders vakmanschap. De officiële
aftrap was eind 2017. Een paar
maanden later begonnen de eerste
mensen aan een scholingstraject. Zij
konden daarvoor een voucher van
1.000 tot 3.000 euro aanvragen. Iets
meer dan een derde daarvan was
beschikbaar voor mensen die vanuit
een andere sector naar de techniek
willen overstappen. In minder dan
een jaar volgden zo’n 750 mensen
een scholingstraject. Daarmee is een

Best practices
Leren van anderen is een belangrijke succesfactor bij het slagen van
projecten. Daarom een serie over
best practices op het gebied van
samenwerking, arbeid, diversiteit
en de energietransitie. Deze keer:
‘Leve(n)lang Gelders Vakmanschap’.

groot deel van de beschikbare 850
vouchers vergeven.
Boost voor technieksector
Diny Schoorlemmer (FNV Metaal)
en Toine Straatman (Metaalunie
Gelderland) zijn vanaf het begin
betrokken bij Gelders vakmanschap.
Ze zijn trots op hoe het project
verloopt. Niet alleen omdat al
zoveel mensen scholing volgden,
maar ook omdat het imago van de →
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best practices

Diny Schoorlemmer (FNV Metaal): ‘De arbeidsmarktcoaches zijn de perfecte brug naar de mensen om
wie het gaat.’

techniek een boost kreeg. Straatman:
‘We treden met alle partners
naar buiten als een hechte club
die bevlogen is voor de techniek.
Die bevlogenheid straalt af op
potentiële werknemers en andere
partijen. We worden meer gezien
en men vindt ons toegankelijk.’
Brede samenwerking
Binnen Gelders vakmanschap werkt
een groot aantal partijen samen.

Dit zijn, onder meer, vakbonden,
werkgevers- en brancheorganisaties,
de technische opleidingsfondsen, de
provincie, het beroepsonderwijs, de
bedrijfstakopleidingen en het UWV.
Die brede samenwerking, onder
leiding van een slagvaardige stuurgroep en een projectleider, werpt
z’n vruchten af. Schoorlemmer:
‘Ieder heeft natuurlijk z’n eigen
achterban, maar met een gezamenlijk doel en goede chemie kom je
verder.’ Vooraf werden duidelijke
afspraken gemaakt over regionale
spreiding binnen de provincie en
over spreiding tussen de branches
installatietechniek, bouw en
metaal.

Het voorbeeld van Gelderland heeft inmiddels in een aantal andere provincies – in aangepaste vorm – navolging gekregen. Enkele tips van Diny
Schoorlemmer en Toine Straatman voor partijen die regionaal of provinciaal
aan de slag willen met om-, bij- en nascholing in de technieksector:
n Breng zoveel mogelijk partijen samen die een gemeenschappelijk doel
hebben, zodat je van elkaars expertise kunt profiteren.
n Zorg voor een krachtige en deskundige projectleider.
n Zorg voor aanspreekpunten in het veld die proactief aan de slag gaan
(in het Gelderse voorbeeld de arbeidsmarktcoaches).
n Blijf praktisch, bijvoorbeeld met een vouchersysteem; ‘denk niet te groots
en meeslepend’.
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Toine Straatman (Metaalunie Gelderland): ‘Onze
bevlogenheid straalt af op potentiële werknemers
en andere partijen.’

Vouchers
De partijen kozen voor een laagdrempelige, praktische aanpak.
Met opleidingsvouchers die
aangevraagd kunnen worden door
werkzoekenden, werknemers en
zzp’ers, zowel van binnen als buiten
de technieksector. Straatman:
‘Subsidieaanvragen zijn vaak zo
ingewikkeld dat mensen er al geen
zin meer in hebben. Ons vouchersysteem is zeer toegankelijk.’

