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Stichting de Nationale DenkTank

Innovatie vereist niet alleen kennis, maar vooral 
ook ondernemende en creatieve mensen die samen 
ideeën kunnen verwezenlijken. Vanuit deze visie 
werd Stichting de Nationale DenkTank in 2005 
opgericht. Twaalf jaar later is onze stichting uit-
gegroeid tot een instituut dat met een onafhan-
kelijke blik analyses uitvoert, innovatieve ideeën 
ontwikkelt en concrete oplossingen aandraagt om 
de Nederlandse samenleving vooruit te helpen. 
Samen met ongeveer twintig jonge academici, 
afkomstig uit totaal verschillende studieachter-
gronden, gaan wij jaarlijks een maatschappelijk 
probleem te lijf. 

Behalve voor het aandragen van oplossingen zet 
de Nationale DenkTank zich ook in om deze oplos-
singen daadwerkelijk te implementeren. Zo zijn de 
SIRE-campagne ‘Handen af van onze hulpverle-
ners’, de medische startup ‘Pacmed’ en het project  
‘Vluchtelingen voor de Klas’ voortgekomen uit de 
stichting.
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Nationale DenkTank 2017
In 2017 is het thema van de Nationale DenkTank ‘Iedereen perspectief op werk’.  

In augustus 2017 is een groep van 22 deelnemers en 12 expertdeelnemers aan de 

slag gegaan met de vraag hoe we in Nederland een inclusieve arbeidsmarkt kunnen 

creëren waarin iedereen kan meedoen. De expertdeelnemers hebben een gevari-

eerde achtergrond: zo zijn er experts vanuit een jongerenpanel voor mensen met 

een arbeidsbeperking, twee experts op het gebied van immigratie op de Nederlandse 

arbeidsmarkt, en is er een expert op het terrein van arbeidsmarktbeleid vanuit het 

ministerie.

De jaarlijkse DenkTank beslaat een periode van vier maanden en bestaat uit een  

analysefase en een oplossingsfase. In de analysefase brengen de deelnemers de 

belangrijkste knelpunten in kaart. Dit gebeurt onder andere door interviews, data-

analyse, enquêtes en literatuuronderzoek. Op 28 september 2017 presenteerde de 

Nationale DenkTank haar resultaten van de analysefase tijdens een ExpertForum aan 

ongeveer 150 experts, onder wie werknemers, zelfstandigen, beleidsmakers, weten-

schappers en werkgevers. Dit document bevat de resultaten van die analysefase.



1.7 miljoen mensen 
worden geclassificeerd 
als arbeidsbeperkt

Wij zijn een van de 
weinige landen die het 
land van herkomst van  
de ouders registreren
en het woord allochtoon 
gebruiken

In 2016 waren  
er 18.000  
nieuwkomers

Maar het geval is  
nog groter: 44% van  
de Nederlanders - 
7.5 miljoen mensen 
- vinden dat ze een 
beperking hebben

Terwijl dé allochtoon niet 
bestaat – multicultureel 
Nederland bestaat uit  
141 nationaliteiten

Van die groep  
leert 82% op  
het A2 taalniveau

Iedereen heeft 
bepaalde beperkingen,  
het stigma klopt niet

En de problemen van de 
multiculturele Nederlander  
zijn net zo goed problemen 
voor de rest van Nederland 
(zo zijn 538.000 mono- 
culturele Nederlanders 
werkloos)

Slechts 18% van  
de banen kan met  
een A2 taalniveau  
gedaan worden

NEDERLAND IS IN EEN GOEDE POSITIE

MAAR NIET ALLE GROEPEN HEBBEN 
EEN GOED PERSPECTIEF…

EN SOMMIGE GROEPEN DREIGEN IN DE TOEKOMST  
HET PERSPECTIEF OP EEN BAAN TE VERLIEZEN
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Happiness 
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in Global  
Innovation  
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Development 
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9,0%

werkloosheid 
daalt gestaag

Door automatisering/robotisering…

Arbeidsbeperkten Multiculturele Nederlanders Nieuwkomers

5% van de banen gaan verdwijnen en 
60% van de banen gaat veranderen

39% van Nederlandse beroeps-
bevolking werkt in een flexibele 
arbeidsrelatie

Perceptie van hoge risicokosten  
van vaste contracten maakt flex-
contractanten en zelfstandigen 
aantrekkelijker voor werkgevers

Instroom WW 3.5x hoger voor 
flexcontractanten en instroom 
bijstand 9x hoger voor ZZPers in 
vergelijking met vaste medewerkers

76% van de Nederlanders verwacht 
training, financiele compensatie of 
een van-werk-naar-werk traject

Maar slechts 18% heeft zelf 
een cursus gedaan om (nieuwe) 
vaardigheden te ontwikkelen

…en door de flexibilisering van arbeidsrelaties

8,6%
7,3%

5,5%

OM IEDEREEN PERSPECTIEF TE KUNNEN BIEDEN OP WERK  
MOETEN WE GERICHTE PROBLEMEN AANPAKKEN

WE HEBBEN NU OPLOSSINGEN NODIG 
OM DEZE PROBLEMEN AAN TE PAKKEN
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Samenvatting 
Het gaat beter met de Nederlandse arbeidsmarkt. De werkgelegenheid stijgt en in 

2016 daalde de werkloosheid zelfs sterker dan in de jaren ervoor.1 Toch profiteert 

niet iedereen van deze economische voorspoed. Het CPB heeft in haar prognose 

voor 2025 geconstateerd dat juist kwetsbare groepen niet goed zullen meekomen.2 

Daardoor wordt het moeilijk om in 2025 een inclusieve arbeidsmarkt te bewerkstelli-

gen. De belangrijkste belemmeringen voor deze kwetsbare groepen zijn in dit rapport 

inzichtelijk gemaakt.

Jongeren met een arbeidsbeperking
Op dit moment ondervinden 120.000 jongeren met een arbeidsbeperking belemme-

ringen in het toetreden tot de arbeidsmarkt.3 Doordat geen van de betrokken partijen 

specifiek verantwoordelijk is voor de toetreding tot de arbeidsmarkt van deze jonge-

ren verloopt (onder andere) de transitie van school naar werk stroef. Ook zijn werk-

gevers terughoudend in het aannemen van deze jongeren, wat niet alleen te wijten is 

aan praktische en financiële belemmeringen, maar ook aan vooroordelen die onver-

dedigbaar zijn. Ten slotte kan het label ‘beperking’ een extra belemmering betekenen 

voor deze jongeren. 

Nieuwkomers
In 2016 vroegen 18.171 mensen asiel aan in Nederland.4 Een goede beheersing van de 

Nederlandse taal is voor nieuwkomers cruciaal. 86% van de nieuwkomers doet examen 

A2: voor de arbeidsmarkt een te laag niveau. Veel nieuwkomers zijn zich niet bewust 

van het belang van een hoger taalniveau. Zij die dat wel zijn, durven soms het grotere 

financiële risico dat daarmee gepaard gaat niet aan. De inzet van de regering om het 

vereiste taalniveau te verhogen naar B1 juichen wij toe. Echter, de precieze uitwerking 

van het kabinet moeten we afwachten. Bovendien is het geprivatiseerde taalonderwijs 

op dit moment van onvoldoende kwaliteit en het toezicht daarop onvoldoende. 

Multiculturele Nederlanders
129.000 multiculturele Nederlanders hebben een verminderd perspectief op werk. 

Deze groep ervaart hinder van het stigma waarin zij wordt weggezet als een homogene 

groep ‘niet-westerse’ migranten die vaak zonder werk zitten, terwijl een grote groep 

‘niet-multiculturele Nederlanders’ met soortgelijke belemmeringen kampen. Etnische 

categorisatie en gesimplificeerde publicaties werken het stigma in de hand, wat resul-

teert in negatieve gevolgen voor multiculturele Nederlanders op de arbeidsmarkt. 

Zelfstandigen en werknemers in een flexibel contract
39% van de werkende Nederlanders werkt in een flexibele arbeidsrelatie.5 Door de 

flexibilisering is er in Nederland een riskante en ongewenste situatie op de arbeids-

markt gecreëerd. Deze situatie duurt voort zolang er op een gedateerde manier vorm 

wordt gegeven aan het beleid. Zo worden flexwerkers ten onrechte als homogene 

groep gezien, op basis waarvan vervolgens beleid wordt gemaakt. Daarnaast vraagt 

de veranderende arbeidsmarkt om een nieuwe vorm van sociale zekerheid. Ook wor-

den niet alle werkenden vertegenwoordigd in de huidige beleidsvorming en houden 

belangentegenstellingen veranderingen tegen.
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Werkenden die hun baan verliezen door robotisering en automatisering
Robotisering en automatisering vormen eveneens ontwikkelingen die onzekerheid 

op de Nederlandse arbeidsmarkt teweegbrengen. Beeldvorming in de media levert 

daarin weliswaar een grote bijdrage, toch zullen specifieke beroepsgroepen hard ge-

troffen worden door de gevolgen, zoals administratief medewerkers. Op dit moment 

is arbeidsmobiliteit onder werkenden te laag, zijn de bestaande van-werk-naar-werk 

programma’s nog onvoldoende effectief, en is een sector-overstijgende matching 

nodig op landelijk niveau. Ook zal het sociaal vangnet moeten anticiperen op deze 

ontwikkelingen.

1  CBS(2017, 19 januari). In 2016 sterkte daling werkloosheid in 10 jaar. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/03/in-

2016-sterkste-daling-werkloosheid-in-tien-jaar 
2 CPB (2015), De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025
3  CBS (2017, 14 februari). Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten. Geraadpleegd van, http://statline.cbs.nl/Statweb/

publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83322NED&D1=a&D2=0&D3=0&D4=a&D5=l&HD=160718-0750&HDR=G4,G3,G1,G

2&STB=T
4  Vluchtelingen Werk Nederland (2017, 10 juli) Vluchtelingen in getallen 2017. https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/

public/u152/Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf Deze cijfers gaan over eerste asielaanvragen. Herhaalde 

aanvragen, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en gezinsherenigers zijn hierin niet meegenomen.
5 CBS (2017), Statline, Arbeidsdeelname; kerncijfers
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Introductie
‘Iedereen perspectief op werk’ is het thema van de Nationale DenkTank 2017. Werk 

biedt niet alleen een inkomen, maar ook sociale erkenning en een tijdsbesteding met 

structuur. Met andere woorden: mensen ontlenen in zekere mate hun identiteit aan 

werk. Omdat werk dus meer is dan alleen een inkomen of een bezigheid, focussen wij 

ons in dit rapport niet alleen op het bieden van perspectief op een baan, maar ook op 

het bieden van bestaanszekerheid en sociale inclusie. 

‘Het gaat té goed op de arbeidsmarkt: tekort aan personeel’.6 ‘Laagste werkloosheid 

in zes jaar’.7 Als we naar de krantenkoppen kijken van het afgelopen jaar gaat het 

goed met de Nederlandse arbeidsmarkt. De Nederlandse economie trekt aan en het 

aantal werklozen wordt alleen maar kleiner.8 9 Toch profiteert niet iedere Nederlander 

hiervan. Zo heeft slechts minder dan de helft van de arbeidsbeperkten betaald werk.10 

De Nationale DenkTank 2017 heeft zich als doel gesteld dat het Nederland van mor-

gen een inclusieve arbeidsmarkt heeft waaraan iedereen kan meedoen.

