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De employable flexwerker 

Statementinterviews • In het thematische deel van Idee wordt in 

ieder nummer één onderwerp vanuit verschillende invalshoeken onder 

de loep genomen. De bijbehorende statementinterviews 'vertalen' dat 

onderwerp naar de persoonlijke levenssfeer -professioneel of privé

door middel van korte vraaggesprekken met direct of indirect betrok

kenen. Dit keer met BCG-interim-management directeur Boele Staal, CNV

medewerkster Ingrid van Dijk, en arbeidsmarktonderzoeker Kees Verhaar. 

Uitzendarbeid: 
kansen en rechten 

B oele Staal is lid van de Eerste Ka
mer voor D66. Voorheen had hij 
een directief unctie bij de Rand

stad Groep. Thans is hij directeur/partner 
bij BeG-Interim Management. Hoe denkt 
hij over de toename aan arbeidsmobiliteit, 
flexibel werken en de sociaal-economische 
gevolgen voor de flexwerker. 

"De oorsprong van het uitzendwezen van 
vroeger lag in de behoefte aan tijdelijk per
soneel omdat het bedrijf zich geen vast per
soneel kon veroorloven. Een louter financi
eel verhaal. Maar dat is veranderd. Uit
zendwerk sluit nu nadrukkelijk aan bij de 
belangen van de werknemers, vooral als het 
gaat om de behoefte aan mobiliteit. Deze 
mobiliteit past ook goed bij de belangen van 
de bedrijven. Het betekent dat er geregeld 
nieuwe krachten de poort binnenkomen, en 
dat werkt verfrissend. De top van de ar
beidsmarkt, het uitzenden van interimma
nagement waar ik me mee bezig houd, ver
toont hetzelfde beeld. Van oorsprong werd 
een interimmanager in een situatie van cri
sis in huis gehaald omdat iemand van bui
ten nu eenmaal de problemen vaak beter 
kan overzien en oplossen. Soms leidde dat 
tot een vorm van 'overkill' - een beeld wat 
wel aansluit bij het gegeven dat menige 

interimmanager uit die tijd hoorde tot de 
categorie van de 'oude kanonnen', die elders 
in het bedrijfsleven hun sporen ruimschoots 
hadden verdiend. Tegenwoordig wordt inte
rimmanagement juist ook ingehuurd om 
continuïteit te bereiken in plaats van een 
crisissituatie te bezweren. 'Vreemde ogen 
dwingen', en dat maakt het gemakkelijker 
om tot besluiten te komen, om bijvoorbeeld 
de noodzakelijke cultuurverandering in een 
organisatie te bereiken. De interimmana
ger is geen 'troubleshooter', maar veeleer 
een soort 'tussenpaus'. Dergelijke managers 
worden bijvoorbeeld zelfs tot vier jaar aan 
toe ingehuurd en staan garant voor een ze
kere mate van continuïteit zonder dat het 
bedrijf aan iemand vast zit terwijl het dat 
niet wil. 

D eredenen voor het inhuren van uit
zendarbeid veranderen, zowel aan 

de boven- als aan de onderkant van de ar
beidsmarkt. Dit betekent dat de risico's van 
uitzendwerk geringer worden. Uitzend
krachten hebben er zelfs baat bij, omdat ze 
na een tijdje multi-inzetbaar worden door 
de ervaring die ze hebben opgebouwd. Be
drijven creëren per saldo een situatie van 
arbeidsrust en vermijden conflicten met de 
bonden omdat ze door te werken met uit-
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zendkrachten situaties van krimp en groei 
flexibel kunnen op vangen. De toename aan 
arbeidsmobiliteit doet zich trouwens sowie
so voor en dient ook een algemeen maat
schappelijk belang. 

E r wordt wel beweerd dat uitzendwerk 
voor de werknemers gelijk staat aan 

onzekerheid en dat eigenlijk alleen de goed 
betaalde interimmanagers zich dat kunnen 
veroorloven. Dat beeld is niet juist. Ak
koord, met een salaris van drie ton per jaar 
ben je zeer bevoorrecht ten opzichte van 
iemand die 80.000 gulden per jaar verdient, 
maar dat wil nog niet zeggen dat je finan
cieel onafhankelijk bent. De doorsnee inte
rimmanager van rond de veertig dient net 
zo goed de risico's afte wegen: kan de hypo
theek worden betaald, hoe zit het met de 
andere financiële verplichtingen, hoe kan ik 
mijn opgebouwde levensstandaard handha
ven? In zekere zin is zo iemand zelf ook risi
co-mijdend, want financieel zit hij in de 
gevarenzone: tussen de 40 en de 60 moet hij 
zijn kapitaal verdienen. Vandaar dat je ook 
een trend tot het opbouwen van zekerhe
den, bijvoorbeeld flexibele pensioenen, op 
ziet komen. 

