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 ‘Alle hervormingen  

hebben niet gezorgd voor  

minder inactieven‘

Daarna wordt het vergelijk met Duitsland gemaakt; 

waar de Nederlandse banengroei sukkelt, stijgt  

de werkgelegenheid bij onze oosterburen naar 

recordhoogte. Niet met flexbanen maar met vaste 

contracten. Vanuit de constatering dat bij de 

oosterburen daarnaast ook nog eens de lonen 

stijgen en de consumptie groeit, is de vraag al snel 

gesteld: wat kunnen we van onze oosterburen 

leren? De spanning stijgt en ik zit op het puntje van 

mijn stoel… Helaas, zoals zo vaak en al zo lang 

blijkt, klaarblijkelijk snap ik er na al die jaren nog 

niets van!

Een uitgebreid betoog over gesubsidieerde banen, 

verkorten en verlagen van de WW, Gerhard 

Schröder die al in 2003 ingreep, mini-jobs en  

een overheid die bedrijven subsidieerde om 

werknemers in dienst te houden. So far so good,  

tot hier kan ik helemaal meekomen en voor de 

studenten van de afgelopen 10 jaar zitten hier 

componenten bij die minimaal een geur van 

herkenning moeten geven. Ik lees nog even door: 

“Duiters houden in het algemeen van rechtlijnigheid 

en duidelijkheid. Werkgevers kiezen daarom eerder 

tussen wel of geen contract dan voor een flex-

contract”. Nog steeds geen woord over waar het 

echt door komt, wat de ware redenen zijn waarom 

een Duitse werkgever andere keuzes maakt dan zijn 

Nederlandse collega’s.

Even terug in de tijd…
Kenmerkend voor de Nederlandse sociale zekerheid 

is dat de bescherming van de werknemer sinds 

begin jaren 70, ondanks de belofte van Joop den Uyl 

dat er nooit meer dan 300.000 mensen arbeids-

ongeschikt zouden worden, ongekende vormen 

heeft aangenomen. Hoewel er verschillende 

pogingen zijn ondernomen het tij te keren, mogen 

De ‘Nederlandse 
                    ontkenning’

We hebben er in internationaal  

opzicht weer een uithangbord bij:  

het Nederlands flexen. Niet als 

luxeprobleem, maar uit pure noodzaak. 

En als ik een bericht in Trouw van 

zaterdag 16 januari 2016 goed heb 

gelezen, komt dat volgens de auteur, 

mevrouw Julen, omdat Nederland  

de afgelopen 10 jaar te weinig heeft 

gedaan. De verslaggeefster opent  

haar betoog met de mislukte pogingen 

van politici, vakbewegingen en 

economische experts om de groei  

van het aantal flexwerkers en zzp’ers 

te temperen.  
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die allen als mislukt worden beschouwd. Toen er  

bijna 1 miljoen mensen WAO-gerechtigd waren en 

Ruud Lubbers in 1991 riep: “Nederland is ziek”, werd 

geprobeerd de WAO te hervormen. Werkgevers 

moesten gaan betalen voor de instroom (Pemba)  

en werknemers zouden bij gedeeltelijke arbeids-

ongeschiktheid een lagere uitkering krijgen, het 

zogenaamde WAO-hiaat. Nog tal van hervormingen 

zouden volgen; bijvoorbeeld de introductie van de  

Wet verbetering poortwachter, de huidige 2 jaar 

loondoorbetaling, invoering van de WIA als opvolger 

van de WAO in 2006, en recent de doorbelastingen  

aan werkgevers van uitkeringen in het kader van de 

Ziektewet.

Mislukt
Kijken we nu terug, dan kunnen we constateren dat al 

deze hervormingen slechts minimaal hebben bijdragen 

om het aantal inactieven en arbeidsongeschikten terug 

te dringen. Het aantal uitkeringsgerechtigden die een 

beroep doen op de Wajong, WAO en WIA bedraagt 

volgens het CBS eind 09-2015 nog steeds ruim 810.000 

mensen. Door de wijze van registratie en administratie 

zijn dat er naar verwachting wel meer en tellen we daar 

het aantal langdurig verzuimende werknemers bij, dan 

komt de 1 miljoen al snel alsnog in beeld. Wat ook niet 

moet worden vergeten is dat de beroepsbevolking 

inmiddels in rap tempo vergrijst. 

Toch kan het ouder worden van de beroepsbevolking 

niet als allesbepalende oorzaak worden genoemd.  

Meer belangrijk daarin is bijvoorbeeld de remmende en 

verstikkende werking van allerlei bovenwettelijke 

regelingen en cao’s die de kansen en eventuele 

mogelijkheden op re-integratie tijdens het 2-jarig  

verzuim of (gedeeltelijke) WGA in de kiem smoren 

omdat iedere financiële prikkel ontbreekt. Mede door 

vanuit de cao opgelegde verzekeringen en/of boven-

wettelijke financiële regelingen, is het voor de (ex)

werknemer bijzonder aantrekkelijk inactiviteit te 

verkiezen boven re-integratie; er is immers (vaak 

tijdelijk) geen financiële noodzaak.

Ook moet de impact niet worden onderschat dat er 

anders gekeurd (op arbeidsongeschiktheid) wordt dan 

afgesproken, bijvoorbeeld door op psychische klachten 

en burn-out toch massaal met WGA-toekenningen te 

reageren en (her)keuringen niet zoals afgesproken  

uit te voeren.  