Tips voor regionale techniekscholing
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Coaches
De tweede ‘gouden greep’ is de
inzet van arbeidsmarktcoaches:
acht mensen die, verspreid door
de provincie, aanvragers helpen
om met hun opleidingsvraag op de
juiste werk- en/of leerplek terecht
te komen. De coaches worden voor
deze taak deels vrijgesteld van hun
reguliere werk. Straatman: ‘Ze
zijn afkomstige van verschillende

instanties, maar hebben een gemeenschappelijke noemer. Ze kennen
de technische arbeidsmarkt in de
provincie al goed, verrichten daar
succesvol werk en hebben een goed
netwerk.’ Schoorlemmer: ‘Met alleen
een zak geld en een stuurgroep ben
je er niet. De arbeidsmarktcoaches
zijn de perfecte brug naar de mensen
om wie het gaat. Zij fungeren als
eerste aanspreekpunt.’
Doorgaande scholing
De Gelderse technieksector profiteert
meteen van de vele scholingstra-

column

Gelders vakmanschap 2.0
De provincie Gelderland stak
2 miljoen euro in Gelders vakmanschap. De sectorale opleidingsfondsen
vulden dat aan tot 2,6 miljoen. Nu de
laatste vouchers binnenkort worden
vergeven, wordt er gesproken over
het vervolg. Schoorlemmer: ‘Het
zou zonde zijn om het krachtige
samenwerkingsverband dat we de
afgelopen jaren hebben opgebouwd,
stop te zetten. We zoeken naar de
beste manier om die samenwerking
duurzaam te maken en tegelijk zo
praktisch mogelijk vorm te geven.’
De provinciale subsidie is weliswaar
eindig, ‘maar’, benadrukt Straatman,
‘de sectorale opleidingsfondsen investeren jaarlijks alleen al in Gelderland
3,4 miljoen euro in scholing binnen
de technieksector. Ik heb er absoluut
vertrouwen in dat we een mooie vorm
vinden voor Leve(n)lang Gelders
vakmanschap 2.0.’ n

#Snuifschaamte
Coke of andere drugs zeggen mij weinig. Ik snuif niet, en
ik slik evenmin. Voor de meeste SERmagazine-lezers geldt
vermoedelijk hetzelfde. Ik hou wel van een glaasje wijn. En
ik ken de verlokkingen van net iets meer drinken dan goed
voor je is.
Maar aan cokegebruikers kleeft iets sneus, vind ik.
Mediamensen die zo graag snappy willen zijn; (semi)
BN-ers die wanhopig proberen hip and happening te
blijven. Ik reken daarbij ook de snelle jongens (m/v) die
op de Zuidas proberen hun 80-urige werkweek op een
advocatenkantoor te overleven. Allemaal mensen die zich
beter willen voordoen dan ze eigenlijk zijn.
Tot voor kort dacht ik: laat ze. Als coke ze helpt overeind te blijven, wat kan het schelen? Die liberale, maar
ook wat gemakzuchtige houding komt echter steeds
verder onder druk te staan. Overal klinkt tegenwoordig
de vraag: wat is de impact van onze consumptie? Wat
gebeurt er in het voor- en natraject? Ik eet sinds kort
minder vlees, en ik denk dat voor u hetzelfde geldt.
De zorg om het klimaat zet de toon. Die omslag gaat
razendsnel.
Je kunt erop wachten dat drugsgebruikers hiervan
een tik mee krijgen. Niet uit conservatieve hoek, zoals
vroeger, maar juist uit progressieve kring zal de kritiek
aanzwellen. Coke trekt een spoor van geweld, corruptie
en vernieling over de wereld, schreef NRC. Kun je nog
genieten van een snuif als je weet dat het onschuldige
mensenlevens kostte om het goedje in Nederland te
krijgen?
De tijd is rijp voor een openhartige maatschappelijke
discussie. Is drugsconsumptie ok? In plaats van te wachten op internationale wetgeving, moeten we hopen op
de impact van social media. Mag ik alvast een suggestie
doen voor een hashtag: #snuifschaamte.

