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Heeft u een fijne zomerperiode achter de rug? Bij de SER
hebben we de laatste weken hard gewerkt aan de afronding van het SER-rapport Hoge verwachtingen: Kansen en
belemmeringen voor jongeren in 2019. Ik ben echt trots
op dit rapport want het is het eerste SER-product van het
SER Jongerenplatform, dat we in 2015 bij de SER hebben
opgericht. Het is een ambitieuze verkenning geworden
dóór jongeren, vóór jongeren en óver jongeren.
In het rapport waarschuwen we dat jongeren minder
snel zelfstandig worden. Zij stellen belangrijke mijlpalen
steeds meer uit. Jongeren blijven langer thuis wonen, ze
werken vaker en langer via een tijdelijk contract, stellen het kopen van hun eerste huis uit en starten later
een gezin. Daarnaast tekent zich steeds duidelijker een
maatschappelijke scheidslijn af tussen jongeren met meer
en minder kansen. Jongeren met voldoende hulp vanuit
een breed netwerk profiteren het meest van alle kansen
ten opzichte van jongeren die niet over zo’n netwerk
beschikken.
Die steeds hoger wordende onzichtbare muur is niet
alleen jammer voor het individu, maar levert ook problemen op voor ons als maatschappij. Veel potentieel
blijft onbenut en het het verscherpt de tweedeling in de
samenleving.
Het is daarom belangrijk dat er wordt gekeken naar het
totale beeld van beleidsmaatregelen en wat deze som van
maatregelen voor lange termijneffect heeft op de jongerengeneratie en de generaties erna. De jongeren van nu willen
een bijdrage aan de samenleving leveren. Ze zijn maatschappelijk betrokken maar dan moeten ze wel de positie
kunnen opbouwen om die bijdrage te kunnen leveren. Het
is aan ons om àlle jongeren die positie te bieden.
Mariëtte Hamer
Voorzitter Sociaal-Economische Raad
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Tien aanbevelingen van het SER Jongerenplatform

Vergeet de jongeren
Het SER Jongerenplatform, opgericht door SER-voorzitter Mariëtte Hamer, bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal jongerenorganisaties:
FNV Jong, CNV Jongeren, VCP Young Professionals, Jong Management, Jong AWVN, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke Studentenvakbond (LSVb),
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs ( JOB) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Onderwijs en arbeidsmarkt zijn voor
jongeren in Nederland relatief goed
toegankelijk. Tegelijkertijd lijden steeds
meer jongeren onder prestatiedruk en
psychische klachten. De aanbevelingen
in een SER-verkenning: doe onderzoek
naar de oorzaken, zorg voor meer
geschikte woningen en vergeet bij
nieuwe beleidsvorming de jongeren niet.
TEKST Felix de Fijter FOTO Dirk Hol
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Ze zijn alle drie nog maar net bij het SER Jongerenplatform betrokken. Alex Tess Rutten (25) van de
Landelijke Studenten Vakbond (LSVB), Alwin Snel (27)
van de Delftse kring van Jong Management en Bas
van Weegberg (22) van FNV Jong. Maar de urgentie
van de verkenning, die grotendeels door hun voorgangers is uitgevoerd, voelen de leden van het SER
Jongerenplatform tot in hun tenen. Alle jongeren
moeten het maximale uit zichzelf kunnen halen.
In het jongerenplatform, opgericht door SERvoorzitter Mariëtte Hamer, komen vertegenwoordigers
van jongerenorganisaties samen om mee te denken over
beleidsvragen. Het platform maakt zich al jaren zorgen
over (gelijke) kansen voor jongeren. Immers, op het
gebied van leren, werken en samenleven kan niet iedereen even goed meedoen. Die zorgen uitte het platform
in 2017 in een manifest, dat in juli 2018 leidde tot een
verkenningsaanvraag van minister Koolmees van SZW
aan het SER Jongerenplatform. De centrale vraag van de
minister: In hoeverre zijn jongeren voldoende toegerust

jongeren

n niet!
om zich te kunnen ontplooien en om een zelfstandig
bestaan op te bouwen?
‘Nou’, zeggen de drie, ‘de meeste jongeren in Nederland
zijn gelukkig en optimistisch over de toekomst. Verreweg
de meesten weten iets van hun leven te maken. Maar dat
neemt niet weg dat jongeren een “giftige cocktail” geserveerd
krijgen.’ Het sociaal leenstelsel legt een zwaar juk op de
nog prille loopbanen van jongeren. De woningmarkt is een
onneembare vesting voor starters. En op de arbeidsmarkt is
zekerheid een schaars goed geworden. ‘Kortom: hoge druk,
hoge kosten en weinig financiële zekerheid,’ aldus Snel.
En die factoren versterken elkaar bovendien. Want
met het oog op de toch al hoge huizenprijzen, werpt
een stevige studieschuld een hogere drempel op bij het
vinden van een eerste woning. Huren dan maar? Ook
moeilijk, omdat er een gebrek aan huurwoningen is en
jongeren al gauw te veel verdienen voor een sociale
huurwoning. Bovendien kunnen ze ook zeker niet
zomaar voldoen aan de inkomenseisen die bij particuliere huur vaak worden gesteld.

Relatief veel jongeren kampen met stress en psychische klachten. Is die stapeling van factoren daar de
oorzaak van?
Rutten: ‘Zeker, maar het is ook de mentaliteit
die jongeren wordt opgedrongen. We krijgen de
boodschap dat je moet investeren in jezelf. En dat is
prima. Maar het voelt heel bodemloos. Als het een
jaartje misgaat – je moet bijvoorbeeld plotseling
mantelzorg verlenen – is het heel onduidelijk wat er
daarna gebeurt. Dan sta je er ineens alleen voor.’
Van Weegberg: ‘We onderkennen heus wel dat
het met Nederlandse jongeren best goed gaat. Maar
de punten waarbij het niet goed gaat, zijn wel
cruciaal voor de lange termijn. Hoe richten we de
arbeidsmarkt in? Hoe stomen we jongeren klaar voor
hun loopbaan? Als het daar fout gaat, kun je niet
zomaar opnieuw beginnen. En dat veroorzaakt veel
onzekerheid.’

Alex Tess Rutten
‘Alleen als het op alle
terreinen in je leven
goed gaat, dan kun
je het hoofd boven
water houden’
Vanwege die onzekerheid stellen jongeren grote beslissingen uit, schrijft het jongerenplatform. Jongeren
gaan later op zichzelf wonen, kopen later een huis,
vinden later een vaste baan, gaan later samenwonen →
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of trouwen, en beginnen later met het stichten van
een gezin.
Hoe kan het dat jongeren op al die verschillende terreinen
tegen problemen aan lopen?
Rutten: ‘Er heerst op allerlei plekken nog steeds een
crisismentaliteit in Nederland. Het is bijvoorbeeld prima
om naast een groot percentage vaste contracten een
kleine flexibele schil te hebben, maar die flexibele schil
wordt in allerlei organisaties bijna dominant. Terwijl
de economie daar vandaag de dag geen aanleiding meer
toe geeft.’
Van Weegberg: ‘Hetzelfde zie je bij werkervaringplekken, waar je tegen vergoeding van hoogstens een paar
honderd euro in de maand bijna volwaardig meedraait
op de werkvloer.’
Snel: ‘Ik ben er bang voor dat het steeds moeilijker
wordt voor de wetgever om de veranderingen in de
maatschappij bij te benen. Daar ligt de uitdaging. Hoe
ga je het proces zo veranderen dat je directer en sneller
invloed hebt?’
In de verkenning schrijven jullie dat de druk op de jongere
generatie de afstand tot de arbeidsmarkt voor sommige
bevolkingsgroepen kan vergroten. Hoe zit dat?
Van Weegberg: ‘Mijn vader is buschauffeur, mijn moeder
werkt in de zorg. Met andere woorden: mijn ouders
hadden niet zomaar de middelen ter beschikking om
mijn studiekosten te betalen. Toen ik ging studeren,
behoorde ik tot de eerste lichting studenten die te maken

Alwin Snel: ‘Via een
generatietoets kun
je voorkomen dat
een “stapeling van
beleid” mensen
onevenredig treft’
kreeg met het sociaal leenstelsel en dat was echt heel
pittig. De kloof die er is in de samenleving wordt groter.
Wat dat betreft geeft onze verkenning een dubbel beeld:
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in vergelijking met andere landen gaat het goed – ook
wat de toegankelijkheid van het onderwijs betreft – maar
als je inzoomt, zijn er grote verschillen.’