Ook bij de eenvoudigere werkzaamheden 
dient er aandacht te zijn voor persoonlijke 
continuïteit van uitzendkrachten. Daar 

Boele Staal 



maak ik me wel zorgen over, gezien de na
druk op de economische achtergrond van de 
behoefte aan uitzendarbeid. Er valt wel wat 
aan die onzekerheid te doen. Gi>ldschme
ding van de Randstadgroep heeft daar het 
voortouw in genomen. Het streven is ge
richt op betere afspraken over de rechtspo
sitie van uitzendkrachten, bijvoorbeeld het 
behouden van een zekere doorloop in socia
le en pensioenrechten bij werkuitval. In die 
benadering ligt ook de oplossing voor de po
litieke tegenstelling tussen Melkert en Wij
ers. Die tegenstelling bestond eruit dat Mel-
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kert de nadruk legde op één belang (de 
rechtszekerheid van de werknemers), ter
wijl Wijers in het belang van de flexibilise
ring van de arbeid beide belangen (van 
werknemers en van bedrijfsleven) met 
elkaar wist te verzoenen. Bovendien mag 
een duurdere uitzendkracht het niet verlie
zen van een goedkopere. Denk maar aan 

het 'handjes'werk in 
de productiesector, 
waar leeftijd zo'n 
belangrijke rol 
speelt als het gaat 
om de hoogte van 
het loon, terwijl de 
productiviteit min 
of meer leeftijdson- . 
afhankelijk is. Op 
dit punt dient een 
voorziening te wor
den getroffen via de 
CAO. De vraag 
blijft natuurlijk hoe 
je dergelijke afspra
ken afdwingt. Daar-

Employability: van toverwoord 
tot werkwoord 

I ngrid van Dijk is beleidsmedewerker 
van de sociaal-economische afdeling 
van de CNV Industrie- en Voedings

bond. Binnen de bond houdt zij zich onder 
meer bezig met de ontwikkeling van een on
derzoeksinstrument, EMPLO-OI geheten, 
om de weerbaarheid en wendbaarheid van 
werknemers binnen een bedrijf te kunnen 
meten. Als project coördinator van het im
plementatietraject EMPLO-OI probeert zij 
een voor werknemers positieve invulling te 
geven aan het begrip 'employability'. 

"Employability is in velerlei opzichten een 
toverwoord. In Nederlandse woordenboe
ken staat het woord bijvoorbeeld niet eens 
vermeld en ook in Engelse woordenboeken 
is het ver te zoeken. Eigenlijk bestaat het 
begrip uit een samenvoeging van twee 
woorden: employee en flexibility. Maar ook 
hier zijn de geleerden het niet over eens, 

want er wordt ook wel verwezen naar de sa
menvoeging employable en adaptability, 
min of meer te vertalen als 'bruikbaar' en 
'aanpassingsvermogen'.De CNV Industrie
en Voedingsbond definieert het begrip als 
volgt: het verhogen van de weer- en wend
baarheid van de werknemers op de huidige 
en toekomstige arbeidsmarkt. 
Employability wordt meestal ingevuld van
uit het perspectief van de werkgevers. Het 
komt vaak ter sprake wanneer een bedrijf 
noodgedwongen moet gaan nadenken over 
outplacement van zijn werknemers. Emplo
yability is dan 'het middel' om werknemers 
'weg te krijgen' of onder het mom van em
ployability verplicht de werkgever de werk
nemers zich noodgedwongen aan te passen 
aan de gewijzigde omstandigheden binnen 
het bedrijf. Dat deze invulling en dit ge
bruik van het begrip employability niet on
ze voorkeur heeft, spreekt voor zich. Zo ge-
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over moeten afspraken worden gemaakt en 
ook gehandhaafd - maar ... dat mag weer 
niet ten koste gaan van de continuïteit van 
het bedrijf! 
In bepaalde sectoren is er echter ruimte in 
de winstmarges ten opzichte van de ge
rechtvaardigde eisen van de werknemers. 
Dit roept uiteraard een zekere spanning op 
omdat dergelijke afspraken indruisen tegen 
de 'harde' marktwerking. Maar er is ook 
nog zoiets als maatschappelijk onderne
men. Wat dat betreft is de scheidslijn tus
sen de overheid - die staat voor het maat
schappelijk belang- en de ondernemer - die 
staat voor 'de' markt - lang niet altijd zo 
scherp als vaak wordt gedacht. Dat zien we 
in het uitzendwezen terug doordat de 
markt de uitvoering van arbeidsvoorzie
ningsbeleid op zich heeft genomen waar de 
overheid toe heeft besloten. Heel concreet 
denk ik dan bijvoorbeeld aan de rol die 
Randstad nu speelt bij de invulling van een 
deel van de MeIkertbanen. Als milieunor
men kunnen worden opgelegd, waarom zou 
je dan deze vorm van maatschappelijk 
ondernemen - gericht op de persoonlijke 
continuïteit van uitzendkrachten, op kan
sen via uitzendwerk voor werklozen - ook 
niet af kunnen dwingen?" (KV) 