Uit onze analyses blijkt dat er twee groepen zijn die structureel weinig perspectief 

hebben op werk. De ene groep betreft de arbeidsbeperkten die aanzienlijk moeilijker 

aan een baan komen, ondanks de verschillende bestaande regelingen en vaak goede 

wil van werkgevers.11 De andere groep bestaat uit nieuwkomers voor wie het lastig is 

deel te nemen aan de arbeidsmarkt, en ook multiculturele Nederlanders die moeilijker 

een baan vinden.12 

Door verandering op de arbeidsmarkt – via flexibilisering, automatisering en roboti-

sering – zien we tegelijkertijd dat het structureel moeilijker wordt om perspectief te 

houden op werk. Enerzijds is de afgelopen 10 jaar het aantal zelfstandigen en werk-

nemers in flexibele contracten substantieel toegenomen.13 Terwijl wij concluderen dat 

de sociale zekerheden zijn verbonden aan vaste contracten. Anderzijds zullen ook 

automatisering en robotisering ervoor zorgen dat banen veranderen, en zelfs verdwij-

nen. Op dit moment zijn er studenten die opgeleid worden tot beroepen die over tien 

jaar niet meer bestaan. Ons onderzoek laat zien dat dit effect niet evenredig is: er 

zijn bepaalde beroepsgroepen die het moeilijker gaan krijgen dan andere. 

In de afgelopen anderhalve maand heeft de Nationale DenkTank 2017 onderzoek 

gedaan naar deze vraagstukken om problemen te identificeren en beter te begrijpen. 

Met 22 deelnemers en 12 expertdeelnemers zijn we op onderzoek uitgegaan om te 

leren over (en van) dit fascinerende veld. We hebben meer dan 150 diepte-interviews 

afgenomen met allerlei belanghebbenden, meerdere zorginstellingen bezocht en vele 

rapporten uitgeplozen. Wij concluderen dat onze huidige arbeidsmarkt onvoldoende 

perspectief biedt op werk voor iedereen, dat onze sociale zekerheid niet meer aan-

sluit bij de veranderende arbeidsmarkt, dat vooroordelen over leeftijd, achtergrond, 

beperking of op welke grond dan ook nog te vaak een belemmering vormen voor 

het krijgen van een baan, en dat de manier van beleidsvorming niet meer past in de 

huidige tijd. 
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Dit analyserapport geeft een overzicht van de – in onze ogen – belangrijkste uitdagin-

gen om iedereen in 2025 perspectief te bieden op werk. Na de urgentie en relevantie 

te hebben vastgesteld, hebben wij besloten om vier specifieke thema’s verder uit te 

lichten, namelijk: ‘jongeren met een arbeidsbeperking’, ‘niet-westerse migranten & 

statushouders’, ‘flexibilisering’ en ‘robotisering & automatisering’.

Met dit onderzoek hopen wij de belangrijkste pijnpunten voor elk van de thema’s te 

identificeren en eventuele gemeenschappelijke oorzaken bloot te leggen. Dat geeft 

ons een krachtige basis om met elkaar niet alleen de arbeidsmarkt maar ook ons 

sociale stelsel te vernieuwen, te verbeteren en op te bouwen tot een nieuw en stevig 

fundament onder de Nederlandse samenleving. 

6 https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/het-gaat-te-goed-op-de-arbeidsmarkt-tekort-aan-personeel 
7 https://www.ad.nl/politiek/laagste-werkloosheid-in-zes-jaar~a23c4201/ 
8 CBS, Statline, Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen, 2017
9 CBS, Statline, Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand, 2017
10  CBS (2016), Met arbeidshandicap vaak niet actief op de arbeidsmarkt. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/29/met-

arbeidshandicap-vaak-niet-actief-op-arbeidsmarkt geraadpleegd op 26 september 2017
11  CBS (2016), Met arbeidshandicap vaak niet actief op de arbeidsmarkt. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/29/met-

arbeidshandicap-vaak-niet-actief-op-arbeidsmarkt geraadpleegd op 26 september 2017
12 CBS, Statline, Werkloze beroepsbevolking; persoonskenmerken, 2017
13 CBS, Statline, Arbeidsdeelname; kerncijfers 2017
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Wat is werk?
De Nationale DenkTank 2017 stelt zich ten doel ervoor te zorgen dat iedereen in 

2025 perspectief heeft op werk. De vraag is echter waarom we dat willen. Derhalve 

is het belangrijk om, voordat we voor elk van de vier deelgebieden onze bevindingen 

presenteren, eerst een stap terug te doen en beter te definiëren wat we precies be-

doelen met werk, en hoe onze deelgebieden zich daartoe verhouden.

Allereerst is werk van oudsher de primaire methode om een inkomen te verschaffen. 

In de basis biedt het ons de middelen om te overleven. Wel zien we nu al dat digitali-

sering, evenals flexibilisering, in de huidige samenleving het perspectief op een vast 

inkomen ondermijnt. Voor werkenden die hierdoor geraakt worden, moeten we zorgen 

dat een perspectief op werk ook een perspectief op een stabiel inkomen wordt. 

Een perspectief op werk betekent fundamenteel ook een perspectief op sociale 

erkenning. Werk biedt meer dan een stabiel inkomen. Als werkende doe je nieuwe 

contacten op en word je gewaardeerd als volwaardig individu dat meedraait in de sa-

menleving. Zo’n volwaardig individu wil ook deelnemen aan de alledaagse werkroutine. 

Werk als tijdsbesteding biedt structuur en kan de fysieke en mentale gezondheid van 

de mens vergroten. Kansarme groepen ontbreekt het aan deze sociale erkenning en 

structuur. Multiculturele Nederlanders, nieuwkomers en mensen met een arbeidsbe-

perking willen niet alleen een inkomen verwerven door te werken, maar vooral ook als 

volwaardig lid van deze samenleving worden gezien. 

Ten slotte heeft zingeving een belangrijke rol in ons leven, en daarmee in ons werk. 

We verdienen immers niet alleen ons dagelijks brood op de werkvloer, maar ontwikke-

len ons op die werkvloer ook steeds meer tot wie we willen zijn. Het grootste gedeel-

te van ons wakende bestaan wordt werkend doorgebracht, en nu kerk en familie een 

minder grote rol in ons bestaan spelen is het daarmee niet gek dat steeds meer ge-

neraties hun identiteit voornamelijk aan hun werk ontlenen. Desondanks hoeft werk 

niet altijd direct zingevend te zijn. Werk kan ons ook in staat stellen om het leven 

te leiden dat we van waarde achten – dat leven kan zich buiten onze baan afspelen. 

Sporten, tuinieren, mantelzorg, vrijwilligerswerk en andere (zingevende) activiteiten 

worden mogelijk gemaakt doordat werk daar tijd en ruimte voor verschaft.

Een perspectief op werk beperkt zich niet tot een perspectief op inkomen. Werk 

biedt ook sociale erkenning en kan bijdragen aan een zinvol leven. In werk vindt een 

individu aspecten terug die cruciaal zijn om een waardig bestaan te leiden. Iedereen 

heeft recht op een waardig bestaan, en zodoende een perspectief op werk. Toch is de 

arbeidsmarkt van vandaag nog niet voldoende inclusief om iedereen zo’n waardig be-

staan te garanderen. In dit analyserapport zullen wij de pijnpunten blootleggen opdat 

we iedereen dat essentiële perspectief kunnen bieden, vandaag, en in het Nederland 

van morgen.

Met andere woorden: de analyses in dit rapport functioneren als een opzet voor de 

oplossingen die daadwerkelijk invulling moeten geven aan de definitie van werk die 

hier is omschreven.
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Perspectief voor jongeren met  
een arbeidsbeperking
Rond de 1.7 miljoen mensen in Nederland heeft een arbeidsbeperking. Door een lang-

durige ziekte, aandoening of handicap (fysiek, psychisch, of verstandelijk) ervaren 

zij belemmeringen in het krijgen of behouden van werk. In deze zeer diverse groep 

bevinden zich 120.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar.14 Het merendeel van deze 

jongeren kan en wil graag werken, zij het soms met aanpassingen en naar eigen ver-

mogen.15 Een van de jongeren uit ons onderzoek vertelde niet ‘arbeidsbeperkt’ te zijn, 

maar ‘een mens met specifieke arbeidstalenten’. Ondanks de enorme variatie jonge-

ren in deze groep wordt in dit rapport, uit praktisch oogpunt, de groep jongeren met 

een arbeidsbeperking als een gelijksoortige groep omschreven.

In een steekproef van de Nationale DenkTank 2017 onder jongeren met een chroni-

sche aandoening geeft 52% aan weleens te zijn afgewezen bij een sollicitatie wegens 

hun chronische aandoening. Bovendien kwam uit meerdere interviews naar voren dat 

zij ontmoedigd zijn in het zoeken naar een reguliere baan. 16 17 Sinds 2015 probeert de 

overheid door middel van het invoeren van de Participatiewet en de banenafspraak de 

arbeidsmarkt te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking mee te laten doen 

op de reguliere arbeidsmarkt.18 Dit helpt een kleine groep mensen met een arbeidsbe-

perking aan een baan, maar lost het probleem niet op. Nog steeds is de arbeidsparti-

cipatie van deze groep schrikbarend laag: slechts 34% van de arbeidsbeperkten be-

vond zich in 2016 op de arbeidsmarkt, tegenover 76% van de niet-arbeidsbeperkten. 

Dit is zelfs een lichte daling ten opzichte van 2015: toen bevond 37% van de arbeids-

beperkten en 75% van de niet-arbeidsbeperkten zich op de arbeidsmarkt.19

Ook plaatsen we een kanttekening bij het onderscheidend vermogen van het label 

‘beperking’. Uit een steekproef van de Nationale DenkTank 2017 blijkt dat 44% van 

de Nederlanders aangeeft in bepaalde mate een arbeidsbeperking te hebben.20 Bijna 

de helft van Nederland geeft dus aan zich enigszins belemmerd te voelen in het 

krijgen of uitvoeren van werk door een langdurige ziekte, aandoening of handicap. Dit 

laat zien dat een strikte scheidslijn tussen wel en niet arbeidsbeperkt zijn onwerk-

baar is. Zoals een ondernemer tegen ons zei: 

‘Ik pleit dat we niet meer in beperking praten.  
Ik heb ook genoeg dingen die ik niet kan.’ 

In dit hoofdstuk tonen wij aan dat een aantal stevige barrières nog steeds onopgelost 

zijn, zoals de transitie van school naar werk en de belemmeringen die werkgevers 

ervaren in het bieden van perspectief voor deze doelgroep. Daarnaast laten wij zien 

dat er een onderliggend probleem is dat te maken heeft met de heersende gedachte 

rondom het begrip ‘beperking’, dat deze barrières versterkt. Als laatste plaatsen we 

dit probleem in Europees perspectief, en tonen we dat er wel degelijk alternatieven 

voorhanden zijn.
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1.1 De transitie van school naar werk is niet effectief ingericht 
Het grote gat in arbeidsparticipatie tussen personen met een arbeidsbeperking en 

personen zonder arbeidsbeperking ontstaat al op jonge leeftijd, waarbij het ook gaat 

om bijbaantjes naast school (figuur 1). Met andere woorden: al tijdens de fase waarin 

de transitie van school naar werk wordt gemaakt gaat het mis.21 22 Het ontstane gat 

blijft vervolgens bestaan, en vergroot zelfs tussen de leeftijdscategorieën 15-25 en 

25-35 (figuur 1).23 Ook is te zien dat het gat in arbeidsdeelname onafhankelijk is van 

opleidingstype (figuur 2).

Figuur 1: De netto arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten  

in de leeftijdscategorieën 15-25 en 25-35

Verschillende partijen (denk aan jongeren, werkgevers, zorginstellingen, scholen en 

gemeenten) zijn betrokken tijdens de transitie van school naar werk. Allereerst zijn 

de jongeren zelf, en hun sociale netwerk, essentieel in het vinden en behouden van 

werk. Uit onderzoek onder mbo studenten van alle niveaus blijkt dat persoonlijke ken-

merken van de jongere (zoals een proactieve houding of extraverte persoonlijkheid) 

en het hebben van een groot sociaal netwerk positief bijdragen aan het succes voor 

het vinden van een baan.24 Ondanks dat het voor jongeren met een arbeidsbeperking 

extra lastig is om een groot netwerk te creëren, is het wel belangrijk voor de jongere 

zelf om dit netwerk te blijven vergroten. De jongeren moeten echter ook kansen 

krijgen om de arbeidsmarkt te betreden. Hierin spelen werkgevers een belangrijke 

rol.25 Uit onze gesprekken met arbeidsbeperkte jongeren blijkt dat velen van hen het 

vinden van een geschikte stage als erg lastig ervaren omdat de stageplekken vaak 

geen geschikte voorzieningen hebben.26

BRON: CBS Statline (2016)
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De coördinatie tussen partijen is essentieel om het perspectief op passend werk 

voor jongeren met een arbeidsbeperking te vergroten. Ons onderzoek toont aan dat 

er maar minimale afstemming is tussen de partijen over hoe de transitie van school 

naar werk verbeterd kan worden. Een groot deel van de jongeren met een arbeids-

beperking maakt gebruik van jeugdzorg.27 Ook is er op de scholen aandacht voor de 

transitie naar werk. Maar wanneer de leeftijd van achttien wordt bereikt, is jeugdzorg 

geen vanzelfsprekendheid meer en missen de jongeren de begeleiding vanuit school. 