Bas van Weegberg:
‘Mijn ouders hadden
niet zomaar de middelen ter beschikking
om mijn studiekosten
te betalen’
Rutten: ‘Alleen als het op alle terreinen in je leven goed
gaat, dan kun je het hoofd boven water houden. Zit het
ergens tegen, dan ga je al gauw kopje onder.’
Onderzoek
De genoemde knelpunten kwamen de afgelopen jaren in
het vizier, al voordat het SER Jongerenplatform de verkenning uitvoerde. ‘Maar met de resultaten van de verkenning’, zeggen Snel, Rutten en Van Weegberg, ‘heeft die
hypothese een sterker fundament gekregen’. Tegelijkertijd
blijkt dat echt onderzoek op bepaalde gebieden nog
ontbreekt. Wat is nu precies de financiële positie van
jongeren? Welke impact heeft het sociaal leenstelsel
nu echt? Hoe zit het met de mentale druk bij jongeren?
Welke gevolgen heeft de flexibilisering van de arbeidsmarkt voor jongeren? Om de antwoorden op dat soort
vragen helder te krijgen, is vervolgonderzoek nodig.
Jullie stellen daarnaast concrete maatregelen voor:
een generatietoets bijvoorbeeld?
Snel: ‘De overheid voert soms maatregelen in die op
zichzelf uit te leggen zijn, maar die bij elkaar opgeteld
nadelig zijn voor jongeren of andere generaties. Zo
kunnen jongeren bijvoorbeeld “dubbel getroffen”
worden door de invoering van het sociaal leenstelsel in
combinatie met aangescherpte hypotheekregels. Om
te voorkomen dat die “stapeling van beleid” mensen
onevenredig treft, moet vooraf duidelijk zijn wat het
effect van (nieuwe) maatregelen is op de huidige en
toekomstige generaties. Het SER Jongerenplatform roept
het kabinet daarom op onderzoek te doen naar de invoe-

Tien aanbevelingen
1. Generatietoets
De overheid voert soms maatregelen in die op zichzelf uit te
leggen zijn, maar die bij elkaar
opgeteld nadelig zijn voor jongeren. Een ‘generatietoets’ kan
dit voorkomen. Het kabinet moet
onderzoek doen naar invoering
van zo'n toets.
2. Sociaal leenstelsel
Het SER Jongerenplatform vindt
dat in kaart moet worden
gebracht wat de gevolgen van
het sociaal leenstelsel zijn voor
jongeren op hun financiële
positie en vervolgstappen in
hun leven.
3. Prestatiedruk en stress
Jongeren hebben aanzienlijk last
van prestatiedruk en psychische
klachten. In de discussie over
veranderingen op de arbeidsmarkt moet daarom specifieke
aandacht zijn voor de positie van
jongeren.

4. Nadelen van flex
Flexibele arbeidscontracten
voorzien voor veel jongeren in
een behoefte, maar flexwerk
zorgt ook voor, bijvoorbeeld, uitstelgedrag. Voor deze en andere
nadelen moet aandacht komen.
5. Discriminatie van jongeren
op de arbeidsmarkt
Jongeren met een niet-westerse
immigratieachtergrond of jongeren met een beperking ervaren
met name uitsluiting, vaak door
vooroordelen of discriminatie.
Het SER Jongerenplatform roept
werkgevers en de samenleving
op deze jongeren meer te
betrekken.
6. Ondernemerschap onder
jongeren
De gemiddelde leeftijd waarop
mensen starten als zzp'er daalt,
ondernemerschap is populair
onder jongeren. Jonge ondernemers stoppen hun bedrijvig-

ring van een “generatietoets”. Die toets kan gebruikt
worden bij de invoering van nieuwe wetten en bij het
sluiten van politieke en sociale akkoorden.’
Jullie hameren ook op een betere aansluiting van
onderwijs op de arbeidsmarkt?
Snel: ‘Ik merk in mijn eigen bedrijf hoe belangrijk dat
is. Starters die bij ons komen werken hebben vaak geen
idee van wat er zich op de arbeidsmarkt afspeelt. Veel
te vaak sluiten opleidingen niet of weinig aan bij de
praktijk van de werkvloer.’ De SER pleit dan ook voor
goede samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven. Ook zou het onderwijs de groeiende groep
jonge starters beter kunnen begeleiden bij het opzetten
van hun onderneming. Gerichte stages en andere vormen
van werkervaring kunnen de stap naar de (eerste) baan
makkelijker maken.

heid echter vaker en eerder. Het
SER Jongerenplatform wil graag
meer inzicht in dit onderwerp.
7. Onderwijs en arbeidsmarkt
Opleidingen sluiten in veel gevallen te weinig aan bij de praktijk
van de werkvloer. Er moet (meer)
samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven
komen.
8. Woningmarkt
Er moeten meer geschikte en
betaalbare woningen voor
jongeren komen.
9. Kinderopvang
Structurele, flexibele en betaalbare kinderopvang is cruciaal voor
de arbeidsparticipatie van (jonge)
vrouwen.
10. Inzicht in financiële positie
De overheid moet beter inzicht
krijgen in de financiële positie
en de koopkracht van jongeren.

Op welke verandering, hopen jullie in de toekomst?
Rutten: ‘Ik hoop dat men het er in de politiek snel
over eens wordt dat het met het leenstelsel wel klaar
is. Dat er betere alternatieven zijn om jongeren een
goed begin van hun loopbaan te geven.
Van Weegberg: ‘Het is belangrijk dat het besef
over de urgentie van deze problematiek indaalt in
Den Haag. Ook bij de sociale partners: bij werkgevers, bij vakbonden.’
Snel: ‘Het zou onwijs mooi zijn als de zoektocht
die jongeren afleggen naar de perfecte studie,
perfecte baan en een perfect leven niet langer een
zoektocht in het donker is. Maar dat onderwijs en
arbeidsmarkt er gezamenlijk alles aan doen om ze
een beetje bij te schijnen. Door goede stages, goede
begeleiding en vooral een goede aansluiting van
onderwijs op arbeidsmarkt.’ n
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Maatschappelijk akk
nodig bij complexe tr
De laatste tijd is er toenemende
kritiek te horen op maatschappelijke
akkoorden. Maar om de complexe
transities waar Nederland voor staat
in goede banen te leiden, zijn het
belangrijke instrumenten. ‘Wees er
zuinig op’, betoogt Mariëtte Hamer,
voorzitter van de SER.
FOTO Shutterstock
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In aanloop naar het Klimaatakkoord kwam er
een stroom van kritiek los op maatschappelijke
akkoorden. Van ‘een speeltuin voor het eigenbelang
van lobbyclubs’ tot ‘de burger staat aan de zijlijn,
maar betaalt de rekening’. Het zou louter gaan om
meestribbelende partijen die de broodnodige oplossingen frustreren. In zijn jaarverslag schreef Thom
de Graaf, vicevoorzitter van de Raad van State, dat
akkoorden de democratie kunnen verschralen.
‘Het parlement als stempelmachine voor maatschappelijke akkoorden’. Akkoorden als het Preventieakkoord en het Klimaatakkoord hollen de rol van
het parlement als wetgever uit. Afspraken liggen
al zo nagelvast dat er nauwelijks politieke speelruimte is.
Bij het horen van deze kritiek zou je haast zeggen:
stop zo snel mogelijk met deze vorm van polderen;
geef akkoorden een plek in het museum van verou-

akkoorden

zoals bescherming van kwetsbare groepen en loon naar
werken.