lngrid van Dijk 

bruikt heeft employability een voor werkne
mers negatieve betekenis. 
Wij proberen een positieve invulling te 
geven aan employability en werkgevers 
over te halen op dezelfde manier met het 
begrip om te gaan. 

T Ot op heden blijft de term employabi
lity vaag en afstandelijk. Hoe kun je 
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inzichtelijk maken waar het over gaat? De 
CNV Industrie- en Voedingsbond heeft in 
samenwerking met de vakcentrale CNV en 
het economische instituut voor midden en 
klein bedrijf een onderzoeksinstrument ont
wikkeld om meer greep te krijgen op de em
ployability-processen in de praktijk. Dit in
strument - met de naam EMPLO-OI: een 
samenvoeging van employability en onder
zoeksinstrument - beoogt in kaart te bren
gen of en in welke mate bedrijven hun 
werknemers in de gelegenheid stellen om 
zich weerbaar en wendbaar op te stellen, zo
wel binnen als ook buiten het bedrijf. Daar
naast is EMPLO-OI bedoeld als bewustwor
dingsinstrument voor leden van de bond. 
Door een individuele toets in te vullen wor
den leden ertoe aangezet na te denken over 
hun huidige situatie binnen het bedrijf èn 
over hun keuze-mogelijkheden in de toe
komst. Juist de combinatie van individuele 
toets, met begeleiding vanuit de bond en de 
bedrijfstoets waaruit nuttige informatie 
over de denkwijze en positie van het bedrijf 
komt, maakt EMPLO-OI niet alleen tot een 
bruikbaar instrument, maar tot een effec
tief totaalpakket van dienstverlening. 
De bond heeft met EMPLO-OI dus een ins
trument in huis waarmee goede service kan 
worden geboden aan de leden. EMPLO-OI 
heeft een functie als eye-opener voor de 
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werknemer. Het maakt ook dat de vraag 
naar een gestructureerd opleidingsbeleid, 
als onderdeel van employability, van de 
kant van de individuele werknemer wordt 
uitgeoefend, al dan niet met behulp van de 
vakbond. 
Beroepskeuze-adviseurs, opleidingsinstitu
ten, adviesbureaus met legio opleidings
plannen of begeleidingsscenario's en aan
bieders van begeleiding van bedrijfsleertra
jecten kunnen in de slipstream van 
EMPLO-OI bij de werkgever in beeld ko
men. Ook hier heeft de bottum-up benade
ring vele voordelen voor alle betrokkenen. 
Met EMPLO-OI wordt vooral ingezet op 
dienstverlening voor werkende leden. Maar 
waar mogelijk kan deze dienstverlening 
worden uitgebreid naar werkloze leden of 
gedeeltelijk arbeidsgeschikte leden. 

T ot zover is het verhaal gericht op de 
werknemers en werkgevers. Maar 

ook de politiek is/moet betrokken worden 
bij deze ontwikkelingen. Een vergroting 
van de weer- en wendbaarheid van werkne
mers op de arbeidsmarkt mag niet beteke-

Het Jeugdwer~arantieplan: 
activeren of passiveren? 

R egionaal econoom Kees Verhaar is 
arbeidsmarktonderzoeker bij Sto
as Wageningen. Op 24 september 

hoopt hij aan de Landbouwuniversiteit Wa
geningen te promoveren op een onderzoek 
naar het effect van het JWG-beleid op de 
zelfredzaamheid van jongeren in Acht
karspelen (Fr). 