Daarnaast is er ook de transitie van zorg door de kinderarts naar volwassenzorg, 

die bijdraagt aan de moeilijke overgang in deze leeftijdsperiode. Uit interviews en 

rapporten komt naar voren dat er in de cruciale periode na het achttiende levensjaar 

te weinig aandacht is voor de continuïteit van ondersteuning van de jongeren. Als 

laatste is het vaak onduidelijk wie er verantwoordelijkheid neemt, omdat geen van 

de betrokken partijen specifiek verantwoordelijk is voor de transitie van school naar 

werk.28 29 30

1.2  Werkgevers bieden onvoldoende perspectief op passend werk voor 
jongeren met een arbeidsbeperking

De werkgever heeft een belangrijke rol in het vergroten van het perspectief op werk 

van jongeren met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt. Van de werkgevers die 

mensen in dienst nemen uit een kwetsbare groep, zoals jongeren met een arbeidsbe-

perking, ervaart 90% een toegevoegde waarde.31 Een op de tien werkgevers heeft als 

expliciet onderdeel van hun missie om mensen uit een kwetsbare groep in dienst te 

nemen. Daarnaast is er een bijna even grote groep werkgevers die dit niet in hun mis-

sie hebben opgenomen maar deze doelgroep wel bewust in dienst nemen. Werkgevers 

Figuur 2: De netto arbeidsdeelname per onderwijstype

BRON: CBS Statline (2016)
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beroepen zich op verschillende belemmeringen die hen tegenhouden jongeren met 

een arbeidsbeperking aan te nemen. Onderzoek laat zien dat in veel gevallen deze 

belemmeringen onterecht blijken te zijn.32

1.2.1 Werkgevers hebben vooroordelen die niet kloppen
49% van de werkgevers in Nederland geeft aan dat zij geen passend werk voor men-

sen met een arbeidsbeperking hebben in hun bedrijf of organisatie.33 Ons onderzoek 

binnen de schoonmaakbranche, bestaande uit 21 telefonische diepte-interviews met 

werkgevers, geeft goede redenen om te twijfelen aan de houdbaarheid van deze per-

ceptie. Bedrijven binnen deze branche, die zich actief inzetten om jongeren met een 

arbeidsbeperking in dienst te nemen, tonen aan dat er wel degelijk passend werk te 

vinden is voor jongeren met een arbeidsbeperking binnen deze sector. Eén van deze 

werkgevers gaf een voorbeeld van een werknemer die uit de Wajong kwam, en die bin-

nen zijn bedrijf glazenwasser was geworden: 

‘Waar normaal de rest van rechts naar links lapt, 
deed de jongere met een Wajong het van boven 
naar beneden. Sommige dingen moet je mensen 

gewoon op hun eigen manier laten doen. Het 
duurde wat langer, maar dat is prima.’ 

Belangrijk hierbij is ook om aan te geven dat het aanhouden van vooroordelen niet 

alleen bij praktisch geschoolden, maar ook bij theoretisch geschoolden veel plaats-

vindt. 

1.2.2 Werkgevers ervaren praktische en financiële belemmeringen
Er is een groep werkgevers die op zich wel open staat om jongeren met een arbeids-

beperking aan te nemen, maar die zich door praktische en financiële belemmeringen 

laat weerhouden om deze jongeren in dienst te nemen. 

Uit onderzoek onder werkgevers van mkb-bedrijven in Nederland en uit onze eigen 

gesprekken met werkgevers blijkt dat voornamelijk het financiële risico de bepalende 

factor is die werkgevers tegenhoudt deze doelgroep in dienst te nemen.34 Werkgevers 

zijn bijvoorbeeld bang dat jongeren uit deze doelgroep, vanwege hun kwetsbaardere 

gezondheid, eerder zullen uitvallen door ziekte, en dat zij als werkgevers de jongere 

vervolgens nog twee jaar moeten doorbetalen. Daarnaast zien werkgevers praktische 

belemmeringen, zoals moeilijkheden in de extra begeleiding, en is er onwetendheid 

over hoe je als werkgever in contact kan komen met iemand met een arbeidsbe-

perking. Bovendien worden werkgevers weerhouden door de administratieve romp-

slomp35 die voortkomt uit de huidige regels, richtlijnen en verplichtingen die dermate 

complex zijn dat het veel werkgevers afschrikt om zich hierin te verdiepen.



16

N AT I O N A L E  D E N KTA N K  2 0 1 7  SA M E N VAT T I N G  A N A LYS E FAS E 

1.3 Het label ‘beperking’ versterkt de barrières
Hoewel wij in dit rapport schrijven over een arbeidsbeperking, concluderen wij ook 

dat dergelijk labelen het perspectief op werk voor jongeren op meerdere manieren 

vermindert. 

Ten eerste: het labelen zorgt voor verdringing op de arbeidsmarkt. De overheid 

probeert mensen met een arbeidsbeperking te helpen door hen te registreren in het 

doelgroepregister. Een voorwaarde om in het doelgroepregister te komen is dat door 

een arbeidsdeskundige is vastgesteld dat iemand niet zelfstandig 100% van het wet-

telijk minimumloon kan verdienen of door een aandoening beperkt is om voldoende 

uren te werken. Mensen die niet onder deze definitie vallen, maar toch belemme-

ringen ervaren door een arbeidsbeperking, vallen door deze manier van registreren 

buiten de boot. Personen die wel in het doelgroepregister zitten, zijn aantrekkelijker 

om aan te nemen voor een werkgever. Dat is omdat zij voor deze personen gebruik 

kunnen maken van regelingen, zoals loonkostensubsidie, een no-risk polis en een 

jobcoach. Ook tellen zij dan mee in de banenafspraak. Hierdoor zorgt het labelen in 

het doelgroepenregister ervoor dat de jongere door de werkgever beoordeeld wordt 

op de mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidie, en niet op de kwaliteiten van die 

jongere. Daarnaast zorgt het classificeren in beleid ervoor dat jongeren die buiten het 

doelgroepenregister vallen minder aantrekkelijk zijn voor werkgevers.

Ten tweede: het blijkt uit eerder onderzoek dat subjectieve gezondheidsbeleving 

een belangrijke voorspeller is voor arbeidsparticipatie. Mensen die zich ondanks een 

chronische aandoening gezond en niet-beperkt voelen, participeren vergelijkbaar met 

mensen zonder chronische aandoening.36 Echter, voor mensen met een chronische 

aandoening die een beperking ervaren of zich ongezond voelen, is de participatie-

graad minder dan 50%.37 De registratie van arbeidsbeperkten volgens de eerderge-

noemde norm maakt geen gebruik van hoe gezond iemand zich voelt. Het niet betrek-

ken van subjectieve gezondheidsbeleving in het bepalen van arbeidsvermogen is een 

groot gemis in het bepalen van wie wel en wie geen extra ondersteuning nodig heeft 

in het vinden en behouden van werk.

Ten derde: het label zorgt ervoor dat werkgevers anders kijken naar mensen met een 

arbeidsbeperking. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers negatieve aspecten van een 

specifieke beperking generaliseren naar alle andere beperkingen die mensen in deze 

groep hebben.38 Daarnaast blijkt dat voor 3 op de 10 werkgevers het vermoeden van 

eerder verzuim bij ziekte reden is om mensen met een chronische aandoening niet 

aan te nemen, terwijl ze in de praktijk nauwelijks vaker verzuimen.39 Werkgevers zijn 

dus geneigd mensen met een beperking als één en dezelfde groep te behandelen 

waarbij aan het label vooral negatieve aspecten worden toegeschreven.

Het labelen heeft ook invloed op de jongere zelf, op het vertrouwen in zijn eigen kun-

nen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die het label ‘leerstoornis’ krijgen, hun presta-

ties niet toeschrijven aan hun inzet, maar aan een gebrek in hun eigen vermogen.40 

Vergeleken met kinderen met eenzelfde slechte score, maar zonder een label, hebben 

zij minder zelfvertrouwen en lagere verwachtingen van zichzelf.
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‘Zodra 100% loonwaarde wordt behaald  
en ze uit het doelgroepenregister vallen,  

fleuren ze helemaal op en krijgt hun  
zelfbeeld een enorme boost.’

Manager inclusiviteit

1.4 Europese landen halen betere resultaten, met andere beleidsinstrumenten
Vergeleken met andere Europese landen is de participatie van mensen met een 

arbeidsbeperking in Nederland erg laag. Zoals figuur 3 laat zien, is het verschil in 

arbeidsparticipatie tussen mensen met een beperking en zonder beperking groot in 

Nederland (37%), zeker vergeleken met landen als Zweden (10%), Frankrijk (10%) en 

Luxemburg (2%).41

Figuur 3: Internationaal is te zien dat het ook anders kan

BRON: EUROSTAT (2011); European Social Policy Network (2016); MISSOC 2016); European Comission (2011)

Zoals eerder genoemd is het financiële risico in verband met doorbetaling bij ziekte 

een reden voor werkgevers om terughoudend te zijn in het aannemen van mensen 

met een arbeidsbeperking. Dit vermoeden wordt bevestigd als we naar andere Euro-

pese landen kijken. Terwijl werkgevers in Nederland minimaal een jaar door moeten 

betalen bij ziekte, is in geen enkel ander Europees land deze periode zo lang.42 
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Daarnaast zien we een paar opmerkelijke Europese verschillen in de regelingen die 

worden ingezet om het aannemen van arbeidsbeperkten te stimuleren. Zo biedt de 

Zweedse overheid jobcoaches aan die niet alleen de werknemer maar ook de werk-

gever begeleiden. Dit wordt door Zweedse werkgevers als cruciale reden genoemd in 

hun beslissing om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.43 In Neder-

land worden jobcoaches enkel en alleen ingezet voor het begeleiden van werknemers 

– niet van werkgevers. Daarnaast geldt er in Nederland geen wettelijk quotum voor 

het percentage arbeidsbeperkten dat een bedrijf in dienst moet hebben. In Luxem-

burg en Frankrijk is dit bijvoorbeeld wel het geval.44 

1.5 Conclusie
Uit ons onderzoek is gebleken dat jongeren met een arbeidsbeperking tegen drie 

belangrijke knelpunten aan lopen in het vinden van passend werk. 

Ten eerste zou de transitie van school naar werk effectiever moeten worden ingericht 

om jongeren met een arbeidsbeperking beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Ten tweede blijkt dat werkgevers onvoldoende perspectief willen en kunnen bieden. 

Aan de ene kant is er een substantiële groep werkgevers die zich voornamelijk laat 

leiden door een negatieve perceptie van arbeidsbeperkingen. Aan de andere kant is 

er een groep werkgevers die zich wel bewust is van het arbeidspotentieel van deze 

groep, en zich ook zou willen inzetten om jongeren met een arbeidsbeperking in 

dienst te nemen, maar tegen praktische en financiële barrières aan loopt. 

Als derde en laatste laten wij zien dat het uitdragen van het label ‘beperking’ een 

negatieve invloed heeft op het bieden van perspectief op passend werk. 