oorden
ansities
derde verworvenheden. Maar daar zou ik graag tegen
willen ageren. Nederland schiet daar niets mee op.
Een akkoord is namelijk een actueel instrument om
complexe maatschappelijke transities in goede banen
te leiden.
Nieuwe fase, meer druk
Complexe vraagstukken zijn van alle tijden, maar
we gaan een nieuwe fase in. Belangrijke transities
als klimaatverandering, digitalisering en circulaire
economie hebben grote gevolgen voor onze toekomstige welvaart. Het raakt ons dagelijks leven. We willen
tegelijkertijd de maatschappelijke welvaart voor
toekomstige generaties op peil en betaalbaar houden.
Transities hebben altijd winnaars en verliezers. Nu
lijken de verliezen zich echter vaak bij een beperkt
aantal groepen te concentreren. Dat past niet bij onze
waarden. Transitiebeleid is alleen aanvaardbaar als de
afspraken aansluiten bij rechtvaardigheidsgevoelens

Bestuursmodel schuurt
We hebben te maken met grote systeemveranderingen.
De energietransitie, digitalisering en de omslag naar
een circulaire economie zijn daarvan een paar heel
zichtbare. Wat jarenlang goed werkte raakt verouderd.
Wat er voor in de plaats moet komen is vaak nog in
ontwikkeling. Dat brengt veel onzekerheden en risico’s
met zich mee. Voor politici en beleidsbepalers is het
niet makkelijk om daar mee om te gaan.
Risico’s en onzekerheden staan immers op gespannen
voet met het heersende bestuursmodel van de presterende overheid. Zo’n overheid moet beleid voeren dat de
doelen haalt tegen de laagste kosten. Afrekenbaarheid is
hierbij belangrijk. Dat leidt er vaak toe dat onzekerheid
en risico’s vermeden worden. Dan schuurt het met de
grote systeemveranderingen waar we middenin zitten.
Daar zijn onzekerheden en risico’s onvermijdelijk.
Burger als klant
In dit bestuursmodel is de burger sinds de jaren
negentig klant bij die presterende overheid. De overheid
levert, de klant eist waar voor zijn geld. De burger is
echter ongeduldiger en wantrouwiger dan voorheen.
Als zaken fout gaan of als beweerd wordt dat die fout
gaan, verspreidt dit nieuws zich via nieuwe media
razendsnel. Het wantrouwen wordt extra gevoed door
berichten dat de welvaart oneerlijk wordt verdeeld.
In zo’n klimaat is het voor beleidsmakers lastig om
ingrijpende veranderingen vol onzekerheden in gang
te zetten. De burger bekijkt dit met argwaan en rekent
onverbiddelijk af bij de eerstvolgende verkiezingen.
Maatschappelijke akkoorden zijn dan een belangrijk
bestuursinstrument. Ze vormen het ankerpunt van goed
bestuur als bij complexe vraagstukken in een heterogene
samenleving, van de overheid oplossingen gevraagd worden. Oplossingen waar draagvlak voor nodig is.
De overheid moet de transities in goede banen leiden
terwijl de politiek versnipperd is. Dat maakt het extra
lastig om een brede toekomstvisie te ontwikkelen. Een
visie die uitgaat van een systeemverandering en het
beleid hiervoor consequent over meerdere verkiezingen
heen uitvoert. Politici hebben lang niet altijd de kans
om zo’n periode mee te maken. Transitiebeleid vraagt →
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om het nemen van risico’s terwijl de effecten, zowel
positieve als negatieve, pas jaren later goed zichtbaar
worden.
Akkoorden centraal
In dit krachtenveld zijn maatschappelijke akkoorden
relevant. Ingrijpende en langdurige veranderingen
komen alleen tot stand met coalities van de belangrijkste belanghebbenden die invulling willen geven
aan ambities die de politiek bepaalt. Daarin staan
langetermijnafspraken tussen overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen centraal. De vorm van die coalities kan
verschillen: maatschappelijke akkoorden, convenanten of bijvoorbeeld pps-constructies (publiekprivate samenwerking).
De SER ontwikkelt al jaren mee met deze trend.
Onze rol en taak verandert vanwege de steeds complexere beleidsvraagstukken en het groeiende aantal
stakeholders dat daarbij betrokken is. Van een SER
Jongerenplatform, het Energie- en het Klimaatakkoord
tot sectorakkoorden voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (IMVO). Voor de SER
is het normaal om ook buiten de kring van de sociale
partners maatschappelijke organisaties te betrekken.
Bij de IMVO-convenanten gaan bedrijven, overheden,
vakbonden en milieu- en maatschappelijke organisaties samen aan de slag om misstanden als uitbuiting,
onderbetaling en milieuschade te voorkomen. Er zijn
inmiddels tien convenanten gesloten.
Aanpak werkt
Het Energieakkoord voor duurzame groei, dat we
in 2013 faciliteerden, laat zien dat deze aanpak
werkt. De oorsprong lag in een frustratie, zowel
politiek als maatschappelijk, dat de energietransitie
in Nederland niet opschoot. Opeenvolgende kabi-
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netten wisselden van koers. Zulk jo-jo-beleid werkte
belemmerend op de investeringen door bedrijven
en burgers. Hier kwamen voorwaarden samen voor
een goed maatschappelijk akkoord. Er was politieke
noodzaak. Er was maatschappelijke druk en er was
de erkenning dat dit alleen gezamenlijk kon. En het
paste in de Nederlandse traditie van samenwerking
en coalitievorming.
Is de politiek hiermee verworden tot een stempelmachine zoals De Graaf beweert? Nee, is daarop mijn
antwoord. In de tijd van het Energieakkoord zat ik
zelf in de Kamer en zag dat Kamerleden actief werden betrokken bij de totstandkoming ervan. Bij het
Klimaatakkoord zie je ook dat de politiek de kaders
zet en de keuzes maakt over normering, wetgeving en
subsidies. Zo hoort het in dit samenspel.
Zuinig zijn
In deze tijd is het verleidelijk om te doen alsof er
heel makkelijke oplossingen en werkwijzen zijn voor
de complexe vraagstukken waar we voor staan. Beter
is het die complexiteit te erkennen en te zoeken
naar verbinding en draagvlak. Zodat je uiteindelijk
zo effectief mogelijk kunt besturen. Gezien de
grote transities waar Nederland middenin zit is een
maatschappelijk akkoord een vitaal en werkbaar
instrument. Een instrument dat bijdraagt aan een
duurzame economische ontwikkeling. Een instrument dat zich blijft ontwikkelen en waar we zuinig
op moeten zijn.

Mariëtte Hamer
Voorzitter SociaalEconomische Raad

Platformexpert Martijn Arets

Iedereen is zoekende
.

Onafhankelijk
platformdeskundige
Martijn Arets interviewde
in zestien landen
zo’n vijfhonderd
platformondernemers
en andere betrokkenen.
Wat zijn volgens hem
de kansen én risico’s van
de platformeconomie?
TEKST Dorine van Kesteren
FOTO Christiaan Krouwels

Het begon allemaal in 2010.
Martijn Arets zegde zijn baan in de
marketing op en stapte in een oud
Volkswagenbusje, het avontuur tegemoet. Zijn reis leidde tot een boek
over twintig inspirerende Europese
merken, waarvan hij de Engelse
vertaling financierde met een
aandelen-crowdfundingscampagne.
Arets’ fascinatie voor de platformeconomie ontstond op dat moment.
‘Ik dacht: als de vraag naar en het
aanbod van geld elkaar kunnen
vinden op een digitaal prikbord,
moet dat toch ook lukken voor
producten, diensten en arbeid?’
Het bleek een vooruitziende blik.
Sindsdien reist Arets de wereld
over om de opkomst van online
platforms en de invloed ervan op
de samenleving te onderzoeken. Als
onafhankelijk platformexpert interviewde hij in zestien landen zo’n

vijfhonderd platformondernemers,
deskundigen en vertegenwoordigers
van overheden en vakbonden. Sinds
eind 2017 is hij ook verbonden aan
de Universiteit Utrecht. Daar doet
hij onderzoek naar de haalbaarheid
van platformcoöperaties – waar
de werkers mede-eigenaar zijn van
het platform – en werkt hij aan
een wetenschapsagenda voor de
platformeconomie.
Zelf maakt hij veel gebruik van de
platforms. ‘Als je wilt weten hoe de
platformeconomie in elkaar zit, dan
moet je actief participeren.’
Race to the bottom
Kansen bieden de digitale platforms
absoluut, steekt Arets geestdriftig
van wal. ‘Nog nooit was het zo
gemakkelijk om transacties te
sluiten. Dit leidt tot een stijgende
vraag van consumenten en groei- →
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platformeconomie