FOTO Christiaan Krouwels

jecten, stelt Straatman. ‘Techniek
is voortdurend in beweging. Denk
aan automatisering, digitalisering,
robotisering, maar ook aan verduurzaming van de energievoorziening
en de transitie naar een circulaire
economie. Om daarin mee te gaan,
is doorgaande scholing nodig.
Mensen die zich binnen bedrijven
laten bijscholen voor meer specialistisch werk, schuiven daardoor als
het ware op binnen het bedrijf en
maken plaats voor nieuwe collega’s.
Ook met het oog op de vergrijzing
blijft nieuwe instroom voortdurend
nodig.’ De belangstelling komt soms
uit onverwachte hoek. Zo liet een
receptioniste van het UWV zich met
behulp van een voucher omscholen
tot panelenbouwer in de meet- en
regeltechniek. Momenteel loopt ze
stage in Doetinchem, met uitzicht op
een vaste aanstelling.

Yvonne Zonderop
Journalist bij de Groene
Amsterdammer, bestuurder
(onder meer lid van de Raad
van Commissarissen van de
FD Mediagroep) en auteur.
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Sjimme Conradi, medewerker Sanitair bij Praxis

‘Ik hoop Geneeskunde
te gaan studeren’
De acceptatie van zijn
ziekte Hashimoto kostte
Sjimme Conradi de
nodige tijd. Inmiddels
staat hij weer positief
in het leven en heeft
hij een duidelijk doel:
Geneeskunde studeren.

TEKST Ton Bennink FOTO Christiaan Krouwels
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Tot zijn zestiende verliep zijn leven
zoals bij iedere opgroeiende jongen.
Al was Sjimme’s geboorte een
kunststukje op zich. Als kleinste van
een tweeling met het twin-to-twin
transfusion syndroom werd hij in
1998 in de baarmoeder gescheiden
van zijn ‘oudere’ broer Tjerry. ‘Ik
was onderdeel van de eerste tweeling
die succesvol gescheiden werd. Dat
kon toen nog alleen in Duitsland.
Uiteindelijk ben ik wel in het AMC
geboren.’
Hashimoto
Last had hij niet van het syndroom.
Op zijn zestiende kreeg hij plots
echter wel, ongerelateerde, vermoeidheidklachten. ‘Ik woonde
nog bij mijn ouders in Gein. Ik had
daar een krantenwijk en dat ging
niet meer. Ik raakte te vermoeid.
Bovendien bleef ik warm na inspanning. Mijn moeder dacht eerst dat
ik er geen zin meer in had, maar de

klachten bleven. Dan kom je in een
medisch circuit terecht waarin eerst
heel wat ziektes moeten worden
uitgesloten. Totdat de diagnose werd
gesteld: de ziekte van Hashimoto.’
Acceptatieproces
Deze ziekte houdt in dat antistoffen
zijn schildklier aanvallen, waardoor
deze niet meer goed werkt. Dat heeft
zijn weerslag op zijn conditie en
soms op zijn concentratievermogen.
Medicijnen moeten de boel onder
controle houden. Sommige patiënten
hebben geluk, bij hen ‘overwint’ het
lichaam de ziekte. Sjimme rekent
nergens op, maar hoopt natuurlijk
dat hij een van die gelukkigen is.
Al heeft hij zich nu met zijn lot
verzoend. Dat had wel wat voeten in
de aarde. ‘Ik pakte de draad net weer
op toen ik het hoorde. Ik wilde weer
fanatieker aan karate gaan doen
en meer gaan bewegen. Tot die tijd
hing ik nogal veel op de bank om te

meedoen

Meedoen
gamen. Dat bewegen ging dus niet.
Ik ging een proces in van ontkenning en woede, tot acceptatie. Een
jaar geleden had ik dit interview niet
gegeven. Nu vind ik het belangrijk te
laten zien dat je met een ziekte kunt
studeren en werken.’
Geneeskunde
Sjimme werkt sinds mei 2017 in
deeltijd op de afdeling Sanitair van
Praxis. ‘Tot mijn volle tevredenheid. Komende tijd kijken we of
mijn contract verlengd wordt.
Ondertussen volg ik volwassenenon-