Door met deze knelpunten aan de slag te gaan zullen er grote stappen gemaakt kun-

nen worden in het bieden van perspectief op werk voor jongeren met een chronische 

aandoening.
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Perspectief voor nieuwkomers  
en multiculturele Nederlanders
In 2016 zijn meer dan 40.000 nieuwkomers gehuisvest. In 2017 zullen dat er naar alle 

waarschijnlijkheid nog eens 32.000 zijn.45 Deze enorme toestroom aan nieuwkomers in 

Nederland zorgt voor een prangende vraag: hoe kan deze groep zo snel mogelijk deel-

nemen aan de arbeidsmarkt en volwaardig meedraaien in de Nederlandse samenleving? 

Gebaseerd op ons onderzoek concluderen wij dat het machtig zijn van de Nederlandse 

taal hét ticket is tot toetreding tot de arbeidsmarkt.46 In onze diepte-interviews komt 

naar voren dat zowel de nieuwkomer als de werkgever beaamt dat de huidige afstand 

tussen hen het effectiefst overbrugd kan worden door het spreken van een gemeen-

schappelijke taal. Ook stellen wij vast dat een betere beheersing van het Engels niet de 

oplossing is, omdat slechts enkele nieuwkomers daar profijt van heeft.

Wanneer de belemmeringen die de nieuwkomer ervaart niet tijdig worden verholpen, 

is de kans groot dat deze tijdelijke problematiek het structurele karakter krijgt waar 

juist de multiculturele Nederlander zich op dit moment mee geconfronteerd ziet.47 

Ons onderzoek toont ook aan dat multiculturele Nederlanders – tweede generatie 

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond – belemmeringen onder-

vinden in het toetreden tot de arbeidsmarkt. Deze groep wordt vaak als homogeen 

beschouwd, terwijl de groep in feite zeer diffuus is. Classificatie tussen westerse en 

niet-westerse migranten draagt niet bij aan een effectieve oplossing om deze belem-

meringen te verminderen. Een groot aantal ‘Nederlanders’ is immers ook werkloos en 

om vergelijkbare redenen. Uit ons onderzoek komt naar voren dat etnische classifica-

tie een extra belemmering vormt voor de multiculturele Nederlander die wil toetre-

den tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

Aangezien de doelgroepen tegen andere belemmeringen aan lopen, worden nieuw-

komers en multiculturele Nederlanders afzonderlijk geanalyseerd. De structurele 

belemmeringen, ondervonden door de multiculturele Nederlander, zijn in feite het 

voorland van de nieuwkomer van wie de problematiek (nog) een tijdelijk karakter 

heeft. Bovendien is de groep multiculturele Nederlanders relatief bekend met de Ne-

derlandse arbeidsmarkt, terwijl dat nog niet geldt voor de groep nieuwkomers. 

2.1 Perspectief voor nieuwkomers

‘Taal is het gereedschap. Het belangrijkste  
middel dat ik nodig heb om werk te vinden.’

Jaber Mawazini (Syrisch statushouder)
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2.1.1  De meeste nieuwkomers volgen een taalniveau dat niet aansluit  
bij passend werk

Figuur 1: Overzicht van het genoten taalniveau door nieuwkomers  

corresponderend met taal- en opleidingsniveau in Amsterdam

1 Gebaseerd op de CBS-verdeling van arbeidsparticipatie naar opleidingsniveau
BRON: inburgering.nl voor gemeente Amsterdam (2017); CBS Statline (2016)

Het verplichte taalniveau A2 is in 2004 vastgesteld door de onafhankelijke advies-

commissie ‘normering inburgeringseisen’ van de toenmalige minister voor Vreem-

delingenzaken en Integratie. Onderzoek laat echter zien dat dit niveau onvoldoende 

perspectief biedt voor nieuwkomers. De arbeidsmarkt vraagt minimaal om het B1-

niveau.48

Het merendeel van de nieuwkomers stopt met het leren van de taal na het A2-niveau 

te hebben behaald, en vindt daardoor geen aansluiting op passend werk. In figuur 1 

is een mismatch te zien tussen het taalniveau dat gehaald wordt door nieuwkomers 

en de banen op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Een A2-diploma biedt immers alleen 

toegang tot een MBO1 opleiding of werk dat een MBO1 opleiding veronderstelt. Voor 

MBO2 en hoger is het B1-niveau – en voor HBO en WO zelfs het B2-niveau – een 

vereiste om mee te kunnen komen op het niveau. Slechts 18% van de banen op de 

arbeidsmarkt zitten op A2-niveau, waar 86% van de statushouders voor wordt op-

geleid. Het door het merendeel van de nieuwkomers bereikte taalniveau is zodoende 

ontoereikend om een baan op een hoger niveau dan MBO1 te kunnen doen. 

2.1.2 Steeds minder nieuwkomers doen examen op B1 niveau of hoger 
De overheid heeft na de invoering van de Wet Inburgering 2013 (hierna: Wi 2013) de 

verantwoordelijkheid voor het leren van de taal verder naar de inburgeraar verscho-

ven. Nieuwkomers worden niet meer door gemeenten bij een talenschool geplaatst; 

ze dienen zelf het onderwijs te kiezen en een lening bij DUO af te sluiten.49
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Uit bovenstaand onderzoek in de gemeente Amsterdam blijkt dat 86% van de 

nieuwkomers zich echter niet bewust is van het feit dat B1-niveau een vereiste is 

voor passend werk. De meeste nieuwkomers volgen dus taalonderwijs tot en met het 

verplichte A2-niveau. De informatievoorziening die wijst op het belang van een hoger 

taalniveau is ontoereikend en ontoegankelijk voor de nieuwkomer.50

Nieuwkomers die wél weten dat het behalen van het B1-niveau relevant is, worden 

daarin niet gefaciliteerd en vrezen de resultaatplicht. De resultaatplicht die de nieuw-

komer heeft, houdt in dat hij binnen drie jaar moet slagen, zodat de lening die hij bij 

DUO is aangegaan om de taalcursus te kunnen bekostigen wordt omgezet in een gift. 

Hij is anders genoodzaakt de opgebouwde lening terug te betalen. Ook worden ta-

lenscholen onvoldoende geprikkeld het aantal contacturen te intensiveren om zo het 

behalen van het B1-niveau te stimuleren. DUO keert een maximaal kwartaal bedrag 

uit om een inburgeringsplichtige tegen misbruik te beschermen; maar op deze manier 

worden intensieve trajecten tegengehouden.51 Daarom kiezen de inburgeraars over-

wegend een examen op A2-niveau, zodat zij in ieder geval binnen de voorgeschreven 

termijn van drie jaar zullen slagen en het geld niet hoeven terug te betalen.52 

Het vermoeden dat nieuwkomers het financiële risico niet durven te nemen wordt 

verder bevestigd als we naar het Staatsexamen kijken53 (een landelijk taalexamen 

voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren - een traject 

dat de nieuwkomer de taal leert op B1- of soms B2-niveau). Naast het reguliere, ge-

privatiseerde taalonderwijs, is het ook mogelijk om het Staatsexamen ‘Nederlands als 

tweede taal’ af te leggen en op deze manier te voldoen aan de inburgeringsplicht. Dit 

examen wordt vaak moeilijker geacht, waardoor nieuwkomers een groter financieel 

risico lopen. Zoals verwacht is het aantal nieuwkomers dat het Staatsexamen doet 

gering gebleven.54

Wij juichen de voorgestelde maatregel van het nieuwe kabinet om het vereiste taal-

niveau te verhogen van A2 naar B1 toe. Dit lost het probleem maar ten dele op. Ten 

eerste omdat we nog moeten wachten op de precieze uitwerking van het kabinet. En 

ten tweede omdat de onderliggende kwaliteit van het taalonderwijs tekort schiet.

2.1.3 De kwaliteit van het huidige taalonderwijs is ontoereikend 
De kwaliteit van het taalonderwijs is ontoereikend, aangezien 34% van de nieuwko-

mers niet op tijd aan de inburgeringsplicht kan voldoen.55 In theorie heeft de nieuw-

komer afdoende tijd om het Nederlands op A2-niveau te beheersen. Een nieuwkomer 

moet immers binnen drie jaar A2-niveau behalen, terwijl het slechts 180-200 uur 

kost om een taal op A2-niveau te beheersen.56 Volgens ons onderzoek komt dit door 

factoren die zorgen voor een trage leercurve en een demotiverend effect. 90% 

besteedt minder dan zestien uur per week aan zelfstudie.57 Ook ligt in het onderwijs-

systeem van het land van herkomst de nadruk op klassikale vormen van lesgeven.58 

Het taalonderwijs hier bevat weinig praktijkcomponenten. En dat terwijl onderzoek en 

praktijkervaring in binnen- en buitenland juist onderbouwen dat taal het best en het 

snelst te leren is in een context, met moedertaalsprekers, in herkenbare en relevante 

situaties.59 
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Bovendien wordt de kwaliteit van het taalonderwijs niet afdoende gewaarborgd, ook 

niet na de invoering van de Wi 2013. Nieuwkomers kunnen alleen bij DUO geld le-

nen voor hun taaltraject indien de taalschool het keurmerk ‘Blik op Werk’ heeft. Dit 

keurmerk is gebaseerd op de slagingspercentages en de tevredenheid van cursisten 

(waarbij het aantal respondenten er niet toe doet). Daardoor wordt bijvoorbeeld 

niet gekeken naar het aantal gedoceerde uren of de tussentijdse vooruitgang die de 

nieuwkomer heeft geboekt. Het schept de perverse prikkel om inburgeraars onder 

hun niveau examen te laten doen, en zo de slagingspercentages op te krikken.

Aangezien substantiële kwaliteitsverbetering van het bestaande taalonderwijs een 

groot risico is voor de taalaanbieder, en het toezicht hierop matig blijkt, verbetert de 

kwaliteit van het taalonderwijs niet. Zodoende wordt de afstand voor de nieuwkomer 

tot de Nederlandse arbeidsmarkt alleen maar vergroot.

2.2 Multiculturele Nederlanders

‘Nederland registreert met alle goede  
bedoelingen data als het geboorteland van  

de ouders. Maar we moeten voorzichtiger zijn  
met de manier waarop we publiceren.’

Roel Jennissen, Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid.

Figuur 2: De ‘multiculturele Nederlander’ bestaat uit 141 nationaliteiten

BRON: CBS Statline (2017)
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Figuur 3: De werkloosheid en oorzaken van werkloosheid als taalachterstand  

en gebrek aan startkwalificatie door onder multiculturele Nederlanders  

en de rest van de bevolking

1 Nederlander met niet-westerse migratieachtergrond
BRON: CBS Statline (2017); Algemene Rekenkamer, Rapport aanpak laaggeletterdheid (2016); ECBO, laaggeletterdheid in kaart (2014)

2.2.1 ‘De multiculturele Nederlander’ bestaat uit 141 nationaliteiten 
De Nederlandse bevolking bevat een zeer heterogene groep van 974.000 tweede 

generatie Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond.60 Deze groep 

– voornamelijk jongeren – is zelf in Nederland geboren, maar heeft een of beide 

ouders afkomstig uit het buitenland. Door deze groep af te bakenen op grond van 

gemeenschappelijke etnisch-culturele factoren kan deze groep de juiste steun 

worden geboden die het nodig heeft. Maar deze ‘afgebakende’ groep multiculturele 

Nederlanders wordt gepositioneerd als ware zij een homogene en gelijksoortige 

groep. De gemeenschappelijke deler is weliswaar dat hun ouders in een niet-westers 

land geboren zijn, de groep is verder tamelijk diffuus; maar liefst 141 verschillende 

nationaliteiten maken deel uit van de groep Nederlanders met een niet-westerse 

migratieachtergrond. 