Martijn Arets is één van de sprekers tijdens het
SER open huis op vrijdagmiddag 11 oktober 2019.
Komt u ook? U kunt zich aanmelden via
www.ser-openhuis.nl

ende markten. Daarnaast is het
werk laagdrempelig en toegankelijk.
Daardoor wordt de arbeidsmarkt
inclusiever en neemt de arbeidsparticipatie toe. De werkenden kunnen
zich verder volledig op hun vak
richten. Het platform zorgt immers
voor het matchen, de sales en de hele
administratieve afhandeling.’
Het pijnpunt zit in de positie van
de werkenden. In de praktijk ontstaat
regelmatig een race to the bottom in

beloning, ziet Arets. ‘Welke maaltijdkoerier, schoonmaker, taxichauffeur
of klusjesman is bereid om voor het
laagste bedrag in actie te komen?
Door de acceptatiegeschiedenis
van werkers te analyseren, kunnen
opdrachtgevers daarachter komen,
met alle kwalijke gevolgen van dien.’
Vele platformwerkers hebben bovendien geen zekerheid van inkomen,
geen pensioen en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Niet voor
niets woedt in Nederland de discussie
of zij nu de facto een soort zelfstandigen zijn of werknemers.
Arets: ‘Hoewel vaak zo ingestoken, is dit geen platformspecifieke
discussie. De scheidslijn tussen
werknemers en zelfstandigen is
nergens in de arbeidsmarkt helder;
de regelgeving is onduidelijk en
handhaving ontbreekt. Een gedachteexperiment. Stel dat de overheid of
de rechter een schoonmaakplatform
dwingt de schoonmakers in dienst te
nemen. Dan gaat hun prijs omhoog
naar minimaal 20 euro per uur.
Maar bijna geen enkele particulier is
bereid om dat te betalen. Het gevolg

De arbeidsmarkt van de toekomst
Nederland heeft een ingrijpende hervorming van de arbeidsmarkt nodig.
Ongeacht de contractvorm moet iedere ‘werkende’ straks dezelfde rechten én
plichten krijgen. Inclusief een ‘universeel fundament’ voor arbeidsongeschiktheid. En tijdelijk werk moet altijd duurder zijn dan een vast dienstverband. Dat
bepleitte de commissie-Borstlap eind juni in een tussenrapport. Deze commissie werd vorig jaar ingesteld door minister Koolmees van SZW. Het definitieve
advies over de toekomstige arbeidsmarkt verschijnt eind dit jaar.
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is dat het platform failliet gaat en
het schoonmaakwerk weer in het
zwarte circuit verdwijnt, waar de
werkenden nog minder bescherming
hebben. Het is dus allemaal niet zo
eenvoudig. Neemt niet weg dat het
een belangrijk thema is. Veel individuele platformwerkers zijn blij met
hun vrijheid en flexibiliteit, maar
hoe creëeren we voor het collectief
voldoende zekerheid?’
Copy/pasten
Tijdens zijn ronde over de wereld
merkte Arets dat de platformeconomie eigenlijk overal dezelfde vragen
oproept. ‘Iedereen is zoekende.
Nergens bestaat nog een ideaal
model dat andere landen simpelweg
kunnen copy/pasten.’ Toch is er over
de grens inspiratie te vinden. Zo
denkt de vakbond in Zweden na over
manieren om ‘publieke waarborgen’
aan te brengen in de platforms.
‘Bijvoorbeeld door afspraken
over werktijden en beloning in te
bouwen in de algoritmes, en deze
algoritmes vooraf door een onafhankelijke trusted third party te laten
controleren.’
Een ander idee is om de ‘reputatiedata’ van werkenden veilig
te stellen. ‘Uit onderzoek blijkt
dat de ratings van opdrachtgevers
belangrijker zijn om nieuwe klussen
te krijgen dan diploma’s. Sommige
landen denken erover na om deze
data te standaardiseren en op een
onafhankelijke plek te verzamelen,
zodat de werkenden deze gemakkelijk kunnen meenemen naar andere
platforms.’

zeepkist

Gelijke kansen

Helikopterview
De SER is in juli een verkenningstraject over de platformeconomie
gestart. Aanleiding is de motie
met dit verzoek die de Tweede
Kamer tijdens de begrotingsbehandelingen van SZW heeft aangenomen. Arets adviseert de SER om
‘algemene’ en ‘platformspecifieke’
kwesties van elkaar te scheiden.
‘Tot de laatste categorie reken ik
vragen als: Welke mogelijkheden
zijn er om transparantie te krijgen
in de algoritmes die de platforms
gebruiken? Welke invloed heeft
stukloon voor maaltijdkoeriers
op de verkeersveiligheid? En hoe
kunnen werkenden de baas worden
over hun eigen data?’
‘Het zou daarnaast mooi zijn
als de SER een helikopterview kan
aanbrengen. En, zoals het de SER
betaamt, een constructieve houding kan bewerkstelligen. In plaats
van tegenover elkaar te staan, moeten de betrokken partijen de vraagstukken rond de platformeconomie
samen oplossen. De platforms gaan
niet meer weg, zoveel is zeker.’ n

Mijn zoon en dochters leer ik dat ze nu al invloed
kunnen uitoefenen op hun loopbaan via de keuzes
die ze zelf maken. Ik geef ze mee dat het loont om
tegen de stroom in te zwemmen. En dat ze alle
vier dezelfde kansen hebben om in het leven te
bereiken wat ze willen. Het raakt mij daarom als ik
om mij heen kijk en zie dat rolpatronen nog lastig
te doorbreken zijn. Ik vraag me soms ook af of
de kansen voor mijn zoon en dochters echt gelijk
zullen zijn.
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest
voor ‘vrouwen aan de top’ en is de aandacht voor
culturele diversiteit toegenomen. Maar ondanks
deze aandacht is de voortgang nog beperkt.
In de SER vergaderen we in een prachtige zaal
met aan de ene kant de werkgevers, daartegenover de vakbonden en in het midden de kroonleden. De polder pur sang! Wat meteen opvalt, is
dat er aan de werkgeverskant nauwelijks dames
zitten. Wat wij hier zien in de grote vergaderzaal
van de SER, is geheel in lijn met hetgeen zich
afspeelt bij bedrijven. Een vrouw aan de top is nog
steeds bijzonder. Dat merken we natuurlijk ook in
de maatschappij en het bewijst voor mij dat het erg
belangrijk is om deze patronen te doorbreken.
Als lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV heb
ik de mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Bij
alle onderwerpen waaraan ik werk, streef ik naar
diversiteit en gelijkheid. Ik kijk daarom uit naar
de resultaten van het SER-onderzoek Diversiteit
aan de Top en hoop dat we hiermee in Nederland
aan de slag gaan en onze kinderen een wereld
doorgeven die gelijke kansen biedt.
Judy Hoffer
Lid Dagelijks Bestuur FNV

FOTO Christiaan Krouwels

Arets noemt ook België, dat een
deeleconomie-belasting kent.
Platforms die worden erkend
door de overheid, brengen hun
opdrachtgevers 20 procent voorbelasting in rekening. ‘Zo maakt de
Belgische overheid een deel van de
zwarte economie wit. Tegelijkertijd
is het gek dat de manier waarop
vraag en aanbod bij elkaar komen,
bepaalt of deze belasting moet
worden betaald.’
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Overleg tussen politiek en polder

Reconstructie
Klimaatakkoord
Nét voor het zomerreces werd het Klimaatakkoord een historisch feit. Wat ging eraan
vooraf om tot dit startpunt te komen? De reconstructie van een ‘ongeëvenaard proces’.
TEKST Corien Lambregtse
FOTO Branko de Lang, ANP

‘Met dit Klimaatakkoord is de
energietransitie in Nederland een
onomkeerbaar proces’. Dat zijn de
woorden waarmee Ed Nijpels de
brief besluit waarin hij de meer
dan honderd partijen die aan de
sectortafels zaten, vraagt om zich
aan de uitvoering van het akkoord
te committeren. Sterker kan Nijpels,
voorzitter van het Klimaatberaad,
het niet uitdrukken. De realisatie
van de doelen vergt volgens hem
eenzelfde krachtenbundeling als de
totstandkoming van het akkoord.
Daarmee onderstreept hij nog maar
eens dat de politiek deze opgave niet
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in haar eentje aankan. Binnenkort
zal blijken of de partijen zich
nog voldoende herkennen in dit

maatschappelijke akkoord en het
gaan ondertekenen. Dat is nog ‘geen
gelopen race’.