Werken dwingt me
om net dat stapje
meer te zetten
derwijs, omdat ik mijn vwo-diploma
wil halen.’
Door de turbulente tijd rond de
diagnose en het leren omgaan met
zijn ziekte, moest hij eerder een

In de participatiesamenleving moet iedereen meedoen. Lukt dat ook
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een beperking?
Hoe vinden zij een plek op de arbeidsmarkt, wat zijn hun dromen en
welke obstakels moeten ze overwinnen? Deel 32: Sjimme Conradi (20),
medewerker Praxis, Amsterdam Zuid-Oost.

stapje terug doen op de middelbare
school; hij stapte over van vwo naar
havo. ‘Dat ging me goed af en omdat
ik natuurkunde erg leuk vond, ben
ik hbo Bouwkunde gaan studeren
in Amsterdam. Ik merkte echter dat
ik veel meer interesse heb in het
bestuderen van mijn ziekte. Daarom
ben ik inmiddels met Bouwkunde
gestopt en hoop ik na het behalen
van mijn vwo-diploma Geneeskunde
te gaan studeren.’
Begeleiding
Werken en het daarmee gepaard
gaande ritme is erg belangrijk voor
Sjimme. ‘Het dwingt me om net dat
stapje meer te zetten. Ik zal me ook
niet zo snel ziek melden. Juist omdat
je een chronische ziekte hebt, wil
je graag laten zien dat er op je gerekend kan worden. Al had ik een jaar

geleden in een maand tijd griep en
een onwillige knie.’ Anders dan bij
zijn eerste baantje bij de McDonalds,
besloot hij nu wel bij zijn werkgever
te melden dat hij een ziekte heeft.
Ook klopte hij aan bij zijn coach van
bemiddelingsbureau Emma at Work.
‘Ik zie nu wel in dat zulke begeleiding erg belangrijk is, een gewoon
uitzendbureau kan dat niet bieden.’
De plannen zijn gesmeed:
Geneeskunde en een baan bij Praxis.
Als voorschot woont hij inmiddels in Amsterdam Oost. ‘Omdat
ik hier ook wil studeren, dacht ik
dat het verstandig was om nu al
op mezelf te gaan wonen. Anders
komt het allemaal in een keer. Of ik
helemaal alleen woon? Nee ik deel
de etage met een huisgenoot, dit is
Amsterdam hè.’ n

Kevin van Bommel, filiaalmanager Praxis Amsterdam Zuidoost:
‘Als je ziet waar hij nu staat: petje af’
‘Sjimme kwam onzeker bij ons binnen en heeft zich
heel sterk ontwikkeld. We hebben een profiel opgesteld
toen hij binnenkwam. Daar kwam uit dat hij fysiek geen
problemen kende. Psychisch had hij deze dus wel. In het
begin kreeg hij hulp van een coach, daarna ontwikkelde
hij zich zelf verder. Als je ziet waar hij nu staat: petje af.
Hij is sociaal, communicatief en praktisch. We werken

hier met honderdtwintig mensen, vijf van hen hebben
een beperking, hoewel ik dat een rotwoord vind. Ze
kennen namelijk hun zwakke kanten en compenseren
dat vaak met enorme inzet en melden zich over het
algemeen niet snel ziek. Een team wordt sterker als er
ook iemand bij zit die anders is. Ook daarom hebben we
een gevarieerd medewerkersbestand, op alle terreinen.’
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Jaarverslag
SER 2018
is e-magazine