2.2.2  ‘De multiculturele Nederlander’ ervaart dezelfde belemmeringen bij 
het voor het eerst toetreden tot de arbeidsmarkt als ‘de Nederlander’

Een relatief groot deel van de multiculturele Nederlanders (129.000) is werkloos en 

ervaart belemmeringen in het toetreden tot de arbeidsmarkt. Het gebrek aan een 

startkwalificatie en een taalachterstand zijn twee cruciale knelpunten die resulteren 

in werkloosheid.61 Multiculturele Nederlanders kampen enerzijds met een taalachter-

stand en anderzijds met een gebrek aan een startkwalificatie (figuur 3).
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Desalniettemin zit ook een groot aantal ‘Nederlanders’ zonder werk (zie figuur 3: 

538.000). Deze groep deelt vergelijkbare knelpunten met de groep multiculturele 

Nederlanders bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Want ook bij de rest van de 

bevolking is taalachterstand een groot probleem (met meer dan 1.312.000 mensen die 

moeite hebben de taal te spreken). En zo zijn er ongeveer 4.139.000 mensen die zich 

nu zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt begeven (zie ook figuur 2).62

2.2.3  Nederland is het enige land dat het geboorteland van de ouders 
registreert en onderscheid maakt tussen een westerse en niet-
westerse achtergrond

Nederland registreert het geboorteland van de ouders van de persoon in kwestie, 

en deelt deze gegevens vervolgens op in verschillende etnische categorieën.63 Na 

registratie wordt de verkregen data gecategoriseerd en veelal opgesplitst in ‘westers’ 

en ‘niet-westers’. Nederland is het enige land ter wereld dat dit onderscheid maakt op 

basis van het geboorteland van iemands ouders.64 In Frankrijk is het zelfs helemaal 

niet toegestaan om de etniciteit van haar inwoners te registeren.65 

De classificatie naar herkomst kan van belang zijn bij het bestrijden van de relatieve 

oververtegenwoordiging van multiculturele Nederlanders in (bijvoorbeeld) de bij-

stand. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid heeft om deze reden vorig 

jaar een toetsingsmodel opgesteld. Etnische categorisering is volgens dit model al-

leen toegestaan wanneer de oplossing dat rechtvaardigt.66 

2.2.4  Een negatieve spiraal versterkt de belemmeringen voor het toe-
treden tot de arbeidsmarkt: stigmatiseren leidt tot discrimineren 

 

 

Figuur 4: Het registeren, categoriseren en stigmatiseren leidt tot (onbewuste)  

discriminatie bij de werkgever en demotivatie bij de werknemer

BRON: SCP, liever Mark dan Mohammed (2010); interview Morena (2017); SCP, Discriminatiemonitor (2010) 
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Uit ons onderzoek blijkt dat het registratiebeleid zorgt voor stigmatisering van mul-

ticulturele Nederlanders. Registratie en categorisatie kan – in overeenstemming met 

het toetsingsmodel van de WRR – gerechtvaardigd zijn, de vraag is vervolgens wel 

of deze data ook gepubliceerd moeten worden. De gepubliceerde gegevens worden 

immers regelmatig gesimplificeerd tot de tweedeling ‘westers’ en ‘niet-westers’. De 

publicatie van deze etnische categorisering heeft derhalve gevolgen voor de nega-

tieve beeldvorming in de media, versterkt de tegenstellingen in het maatschappelijk 

debat en vergroot het stigma op deze groep.67 

Stigmatisering is een belemmering voor de multiculturele Nederlander die op zoek is 

naar werk en wil toetreden tot de arbeidsmarkt. Het wakkert enerzijds (onbewuste) 

discriminatie aan bij de werkgever: een onderzoek van het SCP toont aan dat Mark 

(de autochtone Nederlander) gemiddeld 44% kans heeft om een uitnodiging voor 

een sollicitatiegesprek te ontvangen. Mohammed daarentegen (de multiculturele 

Nederlander met identieke competenties) heeft 37% kans om uitgenodigd te worden 

op een sollicitatiegesprek.68 De naam Mohammed is op een dusdanig negatieve wijze 

gekleurd en gestigmatiseerd dat de werkgever hem beschouwt als een werknemer 

met potentiele risico’s. Anderzijds wordt ook de werkzoekende beïnvloed door deze 

stigmatisering. De negatieve beeldvorming in het debat werkt demotiverend bij mul-

ticulturele Nederlanders; ze voelen zich minderwaardig burger, verliezen hun zelfver-

trouwen bij sollicitaties en presteren hierdoor onder hun niveau.69

2.2.5  Herformulering van de vraag: hoe vergroten we het perspectief  
op werk voor Nederlanders die belemmeringen ondervinden bij  
het toetreden tot de arbeidsmarkt?

Wanneer we de negatieve effecten van dit vooroordeel in ogenschouw nemen, kunnen 

we beter spreken van Nederlanders die belemmeringen ondervinden tot de arbeids-

markt. Het onderscheid tussen ‘multiculturele Nederlanders’ en andere ‘Nederlan-

ders’ is niet alleen onnodig omdat het geen bijdrage levert aan het verhelpen van 

het probleem, het werpt ook nog eens een extra belemmering op die stigmatisering 

heet – zoals eerder geconcludeerd. Die stigmatisering versterkt de maatschappelijke 

tegenstellingen in het debat. Dit wij-zij denken resulteert in de gedachtegang dat 

‘de ander’ (letterlijk: de allochtoon) eigenaar is van het probleem dat werkloosheid 

heet, terwijl dit probleem juist wordt gedeeld door alle Nederlanders, ongeacht hun 

achtergrond. 

De herformulering van deze vraag biedt nieuwe mogelijkheden. Zo zouden we kun-

nen kijken naar het verhelpen van andere gedeelde problemen die toetreding tot 

de arbeidsmarkt verhinderen, zoals het afschaffen van de startkwalificatie. Ook het 

vermogen ons te kunnen verplaatsen in de ander, die niet per se op ons lijkt, zou kun-

nen bijdragen aan het verminderen van statistische discriminatie.70 Het zijn sugges-

ties die daadwerkelijk zouden kunnen bijdragen aan een oplossing voor dit probleem, 

met als doel het vergroten van perspectief voor alle Nederlanders die belemmeringen 

ondervinden bij het toetreden tot de arbeidsmarkt.
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2.3 Conclusie
In dit hoofdstuk hebben we gekeken wat de grootste belemmeringen voor nieuwko-

mers en multiculturele Nederlanders vormen. 

Nieuwkomers moeten de Nederlandse taal beheersen om toe te kunnen treden tot de 

arbeidsmarkt en om vervolgens passend werk te vinden. Op dit moment volgen de 

meeste nieuwkomers een taalniveau (A2) dat niet aansluit bij werk op de Nederlandse 

arbeidsmarkt, waardoor hun arbeidspotentieel onvoldoende wordt benut. Weinig 

nieuwkomers behalen het B1-niveau of hoger omdat ze zich onvoldoende bewust zijn 

van het belang van dit niveau, een financieel risico lopen en talenscholen hen daar 

niet in kunnen stimuleren. Bovendien is het taalonderwijs op dit moment van onvol-

doende kwaliteit. Ook is de verandering van het bestaande taalonderwijs een groot 

risico voor de taalaanbieder, en blijft het toezicht matig. Door al die factoren blijft de 

afstand tussen de werkgever en de statushouder op de arbeidsmarkt groot.

Multiculturele Nederlanders ervaren hinder van het stigma waarin ze worden weg-

gezet als een homogene groep ‘niet-westerse’ migranten. Daarmee is er onvoldoende 

aandacht voor het feit dat ‘de Nederlander’ vaak soortgelijke problemen ondervindt 

bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Het stigma wordt in de hand gewerkt door 

etnische categorische (en vereenvoudigde) publicatie, wat resulteert in negatieve ge-

volgen voor deze groep op de arbeidsmarkt. Het bewustzijn dat deze belemmeringen 

niet alleen door multiculturele Nederlanders gedeeld worden, maar ook door ‘Neder-

landers’, biedt nieuwe mogelijkheden in het aanpakken van deze (in wezen) gemeen-

schappelijke problematiek.

45 COA, Overzicht huisvesting vergunninghouders, mei 2017.
46  Algemene Rekenkamer (2017), Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 en uit survey van de Nationale Denk-

Tank wordt dit door 44% van de nieuwkomers onderkend.
47 WRR (2015), Geen tijd te verliezen.
48 Commissie Franssen 2004 en diepte-interviews met statushouders door Nationale DenkTank 2017
49 Wet van 13-9-2012, Stb. 2012.
50 Algemene Rekenkamer (2017), Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013, p. 31-33.
51 https://www.vn.nl/natuurlijk-mislukt-het-inburgeringsbeleid-dat-hadden-we-kunnen-weten/
52 iTTA (2009), Rapportage Duale inburgeringsvoorzieningen.
53 https://www.staatsexamensnt2.nl/item/wat-zijn-de-staatsexamens-nt2
54 https://www.inburgeren.nl/inburgeren-hoe-moet-dat.jsp.
55  Rijksoverheid, Deltaplan Inburgering (2007); Interview Bregje Kaars Sijpestijn, ITTA (2017); diepte-interview met 

statushouders door Nationale DenkTank 2017 ; Kamerbrief pre-evaluatie Inburgering (2017).
56 https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838506-Guided-learning-hours.
57 Ministerie van SZW, kamerbrief pre-evaluatie inburgering.
58 Gesprekken met focusgroep, interview met Nieuwlander (adviesbureau).
59 iTTA (2009), Raportage Duale inburgeringsvoorzieningen.
60 CBS Statline (2017).
61  CBS, jongeren zonder startkwalificatie vaker geen baan 3-11-2016, Algemene Rekenkamer 18 april 2016, Aanpak van 

laaggeletterdheid.
62  CBS Statline (2017); Algemene Rekenkamer, Rapport aanpak laaggeletterdheid (2016); ECBO, laaggeletterdheid in 

kaart (2014).
63 WRR (2016), Migratie en classificatie: naar een meervoudig migratie-idioom.
64 Idem.
65  WRR (2016), Migratie en classificatie: naar een meervoudig migratie-idioom, NIDI (2012), De etnische bril; categori-

sering in het integratiebeleid. Marcel Ham en Jelle van der Meer.
66 NIDI (2012), De etnische bril; categorisering in het integratiebeleid. Marcel Ham en Jelle van der Meer.
67  Interview met hoogleraar interculturele communicatie W. Shadid (2017), SCP (2012), Op achterstand. Discriminatie 

van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt.
68  SCP (2010), Liever Mark dan Mohammed, onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via 

praktijktests.
69 Gesprekken met focusgroep.
70 SCP (2010), Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt.



28

N AT I O N A L E  D E N KTA N K  2 0 1 7  SA M E N VAT T I N G  A N A LYS E FAS E 

Perspectief voor mensen met  
een flexibele arbeidsrelatie
Meer dan 50% van de Nederlanders geeft aan dat de huidige flexibilisering een 

probleem is voor Nederland (figuur 1).71 Uit interviews blijkt dat met name de onze-

kerheid van een flexibele arbeidsrelatie als problematisch wordt gezien.72 De term 

flexibilisering wordt voor veel verschillende elementen gebruikt. Wij gebruiken de 

term flexibilisering voor het toenemende aantal werkenden met flexibele arbeidscon-

tracten en zelfstandigen. 

Figuur 1: Aandeel Nederlanders dat aangeeft de toenemende flexibilisering  

van de arbeidsmarkt als een probleem te zien, in procenten

BRON: De Nationale DenkTank & Newcom Survey (2017, n=458)

Flexkrachten worden doorgaans ingezet wanneer vaste krachten uitvallen door 

ziekte, of om specifieke kennis binnen te halen, of om piekdruktes op te vangen. De 

toenemende flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt wordt vaak toegeschre-

ven aan het idee dat de economie steeds dynamischer wordt. Dit is echter discutabel, 

aangezien de beweeglijkheid van de arbeidsmarkt en conjunctuurgevoeligheid van 

de economie de afgelopen 20 jaar nagenoeg constant zijn gebleven.73 Een betere 

verklaring voor de toenemende flexibilisering is dat ondernemers steeds vaker voor 

flexibele arbeidscontracten lijken te kiezen om risicokosten te beperken, of gewoon 

vanuit kuddegedrag.74 Risicokosten zijn kosten die een werkgever maakt ten tijde van 

ziekte of ontslag van een werknemer.