"Ons arbeidsmarktbeleid wordt geacht acti
verend te zijn: mensen die aan de kant 
staan, worden geactiveerd. Doel van het be
leid is dat zij hun lot actief in eigen hand 
nemen en zelf kunnen bijdragen aan het 
verbeteren van hun positie op de arbeids
markt. Dat lijkt prachtig aan te sluiten bij 
de cultuur van een streek in het noorden 
van Fryslän, Achtkarspelen, waar zelfred

zaamheid in economisch harde tijden tradi
tioneel hoog in het vaandel staat geschre-

ven. 1bch moet de vraag worden gesteld, of 
al dat activeren niet verkeert in het tegen
deel? Activeren of passiveren, dat is de 
vraag. 

I n het desbetreffende gebied is al gedu
rende eeuwen sprake van een hoge 

werkloosheid. Vooral de zogenaamde heide
dorpen, na de verveningen gesticht door de 
overtollig geworden arbeiders voor wie in de 
'gewone' dorpen geen plaats was, werden 
door de werkloosheid getroffen. Voor veel 
bewoners was er dus lang niet altijd regu
liere, betaalde arbeid beschikbaar. Vandaar 
dat er alternatieven werden gezocht en ge
vonden: van seizoenarbeid, loonwerk, losse 
handel, informele arbeid (zoals burenhulp, 
grijs en ook zwart werk), het benutten van 
de producten van de natuur (brandhout, 
plaggen voor de woningen, heide om he-
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nen dat elders de sociale onzekerheid wordt 

vergroot of dat maatschappelijke afspraken 
en sociale regels, die op een breed draag
vlak steunen, te grabbel worden gegooid. 
Alle betrokken partijen bij de arbeidsver

houdingen van de toekomst zullen een con
structieve houding moeten aannemen en 
sociale zekerheid als randvoorwaarde moe
ten accepteren. Als de politiek daar geen 
garantie voor kan geven, wordt het voor de 
vakbond een 'mission impossible' om werk
nemers er van te overtuigen dat employabi
lity voor hen niet bedreigend is of hoeft te 
zijn. De politiek zal zich dan ook moeten 
blijven inzetten om goede afspraken om
trent sociale zekerheid te maken enlof wet
telijk te verankeren. 

De term employability bestaat, maar wordt 
door verschillende partijen op verschillende 
manieren gehanteerd. Tussen de verschil
lende toepassingen gaapt een groot gat dat 
de CNV Industrie- en Voedingsbond hoopt 
te dichten met EMPLO-OI. Als partijen ak
koord gaan met een gezamenlijke definitie 
en er ook heldere afspraken kunnen worden 
gemaakt, kan employability in plaats van 
toverwoord 'werkwoord' worden. En in dat 
geval terecht een plaats verwerven in het 
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal." 
(KV) 

Kees Verhaar 

zems te maken voor de verkoop, stropen, 
enzovoorts) tot en met allerlei vormen van 
kleine criminaliteit. "Eigenlijk was alles 
geoorloofd om aan de kost te komen .. ", al
dus Spahr van der Hoek die veel over deze 
streek en haar bewoners heeft geschreven. 

Een wijze van leven - een cultuur, zou je 
kunnen zeggen - die zich tot in het heden 



uitstrekt, getuige bijvoorbeeld een grote 
zwart-werk affaire die begin jaren tachtig 
zelfs de landelijke pers haalde. 
Sommigen zullen een dergelijke leefwijze 
als onaangepast bestempelen. Sterker nog, 
een rapport uit 1953 spreekt zelfs van 
"maatschappelijke verwildering der jeugd". 
Toch zou je die zelfredzaamheid (toegege
ven: aangevuld met armenzorg en ook wel 
bedelarij) ook kunnen omschrijven als een 
pre-moderne vorm van flexibiliteit en aan
passingsvermogen zoals onlangs nog beju
beld en bepleit door een respectabele inter
nationale organisatie als de OECD. 

Benamingen als 'Maatschappelijke verwil
dering der jeugd', op een 'onaangepaste' wij
ze voorzien in het bestaan? - maakten mij 
nieuwsgierig naar de vraag hoe het de 
JWG-ers in Achtkarspelen zou vergaan. 
Kern van de JeugdWerkGarantiewet is im
mers het streven werkloze jongeren naar 
reguliere arbeid (of scholing) te geleiden. 
Maar dat streven lijkt op het oog niet te 
passen bij de oorspronkelijke economische 
cultuur van deze streek, gesteld dat deze 
nog bestaat. Vandaar dat ik als regionaal 
econoom een promotieonderzoek heb ge
daan naar de uitwerking van het JWG-be
leid in een 'onaangepaste' streek als Acht
karspelen 