Mariëtte Hamer pleit
voor meer vrouwen
in top bedrijven

Het SER-jaarverslag 2018 geeft
informatie over de adviezen,
verkenningen en signaleringen
van de SER in 2018. Daarnaast gaat
het verslag in op de bestuurlijke
taken, het Energieakkoord en het
Klimaatakkoord, Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen, zelfregulering en de
activiteiten die de SER ontwikkelt op
het vlak van platform en dialoog.
Het jaarverslag staat in de vorm
van een e-magazine op www.ser.nl
en biedt informatie, infographics,
filmpjes en achterliggende documenten. Zoals de volledige adviezen,
kabinetsreacties, verordeningen en
webteksten. n

Welke belemmeringen zijn er voor
vrouwen om de top te bereiken? en
Hoe kunnen we deze oplossen? Deze
vragen stonden centraal tijdens de
SER-bijeenkomst Vrouwen aan de top
die op 20 maart plaatsvond. Tijdens
de bijeenkomst gingen vooraanstaande bestuurders, rolmodellen
en experts met elkaar in gesprek.
Ook prinses Laurentien was hierbij
aanwezig.
SER-voorzitter Mariëtte Hamer
doet, onder meer via deze bijeenkomt, een appel op bestuurders
van bedrijven om meer vrouwen in
topposities te benoemen. Zij doet dit
in het kader van een advies dat de
SER voorbereidt over diversiteit in de
top van het bedrijfsleven. Dit advies
zal naar verwachting de komende
zomermaanden worden afgerond.
Het advies zal ook gaan over de
arbeidsmarktpositie van vrouwen,
de deeltijdcultuur in Nederland, de
segregatie op de arbeidsmarkt en
beloningsverschillen tussen mannen
en vrouwen. Het aandeel vrouwen in
raden van bestuur en van commissarissen schommelt al jaren tussen
de 10 en 15 procent. n
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Vijf adviesaanvragen

Gedragscode
juweliers en
goudsmeden

Arbo-vraag
aan het
Arboplatform

Het kabinet is van plan de SER het
komende jaar over in elk geval vijf
onderwerpen advies te vragen. Het
gaat om de volgende onderwerpen:
sociale innovatie bij arbeidsorganisaties, inclusieve globalisering,
platformeconomie en werk, de
groeiende groep werkende armen
en versterking van de positie van
jongeren binnen de SER. De laatste
drie onderwerpen zijn eerder al door
de Tweede Kamer aangedragen. De
Kamer had het kabinet verzocht
deze aan de SER voor te leggen.
Het kabinet wil van de SER horen
hoe arbeidsorganisaties sociale
innovatie breder en beter kunnen
toepassen. Denk hierbij aan slimmer
werken, flexibel organiseren, cocreatie en dynamisch managen.
Hoe te komen tot meer inclusieve
globalisering is de centrale vraag bij
het tweede onderwerp. Achtergrond
van deze vraag is dat globalisering
leidt tot het opknippen en uitbesteden van productieprocessen en
-taken. Dat heeft effect op de inkomens- en vermogensverdeling in
ons land.
In het meinummer wordt uitgebreider ingegaan op deze aangekondigde adviesvragen. n

De kleinere bedrijven in de juweliersen goudsmedenbranche kunnen
aan de slag met het Convenant
Verantwoord Goud. Hiervoor
hebben de brancheverenigingen
Federatie Goud en Zilver (FGZ) en het
Nederlands Gilde van Goudsmeden
(NGG) een gedragscode opgesteld.
Een van de punten uit de gedragscode is dat bedrijven jaarlijks hun
leveranciers moeten vragen hoe
zij de OESO-richtsnoeren voor
mineralen uit conflictgebieden
en gebieden met een hoog risico,
naleven. De resultaten hiervan
worden anoniem gedeeld met het
SER-secretariaat dat het convenant
begeleidt.
Bedrijven die de gedragscode
hebben ondertekend, dienen hun
personeel hierover te informeren.
Zij kunnen vervolgens hun klanten
weer informeren.
Veel van het door FGZ gebruikte
goud komt uit recycling of gecertificeerde mijnen. Met de gedragscode
wil de branche verder bijdragen aan
de totstandkoming van een verantwoorde internationale goudketen.
Ondertekening is voor bestaande
leden vrijwillig. Nieuwe leden zijn
verplicht de gedragscode te ondertekenen. n
Zie ook: www.fgz.nl/gedragscode-voorjuweliers-en-goudsmeden.