Ons onderzoek toont aan dat er een ongewenste en riskante situatie is ontstaan 

in Nederland. Deze situatie blijft ongewijzigd door de achterhaalde manier waarop 
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beleid wordt vormgegeven. Wij zien het belang van flexibele werkvormen om bijvoor-

beeld periodes van ziekte binnen een organisatie op te vangen. Maar de huidige situ-

atie biedt onvoldoende perspectief op bestaanszekerheid voor mensen die werken in 

een flexibele arbeidsrelatie. 

In het vervolg van dit hoofdstuk behandelen we de problematiek die is ontstaan door 

flexibilisering. Dat doen we aan de hand van drie inzichten:

• De flexwerkers vormen geen homogene groep; er zijn werkenden met een flexibel 

contract en er zijn zelfstandigen

• De toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt vereist een nieuwe vorm van 

sociale zekerheid 

• De manier waarop beleid voor de arbeidsmarkt wordt vormgegeven is niet meer 

van deze tijd

3.1 Diversiteit binnen de groep flexwerkers
‘De flexwerkers’ worden vaak als één homogene groep beschouwd, terwijl er een 

onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen zelfstandigen en mensen in een 

flexibel arbeidscontract (figuur 2). Een flexibel arbeidscontract kenmerkt zich door 

een traditionele werkgever-werknemer relatie. De verantwoordelijkheid voor de soci-

ale zekerheid wordt grotendeels door de werkgever gedragen. Daarentegen kenmer-

ken zelfstandigen zich door hun ondernemerschap: zij hebben een opdrachtgever-

werkaannemer relatie. De verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid ligt bij de 

zelfstandige zelf. 

Figuur 2: Flexwerkers vormen geen homogene groep;  

er zijn werkenden met een flexibel contract, en zelfstandigen

BRON: P. de Beer & E. Verhulp, Dertig Vragen en Antwoorden over Flexibel Werk (2017) 
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Niet alleen binnen de groep flexwerkers moet een onderscheid gemaakt worden, ook 

binnen de groepen zelfstandigen en werknemers met een flexibel contract is er een 

grote diversiteit. Binnen de groep zelfstandigen onderscheiden wij twee groepen. Aan 

de ene kant de ondernemende zelfstandige, die bewust voor het ondernemerschap 

heeft gekozen. Deze groep zelfstandigen erkent de problemen die in de volgende 

paragrafen geschetst worden, maar ervaart deze problemen niet zelf. Aan de an-

dere kant de zelfstandige die het liefst weer als werknemer aan de slag zou willen 

gaan. Deze groep erkent en ervaart de geschetste problematiek zelf. Ook binnen de 

groep werknemers in een flexibel contract is een talrijk aantal flex-contracten te 

onderscheiden met verschillende kenmerken. Zo zijn uitzendkrachten in dienst van 

een uitzendonderneming, maar is iemand met een oproep-contract in dienst bij een 

ondernemer zelf. 

 

In de zoektocht naar oplossingen voor de problemen in de flexibele arbeidsmarkt is 

het van groot belang de verschillende groepen van elkaar te onderscheiden en beleid 

aan te passen op de wensen van de specifieke groep.

3.2 Nieuwe vorm van sociale zekerheid vereist
3.2.1  Sociale zekerheden zijn gekoppeld aan het vaste contract,  

terwijl het aandeel werknemers in een vast contract daalt
Het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie en zelfstandigen stijgt ge-

staag op het totaal aantal werkenden (figuur 3).75 Naar verwachting zal deze flexibili-

sering de komende jaren toenemen.76 

Figuur 3: Aantal werkenden naar arbeidsvorm ten opzichte van totaal, in procenten

BRON: CBS Statline (2017), Arbeidsdeelname Kerncijfers (2017) 
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Ondanks het feit dat nog maar 61% van de werkenden een vast contract heeft, zien 

we dat de sociale zekerheid in Nederland nog steeds gekoppeld is aan het vaste 

contract. Werkenden met een vast contract hebben recht op een stabiel inkomen, een 

inkomen tijdens ziekte, een werkloosheidsuitkering en een pensioen. Naarmate de ar-

beidsrelatie flexibeler wordt zijn deze regelingen in mindere mate beschikbaar (tabel 

1). Waar werknemers met een vast contract in tijden van tegenspoed worden opge-

vangen door een stevig sociaal vangnet, vallen werknemers in een flexibel contract 

en zelfstandigen in een gat. Zoals een zelfstandige het aangaf:

‘Ik hoop dat ik dood ben voor mijn pensioen.’
Zelfstandige

Tabel 1: Overzicht van verschillende zekerheden ten opzichte van arbeidsrelatie

BRON: P. de Beer & E. Verhulp, Dertig Vragen en Antwoorden over Flexibel Werk (2017); S. Verbiest et al.,  
De Toekomst van Flex (2014); K. Chkalova et al., Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt (2015)

Zoals we eerder aanstipten kiezen werkgevers voor flexibele arbeidscontracten om 

onder andere de risicokosten die aan het vaste contract verbonden zijn te vermijden. 

De basiskosten voor werknemers in vaste contracten zijn niet hoger dan voor werk-

nemers in een flexibel contract, en uitzendkrachten en zelfstandigen zijn vaak zelfs 

duurder (figuur 4). 

De perceptie van de werkgever dat vaste krachten erg prijzig zijn heeft dan ook niet 

met de basiskosten te maken, maar met de risicokosten. Risicokosten zijn kosten ten 

tijde van ziekte of ontslag. Wanneer een werkgever iemand ontslaat moet hij bijvoor-

beeld een transitievergoeding betalen. In geval van ziekte moet de werkgever twee 

jaar het loon doorbetalen en komt de re-integratie voor zijn rekening. Voor flexibele 

contracten geldt dit in veel mindere mate – wat de risicokosten drastisch verlaagt. 
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Hoewel het ziekteverzuim in Nederland slechts 3,9% is, is de perceptie van de risico-

kosten reden genoeg voor de werkgevers om voor flexibele contracten te gaan.77 

Voorbeeld 1: berekening risicokosten 

Jan werkt bij een detailhandel en verdient daar een modaal inko-

men van 30.000 euro per jaar. Jan is de afgelopen tijd veertien 

maanden ziek geweest. Zijn werkgever heeft conform contract alle 

veertien maanden het loon doorbetaald. Dit heeft de werkgever 

35.000 euro gekost. 

Bij terugkomst betaalt Jans werkgever voor zijn re-integratie. De 

maximale kosten hiervoor mogen niet meer dan 70% van het nog 

te betalen loon over de resterende duur van het dienstverband 

bedragen.78 Wanneer we uitgaan van 44 weken re-integratie (het 

maximale waar Jan voor in aanmerking komt), zou dit Jans werk-

gever nog eens 25.300 euro kosten. 

In totaal kost Jans ziekte de werkgever dus zo’n 60.300 euro.

Figuur 4: Vergelijking van kosten van werknemers in verschillende  

arbeidsrelaties voor werkgever. In blauw basiskosten, in geel risicokosten

BRON: Belastingdienst, Premies Werknemersverzekeringen Berekenen (2017); Koninkrijk der Nederlanden, Staatscourant 29 november (2016);  
Inhuren.com, Wat Kost Personeel via een Uitzendbureau? (2016); MKB Servicedesk, Welke Reïntegratieverplichtingen heb ik als Werkgever? (2016)

Laten we ter verheldering een korte voorbeeldberekening doen van de impact van 

risicokosten voor een werkgever.
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Dat verklaart waarom werkgevers bang zijn voor risicokosten: het kan al gauw een 

halve ton kosten. Zo zei een mkb’er tegen ons:

‘Werknemers zijn mijn grootste kostenpost,  
en ziek personeel is lastig op te vangen  

als kleine ondernemer.’
mkb’er

Door voor flexibelere arbeidsrelaties te kiezen verkleinen werkgevers het geringe 

risico op deze grote kostenpost. 

3.2.2 Verschuiving van de verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid
Een gevolg van de toenemende flexibilisering is dat de verantwoordelijkheid voor 

het regelen van sociale zekerheden steeds verder verschuift van werkgevers naar 

werkenden. Werkgevers dragen in flexibelere arbeidsrelatie minder risicokosten. 

Daarmee komen deze kosten gedeeltelijk of in zijn geheel bij de werkenden te liggen 

(figuur 5). 

Figuur 5: Verschuiving van verantwoordelijkheid van werkgever  

naar werknemer bij toenemende flexibiliteit van arbeidsrelatie

BRON: Belastingdienst, Premie volks-en werknemersverzekeringen

Hoewel er mogelijkheden zijn om deze onzekerheden te verzekeren, blijkt dit vaak te 

duur te zijn voor de werkenden. 80% van de zelfstandigen sluit geen arbeidsonge-

schiktheidsverzekering af vanwege de hoge kosten die daarmee gepaard gaan.79 
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‘Ik heb nooit een verzekering gehad,  
het is gewoon te duur.’

Zelfstandige

Ook werknemers met een flexibel arbeidscontract dragen meer eigen verantwoorde-

lijkheid. Aangezien de werkgever bepaalt waar ze pensioen opbouwen, bouwen werk-

nemers met een flexibel contract pensioen op bij veel verschillende pensioenfondsen. 

Het vraagt nogal wat verantwoordelijkheid van de werknemer om overzicht te houden 

over al deze pensioenpotjes. 

‘Ik bouw ergens pensioen op,  
maar ik weet niet precies hoe dat zit.’

Anouk, werkend in flexibel contract

3.2.3 Druk op het solidariteitsprincipe van de sociale zekerheid
Door de eerdergenoemde verschuiving zijn werkenden steeds meer zelf verantwoor-

delijk voor de sociale zekerheden. Werkenden kunnen deze verantwoordelijkheid 

en bijkomende financiële kosten vaak niet zelf dragen. Hiermee wordt de overheid 

verantwoordelijk voor de sociale zekerheid en legt de toenemende flexibilisering een 

druk op het solidariteitsprincipe. Dit principe houdt in dat wanneer je om welke reden 

dan ook geen of minder inkomen hebt, je hiervoor compensatie van anderen ontvangt 

die wel een afdoende inkomen hebben.80 

We zien allereerst dat werknemers in een flexibel contract relatief 3,5 keer zo vaak 

de WW instromen in vergelijking met vaste werknemers (figuur 6).81 Dit kan verklaard 

worden door het feit dat werknemers in een flexibel contract vaak kortdurende banen 

hebben en daartussen een periode werkloos zijn. Bovendien zien we dat werknemers 

vanuit een flexibel contract vaker doorstromen naar de bijstand dan werknemers met 

een vast contract.82 Door deze structurele instroom van werknemers met een flexibel 

contract worden deze vangnetten niet meer gebruikt als eenmalig vangnet, maar als 

structureel tussenstation. 

In vergelijking met werknemers met een vast contract zien we dat ook ZZP’ers 

relatief vaak in de bijstand stromen.83 84 Dit is een logisch gevolg van het feit dat de 

bijstand het enige vangnet is voor zelfstandigen. Daarnaast dragen ZZP’ers minder 

bij doordat ze een lagere inkomstenbelasting hebben, door bijvoorbeeld de zelfstan-

digenaftrek. De kosten van werkloosheid komen hierdoor nog meer bij de overheid te 

liggen.
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Zowel werknemers met een flexibel contract als ZZP’ers doen een groot beroep op 

de sociale vangnetten. Het afschuiven van verantwoordelijkheden van werkgevers 

richting werknemers produceert dus een maatschappelijke kostenpost waarbij gecre-

eerde vangnetten gebruikt worden op een manier waarvoor ze niet bedoeld waren. 

Daarom komen wij tot de conclusie dat door de flexibilisering het solidariteitsprincipe 

van de sociale zekerheid onder druk komt te staan. 

Figuur 6: Gebruik van de sociale zekerheid per arbeidsrelatie

BRON: SEO Economisch Onderzoek, Beslag Uitkeringen Personen in Flexibele Schil 2010-2014 (2016); P. De Beer & E. Verhulp , Dertig Vragen  
en Antwoorden over Flexibel Werk (2017);CBS, Achtergrondkenmerken en Ontwikkelingen van ZZP’ers in Nederland (2011)

3.3 Beperkte mogelijkheden tot verandering
In Nederland worden veel beleidsvoorstellen aangedragen vanuit de sociale partners. 