Februari 2018: start verkenningsfase
Het kabinet geeft op 23 februari
2018 het startschot voor de besprekingen over het Klimaatakkoord.
Centraal doel: 49 procent reductie
van broeikasgassen in 2030, ten
opzichte van 1990. De besprekingen
vinden plaats aan vijf sectortafels,
drie taakgroepen en tientallen
werkgroepen. De SER is gevraagd
de totstandkoming van het

Klimaatakkoord te faciliteren. Het
Klimaatberaad zal de voortgang en
samenhang bewaken.
Elke sectortafel moet een vooraf
vastgestelde reductiedoelstelling
bereiken. Daarom nodigt het
kabinet partijen uit die daadwerkelijk ‘tonnen kunnen leveren’ of
actief bijdragen aan maatschappelijk draagvlak. Niet de inspan-

ningen tellen, maar het resultaat
is leidend. Deze werkwijze is een
van de belangrijkste lessen van het
Energieakkoord: de voorloper van
het Klimaatakkoord. Alle betrokken
partijen houden elkaar daarbij
scherp. Het streven is om in de
zomer tot afspraken op hoofdlijnen
te komen.

Juli 2018: Voorstel voor hoofdlijnen
‘Het was een ongeëvenaard proces’,
blikt Birgitta Westgren, directeur
Klimaat bij het coördinerend ministerie van EZK, terug. ‘Het was groot
en veel. We hadden constant onze
voelhorens uitstaan: Waar loopt het
proces goed en waar niet? Vanuit
de SER is er een fenomenaal werk
verricht om alle partijen bij elkaar te
krijgen en het hele proces te organiseren.’

December 2018:
Ontwerp-Klimaatakkoord
Op basis van de analyses van de
planbureaus en de appreciatie
van het kabinet en de Tweede
Kamer gaan de tafels verder met de
uitwerking van de hoofdlijnen. Drie
maanden later is er het OntwerpKlimaatakkoord: een omvangrijk
pakket van afspraken, maatregelen
en instrumenten dat de Nederlandse
CO2-uitstoot in 2030 fors zal
terugdringen.

Teun Bokhoven vond de presentatie
op 21 december een euforisch
moment. Bokhoven is voorzitter
van het Topconsortium voor Kennis
en Innovatie Urban Energy en de
Nederlandse Vereniging Duurzame
Energie. ‘Het was ons gelukt om
met alle inbrengen tot een geheel
te komen. Een megaprestatie.’ Die
euforie deelde niet iedereen. De
→
milieuorganisaties en de FNV

Na een paar maanden zweten,
ligt er op 10 juli 2018 het Voorstel voor
Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. De
planbureaus gebruiken de zomer
om het voorstel door te rekenen.
De uitkomst is dat de maatregelen
voldoende potentieel bieden om een
reductie van 49 procent te behalen.
Wel moeten de voorstellen nog een
stuk concreter. De kaders voor die
uitwerking stelt het kabinet begin
oktober vast. Uitgangspunt is dat
de transitie voor ieder huishouden
en iedere Nederlander haalbaar en
betaalbaar moet blijven. Nijpels doet
er vanaf het begin alles aan om de
politiek en de maatschappelijke partijen bij elkaar te houden. ‘Nee’ zeggen tegen de voorstellen is er volgens
hem niet bij. ‘Dan heb je als politicus
ook de plicht om met alternatieven
te komen.’
In de politiek lijken de tegenstellingen juist te worden aangewakkerd. Sybrand Buma, destijds
CDA-leider, waarschuwt voor een
dreigende tweedeling tussen gewone
burgers die de rekening van de
energietransitie moeten betalen en
prosecco-drinkende Tesla-rijders die
ervan profiteren.
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December 2018: Ontwerp-Klimaatakkoord
→ besloten het akkoord in deze vorm
niet te tekenen. ‘Het ging voor ons
niet ver genoeg’, zegt Michelle Prins
van Natuur & Milieu. ‘In het begin
was er aan alle tafels een sfeer van:
we gaan de kansen benutten die de
transitie biedt. Maar met name aan
de sectortafel Industrie ontstond
een probleem. Een CO2-heffing
was bijvoorbeeld onbespreekbaar.
Al lag er een rapport van het
ministerie van EZK dat goede
aanknopingspunten bood om tot
een heffing te komen die de benodigde CO2-reductie zou opleveren
en bedrijven niet onredelijk zou
benadelen. Tot op het laatst hebben

we volgehouden en toen we de allerlaatste tekstversie zagen, wisten we:
dit gaat niet ver genoeg. De klimaatdoelen lagen ver uit zicht.’
Voor de FNV was er ook het
pijnpunt van arbeidsmarkt en
scholing. Vicevoorzitter Kitty Jong
was zwaar teleurgesteld: ‘Wij misten
concrete financiële toezeggingen
op dat gebied. Er stond geen woord
in over het kolenfonds waarvoor we
vorig jaar in een SER-advies pleitten.
Als je besluit om kolencentrales te
sluiten, moet je werknemers in die
sector de kans geven om zich om te
scholen en nieuw werk te vinden.’
In zijn aanbiedingsbrief aan

minister Wiebes van EZK benadrukt Nijpels dat het kabinet
mede-eigenaar is van het OntwerpKlimaatakkoord. ‘U en uw collega’s
zijn op mijn verzoek zeer nauw bij
dat overleg betrokken. (…) Om tot
een gezamenlijk product te komen,
hebben alle partijen over hun
schaduw heen moeten springen.
Ik constateer dat velen tot de
rand van hun mandaat zijn
gegaan. Het kabinet was bereid
over de grenzen van het Regeerakkoord heen te gaan.’ Maar
zou het akkoord in het politieke
proces overeind blijven? Dat was
de grote vraag.

Januari 2019: politieke impasse
In januari 2019 zet VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff de toon
voor het politieke debat. In een
interview met De Telegraaf zegt
hij dat de kans ‘nihil’ is dat de
VVD de milieumaatregelen uit het
akkoord allemaal gaat uitvoeren.
‘D66 heeft al voordat het akkoord
er was gezegd: het kabinet moet het
gewoon uitvoeren. Nou dat ga ik
niet doen. Ík heb geen akkoord! Er
hebben mensen een akkoord met
zichzelf gesloten en dat hebben ze
aan de politiek overhandigd. Het zijn
adviezen. Het werk begint voor mij
pas nu.’ Als hij zou moeten kiezen
tussen het kabinet of de burger, dan
kiest hij voor de burger, benadrukt
hij. En politici die dat niet doen,
vindt hij ‘klimaatdrammers’.
Bokhoven (NVDE) herinnert zich
dit als het dieptepunt in het proces.
‘Het hele onderhandelingsproces
werd op een beschamende manier
gediskwalificeerd. Wij zaten aan tafel
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omdat het kabinet ons had gevraagd.
Ineens werden we neergezet als een
groepje amateurs. Schandalig. Als

het kabinet dan ook nog eens over
dit akkoord zou vallen, was alles
voor niets geweest.’