"Dan wie ik oan it wurk, 'werom yn de 
maatskippij' sizze se - en dat is ek sa, hear!" 
, aldus één van de respondenten in mijn on
derzoek. Met andere woorden, het 'onaan
gepaste' betekent zeker niet dat men wei
gert in de JWG aan de slag te gaan. Maar 
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het wil evenmin zeggen dat er geen sporen 
van de oude cultuur meer te vinden zouden 
zijn. Integendeel. Ik heb de uitspraak van 
de respondent in het Fries aangehaald om
dat ik daarmee wil benadrukken dat de 
mensen er verknocht zijn aan de eigen 
streek. In Achtkarsepelen wil men in de toe
komst wonen en werken. Wat betreft het 
werk hebben de meeste inwoners een voor
keur voor 'buiten werken' en een afkeer van 
'schoolachtig leren'. Het meest genoemde 
beroep is dat van huisvrouwen dat zegt iets 
over de opvattingen van de positie van de 
vrouw. Kortom, de meeste jongeren in Acht
karspelen staan een traditionele rolverde
ling voor - al willen veel vrouwen als de kin
deren (en die willen ze ook bijna allemaal) 
groter zijn toch ook de arbeidsmarkt weer 
op. 

D eze korte schets dient om aan te ge
ven dat er bij deze jongeren nog vol

doende sporen van de oude cultuur kunnen 
worden aangetroffen. Nu de zelfredzaam
heid. Vmden we die nog terug onder de 
JWG-ers? Het simpele feit dat men in de 
JWG zit, zou kunnen worden gezien als een 
ontkennend antwoord op deze vraag. Ten 
onrechte: op zichzelf is het gebruik maken 
van de sociale voorzieningen - ik noemde 
zojuist de armenzorg al - niet strijdig met 
die zelfredzaamheid. Punt is echter dat jon
geren die als werkloos staan ingeschreven, 
worden verplicht om deel te nemen aan de 
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JWG - op straffe van het verlies van de uit
kering. En dan gaat er iets mis. 
Immers, 'die vrouw' - de consulente van de 
JWG-organisatie - zoekt een geschikte 
werkplek: "Ze zou zien wat ze voor me kon 
doen." Een ander weet te melden dat " ... die 
vrouw aan mij had gedacht": een vacature. 
Zij regelt het sollicitatiegesprek - sterker 
nog: "Zij maakt de afspraak, er heen met 
haar, gesprek en dan word je aangenomen 
of niet." 
Ook in het werk blijft de rol van de consu
lente belangrijk. Zelfs als er ogenschijnlijk 
weinig gebeurt of verandert is er toch be
hoefte aan dat contact want "er zit zo veel 
verschil in een halfjaar." 
En ook bij moeilijkheden met de baas of col
lega's wordt er een beroep op de consulente 
gedaan. 

H et lijkt er sterk op dat die zelfred
zaamheid een beetje bedolven raakt 

onder wat in onderzoek naar sekten wel is 
omschreven als een 'bombardement van 
liefde'. Niet om iets af te doen aan de inzet 
en zorg vanuit de JWG-organisatie - keurig 
volgens de regels zoals die in Den Haag zijn 
geformuleerd. Maar kunnen we de afhan
kelijkheid die zo ontstaat nu werkelijk aan
duiden als activerend arbeidsmarktbeleid? 
Ik denk het niet, het komt me voor dat we 
in ons streven de zaak goed op de rails te 
zetten en te organiseren - opdat de kansen 
op succes (doorstroming naar regulier werk 
of scholing) zo groot mogelijk zouden zijn -
zijn doorgeschoten. Het kan ook anders, 
laat de jongeren bijvoorbeeld zelf op zoek 
gaan naar een werkplek. Geef indien nodig 
begeleiding 'op afstand'. Dat dwingt hen om 
een weg te zoeken op de arbeidsmarkt -
uiteraard met de ruggesteun van de organi
satie en de subsidie die aan hun arbeids
kracht is verbonden. Wellicht dat de betrok
kenheid bij een eigen werkplek wat groter 
is, zodat ook eerder het belang van scholing 
wordt ingezien. Laat ze dan vanuit de werk
situatie ook maar met scholingsvoorstellen 
komen die direct aansluiten op dat werk -
zodat ze aan het nut en de relevantie van 
zo'n cursus ook niet hoeven te twijfelen. 
Ik bedoel maar, die afhankelijkheid van en 
vaak ook volgzaamheid tegenover de JWG
organisatie en consulente zijn te beschou
wen als een vorm van aangepast gedrag, die 
doen terugverlangen naar een klein beetje 
van dat 'onaangepaste' van vroeger: er is 
immers veel zelfredzaamheid nodig om in 
de economie van morgen te kunnen overle
ven." (AVJ 
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