Zo hebben bijvoorbeeld de beleidsvoorstellen van de Sociaal Economische Raad 

(SER) een directe invloed op het regeringsbeleid op het gebied van arbeidsrelaties. 

In deze overleg-economie zijn grote groepen werkenden ondervertegenwoordigd en 

hebben daarmee geen invloed op de beleidsvoorstellen aan de regering. Ter illustra-

tie: de 33 zetels van de SER zijn evenredig verdeeld onder werkgeversorganisaties, 

werknemersorganisaties en kroonleden (figuur 7). De werkgeversorganisaties met 

zetels in de SER, VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland, kunnen 90% van alle 

werkgevers tot hun achterban rekenen. Dit is anders voor de werknemersorganisaties 

FNV, CNV en VCP. Zij vertegenwoordigen slechts 20% van de werkenden. 

 De zelfstandigen vallen in deze overlegstructuur tussen wal en schip. De meningen 

van de zelfstandigen en werkgevers zijn namelijk fundamenteel verschillend waar-

door werkgeversorganisaties zelfstandigen niet adequaat representeren. Tegelijker-

tijd kunnen ook werknemersorganisaties de belangen van de zelfstandigen niet goed 

vertegenwoordigen omdat de vakbeweging haar prioriteit heeft liggen bij werkenden 

met een vast arbeidscontract.
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De bovengenoemde belangentegenstellingen binnen overlegstructuren, geïllustreerd 

door de SER, blijken te groot te zijn om tot een nieuw akkoord te komen. De werk-

geversorganisaties hameren op de eigen verantwoordelijkheid van zelfstandigen en 

werkenden in een flexibel arbeidscontract.85 86 Aan de andere kant willen de werk-

nemersorganisaties bestaanszekerheid collectief en verplicht garanderen voor alle 

werkenden.87 88 Het stuklopen van het sociaal akkoord laat zien dat de werkgevers en 

werknemers er samen niet uitkomen.

3.4 Conclusie
Uit onze analyse blijkt dat er door de flexibilisering in Nederland een ongewenste en 

riskante situatie op de arbeidsmarkt is gecreëerd. Door de gedateerde manier waarop 

beleid wordt vormgegeven blijft deze situatie bestaan. 

Ten eerste worden flexwerkers vaak als één groep gezien en wordt beleid toegespitst 

op deze groep. Uit onze analyse is gebleken dat de groep flexwerkers bestaat uit 

zelfstandigen en werkenden in een flexibel arbeidscontract, en dat er binnen deze 

groepen een grote diversiteit is. 

Ten tweede vraagt de veranderende arbeidsmarkt om een nieuwe vorm van sociale 

zekerheid, omdat het huidige systeem niet houdbaar is in de veranderende arbeids-

markt. Hoewel het aandeel werknemers in een vast contract gestaag daalt, zijn de 

zekerheden in Nederland nog steeds gekoppeld aan het vaste contract. Dit heeft tot 

gevolg dat slechts een klein aandeel werkenden optimaal gebruik kan maken van de 

zekerheden. Daarbij verschuift de verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid van 

Figuur 7: Overzicht van deelnemers aan de beleidsvorming

BRON: Analyse De Nationale DenkTank (2017); websites belangenbehartigers 
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werkgever naar werkenden, door de flexibilisering. Omdat werkenden deze zeker-

heden vaak niet kunnen dragen, legt het aandeel van zelfstandigen en werkenden 

in flexibele contracten in de beroepsbevolking een druk op het solidariteitsprincipe 

van de sociale zekerheid. Deze situatie is voor de werknemers onhoudbaar, omdat ze 

constante onzekerheid ervaren. 

Ten derde is de manier waarop beleid wordt vormgegeven niet meer van deze tijd –  

en staat daarmee benodigde veranderingen in de weg. Enerzijds worden niet alle 

werkenden vertegenwoordigd in de huidige beleidsvorming, en anderzijds staan de 

belangentegenstellingen eventuele veranderingen tegen. 

71 Survey Nationale DenkTank 2017, n = 458
72 Interviews Nationale DenkTank 2017 
73 De Beer, P (2017). KVS Lezing: Flexibiliteit op de arbeidsmarkt, vloek of zegen?
74 Kremer, M., Went, R., & Knottnerus, A. (2017). Voor de zekerheid . WRR. Den Haag: WRR.
75 CBS (2017), Statline, Arbeidsdeelname; kerncijfers
76 Verbiest, S., Goudswaard, A., & Wijk, E. v. (2014). De Toekomst van Flex. TNO.
77 CBS(2017). Ziekteverzuimpercentage
78  Engage, Wat mag re-integratie kosten? http://www.engage-wa.nl/publicaties/gratis-engaged-nieuwsbrief-/wat-mag-

re-integratie-kosten-/ 
79 TNO(2017), Zelfstandigen enquête arbeid
80 de Beer, P. (2005). De solidariteit onder druk. 
81 SEO Economisch onderzoek (2016), Beslag uitkeringen personen in flexibele schil 2010-2014
82 SEO Economisch onderzoek (2016), Beslag uitkeringen personen in flexibele schil 2010-2014
83 Centraal Bureau voor Statistiek (2011), Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp’ers in Nederland
84 SEO Economisch onderzoek (2016), Beslag uitkeringen personen in flexibele schil 2010-2014
85 VNO-NCW , Standpunten ZZP, https://www.vno-ncw.nl/standpunten/zzp 
86 VNO-NCW , Standpunten Flex arbeid, https://www.vno-ncw.nl/standpunten/flexarbeid 
87  FNV (2013) FNV-standpunt over kruimelcontracten, https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/flex/FNV-stand-

punt_kruimelcontracten/ 
88  CNV (2013) Verschil vast en flex wordt kleiner door wijziging ziektewet, https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuws-

detail/verschil-vast-en-flex-wordt-kleiner-door-wijziging-ziektewet/?L=0%25252525252F%25252525253FL%2525

2525253D0%25252525252F&cHash=55dc141237118d891b70876a73099834 
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Perspectief voor mensen die hun  
baan zien verdwijnen of veranderen  
door de gevolgen van robotisering  
en automatisering
Technologische ontwikkelingen als robotisering en automatisering veranderen de 

wereld en daarmee de arbeidsmarkt. Kunstmatige intelligentie, nanotechnologie 

en 3D-printing ontwikkelen zich hard en versterken elkaars vooruitgang. De vraag 

is welke gevolgen deze ontwikkelingen zullen hebben op de toekomst van werk in 

Nederland. Zullen robots het werkzame leven verlichten? Leidt automatisering tot 

massale werkloosheid? Het doel van onze analyse is het verbeteren van het perspec-

tief op werk van mensen van wie de baan verdwijnt of verandert door de gevolgen van 

robotisering of automatisering. 

Gebaseerd op onze analyses concluderen wij dat de effecten van robotisering en 

automatisering niet zozeer veel banen laten verdwijnen, maar vooral het takenpak-

ket zullen doen veranderen. Specifieke beroepsgroepen komen hierdoor voor grote 

uitdagingen te staan, zoals administratief medewerkers, laders & lossers en vracht-

wagenchauffeurs. Op basis van de huidige situatie kunnen wij deze beroepsgroep niet 

op een duurzame manier aan het werk houden. In dit hoofdstuk lichten wij uit wat de 

knelpunten zijn en wat ertoe kan leiden dat deze mensen perspectief op werk blijven 

houden. 

4.1  Onderzoeksresultaten naar de gevolgen van robotisering en auto- 
matisering komen niet overeen met de beeldvorming in de media

Als je de media volgt zou je kunnen denken dat het einde van werkgelegenheid en 

arbeid nabij is. Robots zullen spoedig al onze banen innemen. Onderzoek van het 

McKinsey Global Institute stelt echter dat slechts 5% van alle banen volledig geauto-

matiseerd kan worden middels de op dit moment bestaande technologie. Dit bete-

kent niet dat automatisering geen impact zal hebben op de werkgelegenheid, want 

ditzelfde onderzoek stelt vast dat de samenstelling van maar liefst 60% van alle nu 

bestaande banen zal veranderen in 2030. Dit zal betekenen dat werknemers in toene-

mende mate taken zullen moeten uitvoeren die lastig te automatiseren zijn (figuur 1).89 

Kortom: de banen van ruim vijf miljoen Nederlanders zullen aanzienlijk veranderen. 

Uit onze survey blijkt dat 50% van de ondervraagde Nederlanders denkt dat in de 

komende tien jaar automatisering inderdaad veel invloed zal uitoefenen op de Neder-

landse arbeidsmarkt. Deze zelfde survey geeft aan dat mensen de effecten van deze 

trends voor hun eigen situatie lager inschatten. Zo acht 57% van de ondervraagde 

Nederlanders de kans klein dat zijn eigen baan zal worden vervangen door technolo-

gie. Bovendien denkt 32% van de ondervraagde Nederlanders zelf nieuwe vaardig-

heden bij te leren om te voldoen aan de competenties van de toekomst. Met andere 

woorden: ook al is de trend zichtbaar, het is de vraag of werknemers genoeg urgentie 

voelen en weten naar welke vaardigheden vraag is op de arbeidsmarkt, om vroegtijdig 

(zichzelf) te kunnen omscholen. 
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4.2  1,4 miljoen werkenden zullen worden getroffen door de gevolgen  
van robotisering en automatisering

We hebben onderzocht welke beroepsgroepen het meest getroffen zullen worden 

door robotisering en automatisering. Dit hebben we gedaan door elke beroepsgroep 

te laten scoren op mate van automatiseerbaarheid op vier gebieden: hoeveelheid 

routinetaken, complexiteit van taalgebruik, sociale en emotionele benodigdheden, en 

fysieke vereisten (figuur 2). Daaruit kunnen we herleiden dat ruim 1,4 miljoen werken-

den, verspreid over verschillende sectoren, met grote waarschijnlijkheid (schaal >4) in 

hoge mate met automatisering te maken zullen krijgen. We hebben in ons onderzoek 

gefocust op één specifieke beroepsgroep die zeer kwetsbaar is voor de gevolgen van 

automatisering en robotisering: administratief medewerkers. 

De administratief medewerker is meestal een vrouw van middelbare leeftijd die deel-

tijd werkt en middelbaar opgeleid is (figuur 2). Tegelijkertijd weten we dat werklozen 

van middelbare leeftijd een aanzienlijk kleinere kans hebben op het vinden van een 

nieuwe baan dan jongeren.90 Want waar jongeren in Nederland relatief vaak van baan 

wisselen doen ouderen in Nederland dat juist weinig, in vergelijking met andere Euro-

pese landen.91 Deze twee factoren maken het extra urgent om het perspectief op werk 

voor administratief medewerkers te verbeteren. 

4.3  Er zijn verschillende manieren waarop we administratief medewerkers 
op een duurzame manier aan het werk kunnen houden

Ons onderzoek laat zien dat om administratief medewerkers op een duurzame manier 

aan het werk te houden er een aantal zaken moeten veranderen. Het perspectief op 

Figuur 1: Type taken waarnaar de vraag sterk toeneemt
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werk in een meer geautomatiseerde arbeidsmarkt kan voor deze groep op vier manie-

ren verbeterd worden: 

1. door de arbeidsmobiliteit te vergroten;

2.  het van-werk-naar-werk (vwnw) traject te optimaliseren en schaalbaar te maken 

binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb);

3. op landelijke niveau sector overstijgend werk te matchen;

4. het sociale vangnet mee te laten groeien met nieuwe arbeidsverhoudingen.

Bij het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt zijn zowel werknemers, werk-

gevers als de overheid betrokken. Een belangrijke vraag is derhalve bij wie de verant-

woordelijkheid ligt om actie te ondernemen, en op welke gebieden. Over alle vier de 

manieren zullen we verder uitweiden. 

4.3.1  Een verhoogde arbeidsmobiliteit geeft beter perspectief op  
de arbeidsmarkt

We weten dat de tijd dat mensen hun leven lang voor dezelfde baas werken voorbij 

is. Hoe arbeidsverhoudingen zich in de toekomst gaan ontwikkelen is onduidelijk. 