Maart 2019: doorrekening planbureaus
De planbureaus presenteren op
13 maart, een week voor de Provinciale Statenverkiezingen, de doorrekening van het Ontwerp-Klimaatakkoord. Volgens het Planbureau
voor de Leefomgeving wordt de
reductiedoelstelling van 49 procent
ten opzichte van 1990 waarschijnlijk
niet gehaald. Met name de voorstellen van de sectortafel Industrie
leveren onvoldoende CO2-reductie op.
Enkele uren na de presentatie van
de doorrekening, kondigt het kabinet meteen al vijf maatregelen aan.
‘Wij willen de doelen halen, op een

betaalbare manier en met een goede
balans in de lasten voor bedrijven
en de mensen,’ zegt premier Rutte.
‘Wij gaan de energiebelasting voor
de burger verlagen en die voor bedrijven verhogen.’ Verder kondigt het
kabinet aan dat er een ‘verstandige’
CO2-heffing voor bedrijven komt.
‘Het moet niet zo zijn dat bedrijven
wegrennen’, zegt minister Wiebes.
Ook komen er maatregelen rond
elektrische auto’s, landbouw en
CO2-opslag. Nijpels is opgelucht. ‘De
berekeningen laten zien dat het doel
bereikbaar is. En de kosten vallen

zelfs mee. De aanvullende maatregelen die het kabinet nu voorstelt,
zullen het draagvlak alleen maar
vergroten. Het laat zien dat ook de
politiek ervoor gaat.’ Officieel hebben de sectortafels geen overleggen
meer, maar er zijn wel veel bilaterale
overleggen tussen bewindslieden
en partijen om te kijken met welke
afspraken iedereen kan leven. Ook
de natuur- en milieuorganisaties
zien voldoende reden om verder te
praten. Prins: ‘Wij waren erg blij dat
het kabinet na de doorrekening van
de planbureaus meteen doorpakte.’

Juni: 2019: SER-advies over industrie
Op verzoek van het kabinet
brengt de SER advies uit over de
bijdrage van de industrie aan het
Klimaatakkoord. Werkgevers en
werknemers maken zich zorgen
over de effecten van een CO2-heffing
voor het behoud van bedrijven en
werkgelegenheid in Nederland.
SER-voorzitter Mariëtte Hamer roept
de sociale partners bij elkaar om
vanuit een breed perspectief naar
het probleem te kijken: zowel naar

CO2-reductie als naar economische
bedrijvigheid en behoud van banen.
Het industrie-advies dat de SER op
21 juni presenteert, combineert
de beprijzing van vermijdbare
CO2-uitstoot met de versterking
van de arbeidsmarkt en scholing
en met stimulering van innovatie
om de transitie in de industrie te
versnellen. Het advies wordt een
belangrijke bouwsteen voor een
Klimaatakkoord.

Juni 2019: presentatie Klimaatakkoord
Bij de presentatie van het Klimaatakkoord op 28 juni geven de vier
meest betrokken bewindslieden
acte de présence: Wiebes (EZK),
Schouten (LNV), Ollongren (BZK)
en Van Veldhoven (IenW). Saillant
detail: het Klimaatakkoord heeft een
sober wit kaftje, afwijkend van de
twee voorgaande versies. Een subtiel
signaal dat de politiek haar eigen

accent wil leggen. Zo wordt dat ook
door de maatschappelijke partijen
verstaan.
Veel maatschappelijke partijen
en de bedrijven zijn teleurgesteld
over de gang van zaken. Bokhoven
(NVDE): ‘Tot december waren bedrijven en maatschappelijke organisaties mede-eigenaar van het akkoord.
Daarna is dat mede-eigenaarschap

veronachtzaamd. De overheid kan
niet verwachten dat de maatschappelijke partijen nog steeds juichend
klaar staan om het akkoord te steunen. Er zijn maatregelen verdwenen,
bijgekomen of afgezwakt, die eerder
zwaar waren uitonderhandeld.’
De FNV heeft tot op het laatst
grote druk op de politiek gezet
om in het akkoord afspraken op →
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te nemen over de arbeidsmarkt en
over een voorziening voor mensen
in een kwetsbare financiële positie.
Pas op het allerlaatste moment
wordt dat beloond. Jong: ‘Natuurlijk
is het mooi dat het kolenfonds in
het akkoord is opgenomen, net als
een voorziening voor mensen die in
financiële problemen komen door
de energietransitie. Maar de manier
waarop dit allemaal is gegaan, is
niet optimaal. Als de politiek een
maatschappelijk akkoord wil, geef
de maatschappelijke partijen dan
ook de ruimte om in vrijheid met
oplossingen te komen. Nu werden
we aan alle kanten beknot door een
regeerakkoord. Het hele proces had
zoveel beter gekund.’
‘Het laatste deel van het proces
was hectisch’, erkent Westgren.
Ze begrijpt dat er partijen zijn die
daarin teleurgesteld zijn. ‘Van de
totstandkoming van het Energieakkoord in 2013 hebben we geleerd
dat we de politiek meer bij het
proces moesten betrekken. Dat
akkoord was vooral een succes van
de maatschappelijke organisaties.
Het klimaatbeleid ís politiek. Het
gaat over verantwoordelijkheden
van bewindspersonen en over het
politieke vraagstuk van lusten en
lasten. Dat heeft tijd nodig. Wat we
geleerd hebben, is dat er meer duidelijkheid had kunnen zijn over het
verloop van het maatschappelijke

en het politieke proces, en over het
moment waarop die twee processen
uiteindelijk samenkomen. Het probleem is wel dat je aan de voorkant
niet weet wat er gaat gebeuren.
Zeker niet in zo’n groot proces, met
zoveel aandacht van zoveel partijen.
Eén ding staat vast: deze rijkdom van
afspraken had niemand van tevoren
kunnen voorzien en was er zonder
de inzet van alle deelnemers nooit
geweest.’
‘Het is een groot goed dat we er
in Nederland zo goed in slagen om
partijen met elkaar te verbinden’,
benadrukt ze. Als wij in Europa over
het Klimaatakkoord vertellen, zijn

andere landen daar jaloers op.’
Op 10 juli werd het Klimaatakkoord als eerste door 50 partijen
uit de financiële sector ondertekend.
De komende tijd zal blijken wie dit
voorbeeld volgen. De NVDE is al op
zoek naar een feestelijk ondertekeningmoment. De milieu- en natuurorganisaties gaan het er met de eigen
achterbannen nog over hebben. De
FNV legt het akkoord op 16 september voor aan het ledenparlement.
Jong denkt niet dat er dan al meteen
een besluit ligt: ‘Het onderwerp is
belangrijk genoeg om het er eerst
eens goed over te hebben, en dan pas
te beslissen over de ondertekening.’ n

Minister Ollongren (BZK), minister Schouten (LNV), Ed Nijpels, minister Wiebes (EZK) en staatssecretaris
Stientje van Veldhoven (IenW) presenteren het Klimaatakkoord.

Rol van de SER
Op verzoek van het kabinet heeft
de SER de totstandkoming van
het Klimaatakkoord gefaciliteerd,
vanuit een secretariaat met ervaren
medewerkers van het Rijk en de
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SER. Ongeveer 20 medewerkers
ondersteunden de sectortafels en
het Klimaatberaad, de taakgroepen
en diverse werkgroepen. Alle actuele
informatie en achtergronden over

het Klimaatakkoord zijn gedeeld via
www.klimaatakkoord.nl. Verder zijn er
in het land een tiental bijeenkomsten
geweest om burgers te informeren en
met hen in gesprek te gaan.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap verstevigt positie mbo’ers

Verbinding in de
watersector
Rudolf Zijlstra (Vitens) en Pieter Hoekstra (CIV) laten de waterkennis stromen.

Onderwijsinstellingen
en werkgevers hebben
elkaar hard nodig, maar
weten elkaar niet altijd te
vinden. In de watersector
zorgt het Centrum voor
Innovatief Vakmanschap
Water voor de verbinding,
met name op mboniveau. ‘Verschil in tempo
is de grootste uitdaging.’

