
14 15FLEXIBEL WERKT
NAJAAR •  2015

FLEXIBEL WERKT
NAJAAR •  2015

EXPERTINTERVIEW

IN ECHTE RELATIES’
De NBBU is geselecteerd om samen met 25 leden deel 
te nemen aan het project Duurzame Inzetbaarheid, een 
initiatief van het ministerie van SZW. Onderdeel is een 
symposium voor NBBU-leden op 5 november 2015 met als 
spreker Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar ‘Employability in 
Arbeidsrelaties’ aan de Universiteit van Amsterdam.

‘Duurzame inzetbaarheid’ is een contai-

nerbegrip geworden, waar  begrippen als 

gezondheid, ontwikkeling, arbo, leeftijds-

bewust personeelsbeleid en vitaliteit bij 

horen. Maar Aukje Nauta formuleert het 

bondiger en simpeler. En daarmee tegelijk 

breder: ‘Het vermogen om werk te hou-

den en te krijgen.’ 

”Medewerkers moeten in eerste instantie 

gezond zijn en in tweede instantie compe-

tent, met vaardigheden waar vraag naar is. 

Ze moeten gemotiveerd zijn en betrokken. 

Die elementen bepalen of ze werk hou-

den, maar ook of ze nieuw werk krijgen 

als dat nodig is. Duurzame inzetbaarheid 

heeft niet alleen betrekking op het hier en 

nu, maar ook op de toekomst. Medewer-

kers moeten zich voortdurend afvragen: 

‘Wat speelt er in mijn vakgebied? Houdt 

mijn baan op te bestaan? En als dat zo is, 

wat zou ik dan moeten leren: een nieuw 

vak, of nieuwe digitale vaardigheden?’”

Juist de blik op de toekomst krijgt vol-

gens Nauta te weinig aandacht, terwijl 

niemand zich dat in een tijd van globa-

lisering, digitalisering, robotisering en 

veranderende arbeidsverhoudin-

gen nog kan permitteren. 

“Veel mensen wanen 

zich veilig in een vaste 

baan en doen weinig 

aan hun ontwikke-

ling. Ze worden op 

55-jarige leeftijd 

werkloos en dan is 

het voor hen vrijwel 

onmogelijk weer aan 

de slag te komen, omdat 

ze dan gediscrimineerd en 

gestereotypeerd worden op 

basis van leeftijd.”

Zowel het probleem als de oplossing ligt 

volgens haar in verdieping van de arbeids-

relatie. De structuren op de arbeidsmarkt, 

waarbij veel tot achter de komma is 

vastgelegd in sociale akkoorden en cao’s, 

helpen daarbij niet: “Afspraken over tijd, 

geld en aantallen zijn daarin sturingsme-

chanismen. Je haalt daarmee een belang-

rijk instrument uit de relatie: het goede 

gesprek. Met diepere vragen als ‘Waar wil 

je staan over een tijdje?’, ‘Waar word je 

warm van?’. Beide partijen zouden niet 

alleen hun dromen, maar ook hun angsten 

en emoties met elkaar moeten delen. Als 

je als werknemer niet durft uit te spreken 

dat je weleens wat anders wilt dan alsmaar 

bij de bank of het ziekenhuis werken, 

omdat je vreest in je huidige baan geen 

kansen meer te krijgen, blijft het 

een gesprekje voor de bühne, 

vaak voor gekauwd met 

gespreksformulieren.”

FACE-TO-FACE-
ONTMOETINGEN
Om duurzame 

inzetbaarheid ook 

in de flexbranche te 

organiseren, doet de 

NBBU mee aan het pro-

ject van Sociale Zaken. In het 

komende jaar worden 25 leden 

geadviseerd over hoe de toekomstige 

werkfitheid van werknemers verbeterd 

kan worden. Nauta: “Groeiende flexibili-

sering kán ertoe leiden dat medewerkers 

Sociaal kapitaal cruciaal bij duurzame inzetbaarheid

‘INVESTEER 

‘Wat heb je  
voor elkaar over,  

wie kan wat,  
wie gun 
je wat?’

om te investeren in echte relaties. Want 

bij duurzame inzetbaarheid is sociaal 

kapitaal cruciaal. Dat gaat een stapje 

verder dan banden met mensen via je 

LinkedIn-profiel. Het gaat erom wat  

je dóet voor die mensen. Hoe meer  

mensen uit je posse – je eigen professio-

nele netwerk van vakgenoten –  je helpt, 

hoe meer je er vanuit mag gaan dat die 

hulpvaardigheid ooit bij je terugkomt. 

Wat heb je voor elkaar over, wie kan 

wat, wie gun je wat? Wederkerigheid is 

essentieel in flexibele arbeidsrelaties, die 

immers minder gebaseerd zijn op een 

juridisch contract.”