Arbeidsmobiliteit kan ervoor zorgen dat Nederland behendig meebeweegt met on-

voorzienbare veranderingen op de arbeidsmarkt. Arbeidsmobiliteit is de mate waarin 

mensen bereid en in staat zijn in een bepaalde periode te veranderen van baan. Op dit 

moment is de arbeidsmobiliteit in Nederland laag in vergelijking met andere Europese 

landen (figuur 3).92 Arbeidsmobiliteit is echter nodig voor een goede werking van de 

arbeidsmarkt aangezien de kans op een juiste baanmatch groter wordt als werkenden 

gemakkelijk van baan kunnen wisselen.93 

4.3.2 Bestaande van-werk-naar-werk programma’s zijn niet effectief
Na de afgelopen economische crisis zijn mobiliteit en preventiebeleid belangrijke 

beleidspijlers geworden voor de afspraken tussen sociale partners in de Stichting van 

de Arbeid: een landelijk overlegorgaan tussen werknemers en werkgevers. Meerdere 

(grote) bedrijven hebben een vwnw-traject dat mensen in acute gevallen - wanneer 

zij bij hun werkgever dienen te vertrekken - arbeidsmobieler probeert te maken door 

middel van trainingen, coaching en eventueel een financiële compensatie. Voor bo-

ventallige werknemers na een reorganisatie kan dit echter alsnog leiden tot onzeker-

heid. Dit beeld wordt bevestigd door ons onderzoek bij de Belastingdienst: van de 

1500 fulltime-equivalenten die moesten vertrekken kozen er maar 47 mensen voor 

een vwnw-traject in plaats van de vrijwillige vertrekregeling. De kwetsbare werken-

den – werknemers die deze trajecten het hardste nodig hebben – maakten er het 

minste gebruik van. Dit heeft twee oorzaken: het gebrek aan een gevoel van urgentie 

bij werkenden en de beperkte voorbeeldfunctie van direct leidinggevenden.

‘Collega’s denken:  
er zijn zoveel reorganisaties geweest,  

dit gaat mij niet aan.’
Ron, deelnemer Switch, De Belastingdienst
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Figuur 2: Top 10 meest geraakte beroepen door automatisering

Figuur 3: Percentage van de beroepsbevolking betrokken bij arbeidsmobiliteit  

binnen en buiten organisaties in de afgelopen 12 maanden

BRON: CBS, teamanalyse

BRON: Randstad, Mobility on the labour market (2015) 
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Kwetsbare werkenden zien de urgentie niet in van vwnw-trajecten. Uit meerdere 

diepte-interviews met de Rijksoverheid en werkgevers binnen de banken en de logis-

tieke sector kwam naar voren dat onze doelgroep geen noodzaak voelt om nu actie te 

ondernemen. En dit terwijl arbeidsmobiliteit juist een zaak is van plannen voor de lan-

gere termijn. Vwnw-trajecten duren vaak lang, soms wel 18 maanden. Het is daarom 

belangrijk dat werkenden actief geattendeerd worden om preventief te beginnen met 

omscholing en/of vwnw-trajecten. Ook schat onze doelgroep de kans om de opleiding 

succesvol af te ronden lager in dan hoogopgeleiden dat doen. Hoe lager het opleiding-

sniveau, hoe kleiner de kans dat werknemers aan scholing deelnemen.94 

Bovendien is het essentieel dat de direct leidinggevenden het goede voorbeeld geven. 

Zij moeten het belang van arbeidsmobiliteit en de beschikbaarheid van de vwnw-

trajecten bij de medewerkers kenbaar maken, bijvoorbeeld in voortgangsgesprekken. 

Uit interviews met mobiliteitscoaches en beleidsmakers blijkt dat dit zelden gebeurt. 

Direct leidinggevenden willen de sfeer prettig houden en onze doelgroep niet het 

gevoel geven hen kwijt te willen door nu al te beginnen over eventuele volgende stap-

pen in hun carrière.

4.3.3  Scholing- en ontwikkelingsprogramma’s vereisen een verschillende 
aanpak voor verschillende bedrijven

In de survey die we namens de Nationale DenkTank hebben afgenomen blijkt dat 

de gemiddelde Nederlander vindt dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de 

werkgever wanneer iemand zijn/haar baan dreigt te verliezen door automatisering. 

76% van de ondervraagden verwacht in enige vorm hulp van de werkgever (figuur 4). 

De meeste voorbeelden van vwnw-trajecten bestaan alleen binnen grote bedrijven 

zoals de Belastingdienst en ING. In 2010 had slechts 26% van het midden- en klein-

bedrijf (mkb) een vwnw-beleid. Tegelijkertijd ontving slechts 32% van de werknemers 

die gedwongen moesten vertrekken vwnw- ondersteuning van hun werkgever.95 Vaak 

blijkt dat er geen urgentiebesef is bij mkb-werkgevers. Zo wachten deze werkgevers 

bijvoorbeeld lang met het ontslaan van personeel in tijden van recessie, is er geen wil 

om omscholing naar een andere sector te vergoeden, en worden vwnw-trajecten te 

laat geïmplementeerd.96

Investeren in arbeidsmobiliteit kost geld, terwijl deze lasten voor mkb-werkgevers 

moeilijk zijn om op te brengen, als ze het nut er al van inzien. Het directe financiële 

voordeel van de vwnw-trajecten is immers niet zichtbaar. Tegelijkertijd onderschat-

ten werkgevers de kosten voor het ontslag van een werknemer. Uit een interview met 

MPLOOY – een ondernemerscollectief dat lokale arbeidsmobiliteit bevordert – blijkt 

bijvoorbeeld dat werkgevers niet weten dat ze nog enige tijd financieel verantwoorde-

lijk blijven als een ontslagen werknemer arbeidsongeschikt raakt. Zo hebben mkb-

werkgevers er dus baat bij om vwnw-trajecten te steunen, en de ontslagen werkne-

mer snel weer aan het werk te helpen, maar zijn zij zich hier onvoldoende van bewust.
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4.4 Er is zowel sector- als regio-overstijgend matching nodig
Om de arbeidsmobiliteit in Nederland te vergroten is het volgens de Sociaal Econo-

mische Raad van belang om de spanningen op de arbeidsmarkt per beroepsgroep per 

regio beter in kaart te brengen.97 In het gunstigste geval zouden door de inzichten 

in de onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde beroepsgroepen in specifieke 

regio’s de vraag naar en het aanbod van beroepsgroepen beter op elkaar afgestemd 

kunnen worden. Zo zou een administratief medewerker bij werkloosheid bijvoorbeeld 

kunnen besluiten om op zoek te gaan naar een baan in de zorg aangezien de vraag 

naar werk in deze beroepsgroep in zijn/haar regio hoog is. Het verbeteren van de 

informatievoorziening omtrent vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zou de arbeids-

mobiliteit kunnen verhogen. Het belang van een dergelijke analyse wordt zichtbaar 

als we het toepassen op de administratief medewerkers: er zijn bepaalde regio’s in 

Nederland waar de beroepsgroep administratief medewerkers sterk over- en onder-

vertegenwoordigd is (figuur 5).

‘De intersectorale arbeidsmobiliteit  
in Nederland is om te huilen.’
Ester Leibbrand, Voorzitter Nederlandse  

vereniging van loopbaancoaches 

Figuur 4: De soort hulp die Nederlanders verwachten bij verlies van hun baan  

door de gevolgen van robotisering en automatisering

BRON: De Nationale DenkTank & Newcom Survey (2017, n=458)
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Naast het beter in kaart brengen van het probleem zal ook sector-overstijgende om-

scholing gestimuleerd moeten worden. Op dit moment bestaan in Nederland voorna-

melijk sectoraal gebonden opleidingsfondsen. Volgens de OECD – een organisatie van 

ontwikkelende landen – zijn deze fondsen onvoldoende ingericht op de arbeidsmarkt 

van de toekomst.98 Zo financiert ruim 85% van de fondsen op dit moment enkel scho-

ling binnen de eigen sector. En werknemers bij de Rijksoverheid worden in het eerste 

jaar van hun vwnw-traject bijvoorbeeld enkel gekoppeld aan banen binnen het Rijk, 

terwijl vaak het banenaanbod voor deze doelgroep binnen het Rijk beperkt is.

 

Figuur 5: Er zijn bepaalde regio’s in Nederland waar administratief medewerkers 

sterk over- en ondervertegenwoordigd zijn

BRON: CBS cijfers bewerkt door de Nationale DenkTank (2017)

4.5 Sociale zekerheden om arbeidsmobiliteit te stimuleren
Het vergroten van de eigen arbeidsmobiliteit vraagt een verhoogd aanpassingsver-

mogen van mensen. Onderzoekers naar de toekomst van sociale zekerheden stellen 

dat er een spanning bestaat tussen de groeiende nadruk op de eigen verantwoor-

delijkheid en de mogelijkheden van burgers om hieraan invulling te geven. Daarom 

zal een toekomstig sociaal zekerheidsstelsel ingericht moeten zijn op het faciliteren 

van burgers om hun eigen veerkracht te ontwikkelen en te benutten.99 De manier 

waarop pensioen wordt opgebouwd, het recht op een werkeloosheidsuitkering en het 

inrichten van de sociale premies zullen daarom mee moeten groeien met de nieuwe 

arbeidsverhoudingen.

Secundair dient sociale zekerheid als een herverdelingsmechanisme dat welvaart en 

geld over de bevolking verspreidt. Men zal op zoek moeten naar andere vormen van 

herverdelen en belasten om sociale zekerheden te kunnen financieren. De in België 

geïntroduceerde belasting op inkomsten uit de deeleconomie is hier een voorbeeld 
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van. Met deze belasting moeten particulieren die diensten aanbieden via elektro-

nische platformen zoals Airbnb de facto 10% belasting betalen over bijvoorbeeld 

huurinkomsten en extra diensten, zoals een ontbijt.100 Ook zouden robots belast 

kunnen worden, zoals ooit voorgesteld is door Bill Gates, medeoprichter van Micro-

soft. Hiermee zouden mensen meer competitief staan tegenover robots, omdat de 

loonkosten van automatisering relatief stijgen. De vraag is echter in hoeverre dit 

implementeerbaar is, het innovatie niet afremt en slechts een oplossing biedt voor de 

korte termijn.101

‘In een ideale wereld zou bijvoorbeeld een 
basisinkomen voor mijn vaste lasten zorgen  

en neemt de risico’s van een nieuwe baan  
of onderneming starten weg.’ 

Dagmar, deelnemer Switch, De Belastingdienst

4.6 Conclusie
Door administratief medewerkers als voorbeeld te nemen hebben we in dit hoofdstuk 

uiteengezet hoe het perspectief op werk in een geautomatiseerde toekomst verbe-

terd kan worden. 

Ons onderzoek toont aan dat dit mogelijk is door vier verschillende probleemgebie-

den aan te pakken. Allereerst door de arbeidsmobiliteit te verhogen – en daarmee de 

kans op een baan te vergroten. Ten tweede door het van-werk-naar-werk traject te 

optimaliseren en schaalbaar te maken binnen het midden- en kleinbedrijf. Ten derde 

door op landelijk niveau sector-overstijgend werk te matchen. En als laatste door het 

sociale vangnet mee te laten groeien met nieuwe arbeidsverhoudingen.
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Vervolgstappen
De inzichten die zijn opgedaan gedurende de analysefase en op het ExpertForum zal 

de Nationale DenkTank 2017 verder uitwerken gedurende de oplossingsfase. Op 

maandag 11 december zullen onze oplossingen gepresenteerd worden. Mocht u naar 

aanleiding van de beschreven analyses vragen hebben, of heeft u concrete ideeën hoe 

de Nationale DenkTank 2017 oplossingen kan implementeren, neem dan contact op 

door een email te sturen naar info@nationale-denktank.nl.

Figuur 1: Het analyserapport markeert het einde van  

de analysefase en vormt het fundament voor de oplossingen
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