TEKST Berber Bijma FOTO Dirk Hol

Het water valt met bakken uit de
hemel. Hoe toepasselijk bij een
bezoek aan het Centrum voor
Innovatief Vakmanschap Water
(CIV Water), gevestigd bij waterkennis
instituut Wetsus in Leeuwarden.
Binnen spreekt ook Pieter Hoekstra,
projectleider van het CIV, in watertermen: ‘Ons doel is om kennis te
laten stromen. Daarvoor verbinden
we voortdurend werelden aan elkaar.’
Het CIV Water (3,2 fte) is in 2013
opgericht om de positie van mbo’ers
in de watersector te verstevigen en
innovatie in de sector te versnellen. Het CIV draait onder meer op
overheidssubsidie en op de inzet
van een aantal ‘primaire partners’:
Dit zijn: MBO Life Science (een
samenwerking van een roc en een
agrarisch opleidingscentrum (AOC)),
een hogeschool, twee noordelijke
waterschappen, drinkwaterbedrijf
Vitens en waterlaboratorium WLN.
Het grotere netwerk bestaat uit nog

Best practices
Leren van anderen is een belangrijke succesfactor bij het slagen
van projecten. Daarom een serie
over best practices op het gebied
van leven lang ontwikkelen,
samenwerking, arbeid, diversiteit
en de energietransitie. Deze
keer: het Centrum voor Innovatief
Vakmanschap Water.

eens vijftien roc’s en aoc’s, en zeventien bedrijven. ‘Bij al die partijen zitten wij aan tafel met de vraag: “Wat
heb jij nodig en wat heb je zelf al in
huis?”’, vertelt Hoekstra.
Vertaling naar praktijk
‘De implementatie van de Europese
Kaderrichtlijn Water is een mooi
voorbeeld van de kruisbestuiving →
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best practices

“weer de schoolbanken in” merken
we daarom eigenlijk niets.’

Rudolf Zijlstra (Vitens): 'Onze medewerkers leren veel bij het CIV'

die het CIV Water tot stand brengt’,
zegt hij. ‘Wij verbinden niet alleen
onderwijs en bedrijfsleven, maar ook
mensen in het veld en beleidsmedewerkers. Zo’n kaderrichtlijn is een
gedegen beleidsstuk, dat vervolgens in
praktijk moet worden gebracht. Wij
hebben de beleidsmedewerkers van
het waterschap in gesprek gebracht
met hun collega-veldmedewerkers
over de praktische vertaling van de
richtlijn. Dan zie je twee werelden bij
elkaar komen. Veldmedewerkers en
kantoormedewerkers komen normaal
gesproken – letterlijk – niet op

elkaars terrein. We hebben bovendien
studenten laten aanschuiven, zodat
die konden zien hoe het is om bij een
waterschap te werken.’
Beroepshouding
In veel leertrajecten die het CIV tot
stand brengt, speelt de beroepshouding een belangrijke rol. ‘In onze
trajecten en opleidingen stimuleren
wij mensen om zich af te vragen of ze
hun huidige functie willen houden
en hoe ze zich willen ontwikkelen.
Onze trainingen zijn altijd sterk
praktijkgericht. Van weerstand tegen

Pieter Hoekstra (CIV): 'Mensen leren hier op een andere manier naar hun werk te kijken'
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Praktijkcasus
Hoekstra geeft een voorbeeld van
een training. ‘Bij drinkwaterbedrijf
Vitens losten verschillende procesoperators in tweetallen op de locatie
een praktijkcasus op. Ze kregen geen
theoretische achtergrond mee. Het
ging dus echt om de vraag: hoe pak
je een probleem in de praktijk aan en
op welke manier werk je dan samen?
De ceo van Vitens drukte mooi uit
wat het resultaat van die training
was: “naast meetbaar ook merkbaar”.

Van weerstand
tegen “weer de
schoolbanken in”
merken we
eigenlijk niets
Mensen leren, kortom, op een andere
manier naar hun werk te kijken én
samenwerking te zoeken.’
Rudolf Zijlstra, teammanager bij
Vitens, is zeer te spreken over de rol
die het CIV speelt. ‘Onze medewerkers
werken via het CIV aan hun beroepshouding en leren onderling veel van
elkaar. Voor ons is het CIV bovendien
een mooi vliegwiel om meer actuele
lesstof in de dagopleidingen te krijgen
en soms ook een middel om goede
mensen te vinden. Zo hebben we een
jongeman aangenomen die via een
roc meeliep met een traject voor onze
medewerkers. Wij zitten natuurlijk op
de voorste rij als talent voorbijkomt.’
Zijlstra hoopt dat het CIV-netwerk zich
de komende jaren verder uitbreidt.

column

Twee generaties
Het is verleidelijk om jongeren en ouderen verschillende
belangen toe te dichten en te doen alsof ze elkaar stevig in
de weg zitten. De pensioendiscussie is ervan doortrokken.
Jongeren betalen verhoudingsgewijs veel, ouderen relatief
weinig, zo lees ik voortdurend. Terwijl Henk Krol roept:
‘handen af van ons pensioen’, vragen jongeren: ‘mag ik eens
een vaste baan en een fatsoenlijke woning?’ Je zou bijna
denken: jong en oud zijn elkaars tegenstander en gaan
elkaar niet vinden.
Ik was daarom prettig verbaasd toen ik las over
het geheim achter het electorale succes van de Duitse
groenen (Bündnis 90/Die Grünen) bij de Europese verkiezingen. Tot ieders verbazing behaalden ze 20 procent van
de stemmen. Die kwamen vooral van klimaatbezorgde
jongeren. Maar ook opvallend veel oudere vrouwen hadden groen gestemd. Bij navraag bleken het oma’s te zijn
die door hun kleinkinderen waren gebeld met de vraag:
‘jouw toekomst duurt misschien niet zo lang meer, wil je
alsjeblieft voor mijn toekomst stemmen?’ Aan die oproep
gaven ze in groten getale gehoor.
Ik vond het een vrolijk stemmend verhaal. Twee
generaties die samen een steen in de vijver gooien voor
de toekomst. Waar zie je dat? Ouderdom is welhaast synoniem geworden voor angst en behoudzucht. Voor verliesgevoelens van oudere mannen die zich voorbijgestreefd
zien door vrouwen en minderheden. Voor de vrees dat
jouw kinderen het niet beter gaan krijgen dan jijzelf.
Het is tijd voor een positieve wending. Laten de
Duitsers ons tot voorbeeld zijn. Behalve uit verontwaardigde mannen bestaan de Nederlandse 60-plussers
namelijk ook uit miljoenen vrouwen (en mannen,
gelukkig) die zich juist bekommeren om hun nageslacht.
Nu nog partijen en media vinden
die dat willen zien!
Yvonne Zonderop
Journalist bij de Groene
Amsterdammer, bestuurder
(onder meer lid van de Raad
van Commissarissen van de
FD Mediagroep) en auteur.

FOTO Christiaan Krouwels

Mbo-specialisaties
‘CIV Water richtte zich in de eerste
vijf jaar van zijn bestaan met
name op vragen van bedrijven’,
zegt Hoekstra. ‘De komende tijd
willen we ons meer richten op de
vragen van onderwijsinstellingen.
We ontwikkelen bijvoorbeeld
vier keuzedelen – specialisaties
op mbo-niveau – gericht op de
watersector. Die kunnen op alle
mbo’s in het land voor studenten
en voor bij- en nascholing worden
ingezet. Het Noorderpoort College
in Delfzijl gaat bijvoorbeeld
aan de slag met het keuzedeel
Drinkwater.’
Het ritmeverschil tussen onderwijs en bedrijfsleven is de grootste
uitdaging. Hoekstra: ‘De vragen
komen snel, de antwoorden laten
weleens op zich wachten. Een
bedrijf dat docenten wil inzetten
voor een bedrijfstraining, moet
zich schikken in het lesrooster
van een roc. Een roc dat een
opleidingstraject wil uitvoeren bij
een bedrijf, loopt de kans dat dat
nog even vooruitgeschoven moet
worden. Het zou mooi zijn als de
ritmes aan beide kanten meer op
elkaar worden afgestemd.’
De eerste subsidiefase van het
CIV is afgerond. Met het geld dat
nog over is én de bijdrage van
partners gaat het CIV voorlopig
door. Hoekstra: ‘Daarnaast zijn we
bezig met een scale-up-subsidie
van het Platform voor Talent en
Techniek én met een aanvraag voor
EU-subsidie. Uiteindelijk willen we
overbodig worden: als de werelden
van praktijk, onderwijs en beleid
elkaar vanzelfsprekend vinden. Zo
ver is het nog niet. Vandaar dat wij
vooralsnog het platform blijven
waar die werelden samen een
hybride leeromgeving vormen.’ n
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Handreiking
arbomaatregelen
Uitzendwerk