‘FLEX IS HERE TO STAY’
De dit jaar ingevoerde Wet werk en  

zekerheid lijkt erop gericht het  

fenomeen vaste baan te bewaren of te 

verkrijgen en een dam op te werpen 

tegen meer flexibilisering. Nauta: “Dat 

is wishful thinking van vakbonden. 

Het is weinig zinvol te proberen de 

geest terug in de fles te duwen. Flex 

is here to stay. Vervolgens is het zaak 

te zorgen dat het ook sociaal is. Want 

dat moet naar mijn mening: voldoende 

bestaanszekerheid voor iedereen. Werk 

moet autonomie verschaffen, mensen 

in staat stellen verbindingen op te 

bouwen en zich te ontwikkelen.” Nauta 

ziet wel wat in hybride vormen, bij-

voorbeeld arbeidsovereenkomsten van 

vijf tot zeven jaar, om balans te krijgen 

tussen zekerheid en flexibiliteit. Mede-

werkers moeten dan wel doorlopend 

het recht hebben zich te ontwikkelen. 

“Met dergelijke contracten sorteer je 

voor op een toekomst, waarin mede-

werker en opdrachtgever/werkgever 

samen kijken of ze nog met elkaar 

getrouwd willen blijven of het contract 

automatisch laten aflopen. Vinden ze 

elkaar nog lief en waardevol, dan kun-

nen ze hercontracteren. Zo niet, dan 

gaan ze uit elkaar. Voorsorteren op 

alternatieven doe je als medewerker 

eerder wanneer je weet dat het eindig 

is. Dat voorkomt dat je indut.”

alleen nog maar als resources worden 

gezien, en dat werk voor medewerkers 

alleen nog een bron van inkomen is. Juist 

daarom verdient de menselijke relatie 

meer aandacht. Zeker nu we steeds meer 

matchen via digitale platforms, dienen 

intermediairs veel energie te steken in 

face-to-face-ontmoetingen. Ze kunnen 

een positieve rol spelen bij het opbou-

wen van netwerken waarin mensen van 

elkaar kunnen leren op een onorthodoxe 

manier, waar feitjes en weetjes en  

vaardigheden worden uitgewisseld om 

samen werk en vakmanschap op een 

hoger plan te brengen.’’

Nauta verwijst naar Lynda Gratton, au-

teur van The Shift – The future of work 

is already here. “We zitten allemaal met 

onze smartphone en laptop. Gratton 

signaleert terecht dat in een wereld vol 

technologie het risico loert van fragmen-

tatie en isolement. Des te meer reden 

Aukje Nauta
(1967, Leeuwarden)

Studeerde sociale en 

organisatiepsychologie aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, promoveerde 

in 1996. Was onderzoeker bij TNO 

Arbeid. Sinds 2007 bijzonder hoogleraar 

Employability in Arbeidsrelaties aan  

de Universiteit van Amsterdam  

(NSvP-leerstoel). Nevenfuncties o.a.: 

Kroonlid Sociaal Economische Raad,  

lid van de Raad van Toezicht van  

ING Nederland. 

Nauta spreekt op het NBBU-symposium 
over Duurzame inzetbaarheid en 

vitaliteit op 5 november 2015. 
NBBU-leden kunnen zich hiervoor  

gratis aanmelden.
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STELLING

WERKNEMER SENANG
Zijn dergelijke arrangementen 

niet vooral weggelegd voor 

professionals die voor zichzelf 

kunnen opkomen, en minder 

voor ‘de onderkant van de  

arbeidsmarkt’, die meer  

gebaat lijkt bij collectieve  

afspraken? “Aan de 

onderkant zijn 

net zo goed 

mensen met 

verschil-

lende ta-

lenten en 

behoef-

ten. Dus 

ook met 

collectieve 

afspraken 

moet je on top 

of that blijven 

zoeken naar de indivi-

duele relatie: wie ben je, wat kan 

je, wat wil je en hoe komen jouw 

talenten optimaal tot hun recht? 

Dan krijgt de werkgever 20 pro-

cent meer productiviteit en de 

werknemer voelt zich senang.” 

Of de experimenten die Nauta 

bepleit leiden tot gewenste 

resultaten durft ze niet te zeg-

gen, “maar voor veel dingen 

geldt dat we de uitkomst niet 

kennen.” Zonder kleinschalige 

experimenten bij bedrijven  

ontstaat in ieder geval zeker 

geen sociale innovatie:  

”Liever experimente-

rend werken aan 

een optimaal  

juridische 

vorm, dan 

telkens 

repareren 

als er iets 

misgaat, 

waardoor 

een soort 

zelfrijzend 

bakmeel 

ontstaat van wéér 

nieuwe regels en pro-

cedures. Daarbij moeten we  

voor ogen houden dat het in  

de wereld van werk niet alleen 

mag gaan om winst maken, 

maar ook om mense lijke waar-

den en behoeften en liefst ook 

nog veel zorg voor de planeet.”