Bent u arboprofessional en heeft
u een vraag over gezond en veilig
werken? Het Arboplatform zoekt
voor u het antwoord en helpt u op
weg. Een voorbeeld van een vraag die
is behandeld?
Heeft een zwangere recht op een
rustruimte? Het antwoord is:
Het is fijn dat u het mogelijk
maakt dat uw collega wat vaker
kan rusten. De werkgever hoort
volgens Arbobesluit artikel 1.42 het
werk zodanig te organiseren dat er
geen gevaar is voor de veiligheid
of gezondheid. Maar die extra rust
hoort dan wel in een goede, af te
sluiten ruimte te gebeuren, met een
deugdelijk bed of rustbank.
Overigens moet de werkgever
ook op andere manieren rekening
houden met zwangerschap van werknemers. Lees de Handreiking Zwangerschap en Werk van de SER met
adviezen over het veilig en gezond
maken van werk en de werkplek voor
zwangere werknemers. n
Ook een vraag? Stel hem via het
formulier op www.ser.nl.
(Thema ►Arbeidsomstandigheden
►Stel een vraag).
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Wat wil je later worden? Elk kind kent die vraag, maar hij kan ook aan volwassenen worden gesteld.

TEKST Corien Lambregtse FOTO Dirk Hol

Een tweede carrière is geen zeldzaamheid meer. Wat komt er van (jeugd)dromen terecht?

Als ik later groot ben
WIE?

Henry Sanches (50)

WAT? hoofdconducteur NS, standplaats Amsterdam

‘Als kind wilde ik president van Suriname worden,
omdat ik mensen bij elkaar wilde brengen. Ik ben een
“mensenmens” en vind het leuk om mensen te motiveren, te stimuleren en hun verhalen aan te horen. Ik ben
begonnen als jongerenwerker, daarna heb ik een tijd
als beveiliger op Schiphol gewerkt.
Toen ik bij een treinstoring op Schiphol meehielp om
de treinreizigers op de perrons in goede banen te leiden, vroeg iemand me of ik niet bij de NS wilde komen
werken. Eigenlijk dacht ik meteen: dat lijkt me heel
leuk. Ik heb iets met treinen. Op mijn verjaardag en met
Sinterklaas kreeg ik vaak treintjes, rails of accessoires.
Bij de NS krijg je alle mogelijkheden om opleidingen
te doen, echt fantastisch. Ik ben begonnen als medewerker Veiligheid & Service. Je werkt dan vooral op het
station of geeft assistentie aan een hoofdconducteur

die hulp nodig heeft op een trein. Vier jaar geleden
ben ik hoofdconducteur geworden. Mijn standplaats is
Amsterdam: daar begin en eindig ik mijn diensten. Maar
ik reis het hele land door, van Maastricht tot Groningen.
Je moet in dit vak stevig in je schoenen staan.
Samen met de machinist bewaak je de orde, rust en
veiligheid in de trein. Het kan wel eens spannend zijn
als je agressieve reizigers tegenkomt, de kunst is om
te de-escaleren en rustig te blijven. Mijn ervaring als
jongerenwerker en beveiliger helpen me natuurlijk wel.
Ik ben er echt trots op dat ik bij de NS werk. Als
ik mijn uniform aandoe, dan voel ik dat meteen.
Elke dag is anders, je weet nooit wie je tegenkomt
in de trein. Door al die ontmoetingen blijf ik me ontwikkelen. Ja, dit vak wil ik wel tot aan mijn pensioen
blijven doen.’