Bemiddeling bij
medezeggenschap

De SER publiceert de nieuwe
handreiking Uitzendwerk, een
handreiking specifiek gericht op
de arbeidsomstandigheden van
uitzendkrachten.
De handreiking beschrijft hoe
sectoren en bedrijven ervoor kunnen zorgen dat uitzendkrachten en/
of tijdelijke krachten onder goede
en gelijkwaardige omstandigheden
starten. De handreiking is opgesteld
in samenwerking met de Stichting
DOORZAAM, een stichting gericht
op het stimuleren van de duurzame
inzetbaarheid van uitzendkrachten. De handreiking biedt sociale
partners op sectorniveau goede
handvatten om in de eigen arbocatalogus afspraken te maken over
de veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten,
tijdelijke krachten of nieuwe toetreders binnen bedrijven. Maar de
handreiking is ook bruikbaar voor
individuele werkgevers en werknemers. De handreiking is online te
vinden op de website van de SER. n

De SER heeft de Bedrijfscommissies
voor de marktsectoren ingesteld
om te bemiddelen bij conflicten
over medezeggenschap. Het gaat
daarbij vooral om conflicten tussen
een ondernemingsraad en ondernemer. Als bemiddeling door de
Bedrijfscommissie niet slaagt, dan
geeft zij advies. Bemiddeling door de
Bedrijfscommissie is voor partijen
meestal laagdrempeliger dan een
direct beroep op de rechter. De
Bedrijfscommissie lanceerde
onlangs een nieuwe website,
www.bedrijfscommissie.nl.
Er zijn door de SER twee bedrijfscommissies ingesteld: Bedrijfscommissie Markt I, voor de commerciële
sectoren, en Bedrijfscommissie Markt
II, voor de zorg, welzijn en sociaalculturele sector. In de bedrijfscommissies zitten vertegenwoordigers
van werkgevers- en werknemersorganisaties. Verzoeken om bemiddeling worden behandeld tijdens een
bemiddelingszitting waar beide partijen hun visie geven op het conflict.
Samen met de bedrijfscommissie
wordt vervolgens gezocht naar een
toekomstbestendige oplossing.
Daarnaast kan iedereen bij de
bedrijfscommissie terecht met vragen over medezeggenschap, de Wet
op de ondernemingsraden en werkwijze van de bedrijfscommissies. In
2018 gebeurde dat 300 keer. n
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Hoe blijft de erfenis SER-onderzoek
van Tinbergen
naar jongeren in
vitaal en effectief? medezeggenschap

Advies
Sociale dialoog

Vijftig jaar nadat Jan Tinbergen de
Nobelprijs won is zijn invloed op
het Nederlandse sociaal-economisch
bestuursmodel nog steeds goed
zichtbaar. In zijn model zijn feiten
en economische analyses belangrijke
pijlers voor beleid. Instituten als
CBS, planbureaus, SER, DNB een
departementen spelen daarin een
prominente rol.
SER en ESB organiseren op 15
oktober een conferentie over de
actuele waarde van dit model.
De centrale vraag is hoe de erfenis
van Tinbergen vitaal en effectief kan
blijven. Om goede compromissen
te sluiten blijven een gemeenschappelijke feitenbasis en een gedeeld
analyse kader nodig.
De wereld is echter sterk
veranderd. Feiten en analyses
worden regelmatig als nep terzijde
geschoven. Burgers gaan meer hun
eigen weg en identificeren zich veel
minder met centrale organisaties en
hun voorlieden. De politiek is versplinterd, de kiezer is grilliger dan
vijftig jaar terug.
Meer informatie over sprekers en
programma vindt u op de website
van de SER.n

Hoe kunnen de sociale partners in
de publieke sector (de werkgevers
en vakcentrales in onderwijs en
overheid) beter worden betrokken
bij wetgeving en beleid? En bij het
overleg met sociale partners in de
marktsector? Daarover gaat het
SER-advies Sociale dialoog.
Sociale partners in de publieke
sector willen meer betrokken zijn
bij de advisering over algemene
wetgeving en beleid. Organisaties in
de publieke sector voeren door de
politiek bepaalde taken uit. Partijen
in de marktsector werken voor eigen
rekening en risico, en kijken als
ondernemer naar vraagstukken. Om
afstemming te bevorderen adviseert
de SER regelmatig overleg tussen de
sociale partners in de marktsector,
zelfstandige publieke werkgevers, de
centrales voor overheids- en onderwijspersoneel en de SER-voorzitter.
Onderwerpen kunnen zijn: arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden,
een leven lang ontwikkelen, sociale
zekerheid en pensioen. In het overleg
kan men besluiten om al dan niet
samen vraagstukken op te pakken.
De raad stelt voor om na twee jaar te
evalueren. Lees het volledige advies
op www.ser.nl n

De Commissie Bevordering
Medezeggenschap (CBM) van de
SER heeft als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in
ondernemingen te bevorderen.
Medezeggenschap betrekt medewerkers bij de totstandkoming van
besluiten in de organisatie en daagt
hen uit actief mee te denken. In veel
organisaties zijn jongeren ondervertegenwoordigd in medezeggenschap.
De CBM inventariseert daarom
hoe het staat met de participatie van
jongeren in medezeggenschap. Tegelijkertijd wil de CBM ophalen wat de
motieven van jongeren zijn om wel
of juist niet deel te nemen aan medezeggenschap. Daartoe loopt er een
enquête onder ondernemingsraden
en jongeren.
De resultaten worden onder
andere gebruikt als input voor het
programma van het CBM-congres
op 28 november 2019. n
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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 CliniClowns

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

Als ik later groot ben
WIE? Annemiek van der Vorm (38)
WAT? eigenaar InVorm, organisatie van paardensportevenementen

‘Als negenjarige ben ik gaan ponyrijden. Dat ging al snel
best goed. Mijn ouders begonnen wat later een fokkerij
en sportstal voor springpaarden. Mijn ene broer ging
springen, mijn andere broer wist alles over de fokkerij en
ik koos voor dressuur. Met mijn paard Incredible heb ik
bij de jeugd zeven medailles gewonnen bij de Europese
Kampioenschappen.
Ik wilde geen fulltime amazone worden. Daarom heb
ik bij Schoevers de hbo-opleiding Officemanagement
gedaan. Daarna heb ik een tijd bij grote stallen gewerkt,
in Duitsland en Nederland. Ik leerde zelf steeds beter
rijden, maar heb ook geleerd om paarden op te leiden,
rijlessen te geven en commercieel te denken.
In 2007 ben ik bij het headhuntersbureau van Gerda
Verhaar Eeuwijk terechtgekomen; net als ik een groot
paardenliefhebster. Met haar heb ik ook de Coöperatie

van Vrouwelijke Ondernemers opgericht, om vrouwen te
motiveren een eigen onderneming te starten en elkaar
te versterken.
Zelf heb ik het bedrijf InVorm opgericht. Ik leid
paarden op, geef rijlessen en organiseer paardensportevenementen op wereldniveau. Vaak word ik ingehuurd,
bijvoorbeeld voor de organisatie van de Europese
Kampioenschappen. Ik ben nu net gevraagd om
manager te worden van het onderdeel dressuur tijdens
de Olympische Spelen, volgend jaar in Japan. Daar moet
ik het thuis eens goed over hebben, want dan ben ik
wel een jaar weg.
Het rijden en opleiden van paarden is het leukste wat
er is. Naast talent en karakter heb je er ook een beetje
geluk bij nodig, net als bij ondernemen. Het mooie is:
er komen altijd weer nieuwe kansen voorbij.’