Project  
Duurzame Inzetbaarheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en MKB-Nederland  

willen de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het mkb bevorderen. 

SZW heeft hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan MKB-Nederland. 

De NBBU is een van de zeventien partners die zijn geselecteerd voor deelname 

aan het Project Duurzame Inzetbaarheid. Dit jaar gaan de eerste NBBU-leden 

met gespecialiseerde adviseurs aan de slag om werkplezier en werkzekerheid 

van vaste medewerkers en flexkrachten te vergroten. Aan het project doen  

25 NBBU-leden mee. 
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Meer  weten? Bel  (024)  890 94 73

Eigenrisicodrager 
ziektewet 
Meer controle, 
minder kosten

Als  eigenris icodrager  z iektewet  houdt  u zelf 
de touw tjes  in  handen .  Als  u  Ac ture inschakelt 
zorgen wij  voor  controle  over  z iekmeldingen , 
z i jn  wij  verantwoordel i jk  voor  uitbetal ingen , 
verzuimbegeleiding  en re- integratie  van uw 
(ex)  werknemers.  Daarnaast  bent  u als  e igen-
r is icodrager  bi j  Ac ture voordel iger  uit  dan bi j 
het  UWV omdat  Ac ture lagere premies  b iedt  én 
zorgt  voor  snel ler  herstel .  

advertentie

Geen sociale 
innovatie zonder 

kleinschalige 
experimenten bij 

bedrijven
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VHall4 Dailyflex Personeelsdiensten
Nicole Behnke Ronald Saarloos

 ‘Mkb-ondernemingen zijn vaak 
minder geïnformeerd’

‘Als inleners écht moeten 
betalen, gaat het pas leven’

“Wij hebben veel opdrachtgevers in 

de glastuinbouw. Daar is prijs vaak het 

belangrijkste aankoopmotief. Partijen 

zoeken daarom soms de grens op.  

Opdrachtgevers vragen daar ook om.  

Wij gaan daar niet in mee. Met de WAS 

kunnen opdrachtgevers zelf verantwoor-

delijk worden gesteld als uitzendkrachten  

te weinig betaald krijgen. Dat is een 

goede zaak.

Veel klanten zijn nog niet op de hoogte 

van de WAS. Wij informeren hen daarover. 

Ik heb een A4’tje met de hoofdpunten 

gemaakt. Dat doen we uit commerciële 

overwegingen en uit fatsoen. We willen 

laten zien dat wij een bonafide bedrijf 

zijn en dat ze met ons geen risico lopen. 

Tegelijk moeten ze weten dat als ze toch 

over de grens gaan, ze de kans lopen  

daar zelf voor op te draaien.

Ik denk dat het nog wel even tijd nodig 

heeft voordat het echt doordringt. Dat 

zag je ook met de Wet Ketenaanspra-

kelijkheid. Als er jurisprudentie is, en 

inleners daadwerkelijk moeten betalen, 

dan gaat het pas leven. Als de accountant 

waarschuwt: ‘Pas op, dit kan je geld gaan 

kosten’, dan zal het gedrag veranderen. 

Daar kunnen bonafide uitzendbedrijven 

van profiteren.”  

OPDRACHTGEVERS ZIJN ZICH ONVOLDOENDE BEWUST 
VAN DE KETEN VERANTWOORDELIJKHEID DIE DE WET 

AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES MET ZICH MEEBRENGT

“Grote bedrijven met een eigen HRM-

afdeling zijn over het algemeen wel op de 

hoogte. Eén opdrachtgever meldde zelf 

dat er een cao-verhoging aankwam en of 

wij dat wilden aanpassen in onze tarieven. 

Maar dat is een uitzondering. Mkb-onder-

nemingen zijn vaak minder geïnformeerd. 

Wij hebben onze klanten op de hoogte 

gesteld, zodat ze weten dat ze met ons 

geen problemen krijgen.

De WAS heeft voor ons geen grote ge-

volgen. Wij zijn gespecialiseerd in groen-

ingenieurs. Ons doel is dat uitzendkrachten 

uiteindelijk in dienst komen bij de opdracht-

gever. Dit jaar hebben we zo al 24 mensen 

aan een baan geholpen. Onze opdracht-

gevers zitten niet op de laagste prijs, ze  

willen een uitzendkracht 

met mogelijkheden om  

in het bedrijf verder  

te groeien.  Wij werken vooral  

met mbo+-medewerkers. Die  

trek ken zelf wel aan de bel als  

ze te weinig geld krijgen. Wij  

betalen uitzendkrachten volgens 

de cao die geldt bij de inlener.  

Of we kijken welk loon in  

het bedrijf gangbaar is voor  

een vergelijkbare functie. 

Dat deden we al voor- 

dat de WAS kwam.  

Daar zijn we heel 

transparant in.”
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