Gelukt
Wat wel succesvol is gebleken, is dat de nota  

sinds 1991 voor een groot deel van deze uitkerings-

gerechtigden bijna geheel eenzijdig bij de werkgever  

is neergelegd. De werkgevers hebben bijna niet tegen 

deze enorme lastenverzwaringen geprotesteerd. De 

redenen hiervoor zijn heel divers, maar de belangrijkste 

is wel dat hoewel werkgevers steeds minder vanuit 

solidariteit financieren, ze dit nog lange tijd wel zo 

hebben beleefd. Zo worden de doorbelastingen  

net zoals vroeger via UWV en de Belastingdienst 

geïncasseerd en worden daarom door veel werkgevers 

nog steeds als vormen van premieheffingen/

belastingen gezien. Een andere reden is dat de 

doorbelastingen pas jaren later worden gedaan nadat 

het verzuim of de arbeidsongeschiktheid zich heeft 

voorgedaan. Voor een werknemer die zich in 2010 ziek 

heeft gemeld wordt er uiteindelijk ergens in 2014 of 

 ‘Wat succesvol is gebleken, is dat de nota 

geheel bij de werkgever is neergelegd‘
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2015 een nota betaald, zie die verbanden maar eens  

zo makkelijk te leggen. Daarnaast speelt ontkenning 

nog steeds een grote rol, later hierover meer.

Nog meer gelukt
Wat ook is gelukt, mede door verschuiving van de 

lasten richting werkgevers, is dat de Politiek het 

probleem, echt ingrijpen op een bestand van 1 miljoen 

arbeidsongeschikte werknemers, vanaf 1991 nog eens 

25 jaar voor zich uit heeft kunnen schuiven. Het is voor 

iedereen te begrijpen dat het ‘pijn doen’ van een 

significant deel van de beroepsbevolking bij iedere 

willekeurige Kamerverkiezing niet zonder gevolgen zal 

blijven. Afpakken van uitkeringen en/of werknemers 

zelf premies laten betalen voor Sociale Risico’s kost 

immers veel, heel veel stemmen! Aan de andere  

kant kost dit niets doen de Nederlandse werkgevers 

(buitensporig en onnodig) veel geld. 

Terug naar nu
Juist de door mevrouw Julen in haar bijdrage genoemde 

partijen, politici en vakbonden, hebben baat bij een 

handhaving of zelfs nog verdere uitbreiding van regel- 

geving (en dus kosten) richting de werkgever. En juist 

daar ligt een van de echte oorzaken voor de verschillen 

tussen ‘flexen in Duitsland of flexen in Nederland’:  

de enorme werkgeversrisico’s bij verzuim en arbeids-

ongeschiktheid. Nu Nederlandse werkgevers 

(langzaam maar wel zeker) wakker worden, gaan ze 

over tot het gedrag dat bij de extreme (financiële) 

risico’s past: risico’s analyseren, in kaart brengen en 

vermijden.

Aan de andere kant heerst volhardend de ontkenning; 

vuistdikke cao’s zonder financiële re-integratieprikkels 

voor de werknemer en de kosten voor verzuim en 

arbeidsongeschiktheid? We praten er niet over, 

schrijven er niet over en we reageren er niet op. Maakt 

niet uit of het nu Nieuwsuur/NOVA betreft naar 

aanleiding van de problemen in de Thuiszorg 

(uitzending van 1 december 2015) of het zomaar en 

willekeurig gekozen voorbeeld uit Trouw: verslag-

geving waarbij er een causaal verband wordt gelegd 

tussen de financiële oorzaken en de problemen is 

zeldzaam, te zeldzaam. 

Politiek?
Is deze column politiek getint? Is de ontkenning door de 

media politiek getint? Is de ontkenning door de Politiek 

politiek getint? Hoewel het er niet zoveel toe doet, is 

het antwoord waar het mij als schrijver betreft 

ontkennend en voor de anderen geef ik geen antwoord. 

Belangrijker is het dat we ons gaan realiseren dat we 

ergens met z’n allen dingen drastisch moeten gaan 

veranderen omdat anders de wal het schip gaat keren, 

politiek of geen politiek. 

Werknemers worden lang niet altijd ziek of arbeids-

ongeschikt door oorzaken die alleen in het werk liggen. 

Zeker bij psychisch verzuim en burn-out is de oorzaak 

vaak multi-causaal. Het is logisch dat de werkgever de 

rekening betaalt als het gaat om risque professionnel, 

maar het is net zo logisch dat de werknemer (mee)

betaalt voor het risque social. Daarom is het volstrekt 

onlogisch om allerlei risico’s die niets of slechts indirect 

met het werk te maken hebben als een beroepsziekte  

te (gaan) betitelen. Zo zijn bijvoorbeeld burn-out en 

werkstress in geen enkel ander land ter wereld een 

beroepsziekte, terwijl ook het merendeel van de 

gespecialiseerde artsen in Nederland deze classificatie 

als onterecht bestempelt. Dit is ook een van de redenen 

waarom de meldingen aan het NCvB niet plaatsvinden. 

Wanneer we doorgaan alle financiële gevolgen van 

welk probleem dan ook op het bordje van de werkgever 

te leggen, kan geen werkgever zich nog de lasten en 

risico’s van vast personeel permitteren. Waar eindigde 

ik m’n vorige column alweer mee? Oh ja; als we zo 

doorgaan in 2020 hebben we 2 miljoen zzp’ers. Kleine 

toevoeging, minimaal 2 miljoen zzp’ers. 


