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akkoord. Zo worden winst en waarde met elkaar verbonden en dat is goed voor  
ondernemingen.

In NL Next Level hebben zusterorganisaties van AWVN, te weten VNO-NCW, MKB-
Nederland en LTO Nederland, een plan neergelegd dat een nieuw perspectief kan bie-
den. Met gerichte publieke en private investeringen, inspelend op grote maatschap-
pelijke uitdagingen, kan volledige werkgelegenheid binnen bereik komen. Dat is van 
groot belang wanneer baanzekerheid niet meer bestaat en Nederlanders het moeten 
hebben van werkzekerheid. Dat werk moet er dan natuurlijk wel zijn. 
Aan ideeën om een beter werkend Nederland te realiseren, schort het zeker niet. 
Maar het vereist ware stuurmankunst om deze ideeën ook in daden om te zetten, er 
op een inspirerende manier mee te experimenteren en draagvlak voor te creëren. Om 
die broodnodige actie ook tot een urgent bestuurlijk agendapunt te kunnen promo-
veren, zijn wij het afgelopen jaar met zo’n zeventig betrokkenen uit alle relevante 
sectoren in gesprek gegaan (zie bijlage). We verkenden met hen vijf thema’s die een 
nieuw kabinet met sociale partners, lokale bestuurders en maatschappelijke organi-
saties daadwerkelijk zou moeten oppakken, om meer groei te genereren, de arbeids-
markt beter te laten functioneren en spanningen te verminderen, nationaal, in de 
regio en binnen ondernemingen. Daarbij is uiteraard ook nadrukkelijk gekeken naar 
de rol die wij als werkgevers zelf moeten spelen. 

De gespreksrondes (‘dialoogsessies’) leverden vijf uitdagingen op met bij elk van die 
uitdagingen een aantal ideeën, zienswijzen en vergezichten; een ‘ideeënparade’ voor 
nieuw sociaal beleid. Bij elkaar vormen ze een harmonieus geheel: de partituur voor 
een krachtige orkestratie van werkend Nederland.

Inleiding

Nederland herstelt van een van de diepste economische crises die het land ooit 
gekend heeft. Dat herstel is op zich nog niet zo verwonderlijk. Nederland kent sterke 
kernwaarden, kan bogen op een rijke traditie en is flexibel genoeg om de nodige 
veerkracht te tonen. 
Maar terwijl de meters van de economie de goede kant op staan, is het vertrouwen 
van de burger ver te zoeken. Ook dat is begrijpelijk. De internationale politiek is on-
rustig, met schrille geluiden over oorlogen en vluchtelingenstromen en amper posi-
tieve sentimenten over de Euro en Europa (met een Brexit in het verschiet). Dichterbij 
huis is het economisch herstel nog lang niet in ieders portemonnee tastbaar. Velen  
voelen zich onzeker over de toekomst van hun eigen werk, hebben onvoldoende toe-
gang tot de arbeidsmarkt of tot de sociale zekerheid. Overduidelijk is dat de ontwik-
keling van de economie niet gelijk opgaat met de ontwikkeling van een breed gedeeld 
gevoel van zekerheid en welbevinden1. Dit voedt binnenlandse tegenstellingen, jaagt 
partijen de loopgraven in, doet het vertrouwen in gezagsdragers wegsmelten en staat 
duurzame groei en ontwikkeling in de weg. Het verslechtert het ondernemings- 
klimaat. En een goed ondernemingsklimaat is juist cruciaal: goede omstandigheden 
bevorderen concurrentiekracht, en concurrentiekracht bevordert economische groei, 
welvaart en werkgelegenheid. 

In het rapport Poorer than their parents? (juli 2016) berekent het gerenommeerde Mc-
Kinsey’s Global Institute dat velen de afgelopen tien jaar niet hebben kunnen mee-
profiteren van productiviteitsstijgingen. Op basis van een vergelijking tussen zes lan-
den2 (waaronder Nederland) constateert het een stagnerende of zelfs teruglopende 
bestedingsruimte bij grote groepen3. Het waarschuwt voor de directe consequenties: 
dalende consumptie, een toenemend beroep op sociale voorzieningen, maar ook: 
pessimisme over het toekomstperspectief voor jongeren en een negatieve houding 
ten opzichte van immigratie en (economische) samenwerking binnen Europa.

Nederland verdient beter. En Nederland kán beter. Samen moeten wij op zoek naar 
een nieuw perspectief voor ons allemaal. Met dat in gedachten deed AWVN in 2014 
een oproep aan alle betrokken partijen om deel te nemen aan een brede maatschap-
pelijke discussie over nieuw sociaal beleid4. Die oproep is door alle relevante par-
tijen gehoord en deels omarmd. Dus zetten wij op ons jaarcongres van 2015 (over 
‘ondernemen tussen markt en mensen’) een paar stappen verder. Om te beginnen 
relativeerden we in het congresmagazine Winst! de waarde van winst wanneer die 
niet verbonden is met het toevoegen van maatschappelijke waarde5. Op ons congres 
benoemden we de vier haken die we graag aan de kapstok van sociale waarden zou-
den willen bevestigen: meer werk maken van een inclusieve arbeidsmarkt, attractief 
zijn voor alle werkenden die in de onderneming rondlopen, verbindend zichtbaar zijn 
in de regio en het aandragen van ideeën voor een nieuw, toekomstgericht sociaal  

1 Dat onze huidige manier van 

welvaartsmeting via het Bruto 

Binnenlands Product (BBP) te 

smal kan zijn, blijkt ook uit het 

rapport van de parlementaire 

commissie Breed Welvaarts-

begrip dat op 20 april 2016 is 

aangeboden aan de Tweede 

Kamer. 

2 Italië, Verenigde Staten, Groot 

Brittannië, Nederland, Frank-

rijk en Zweden.

3  In Italië is dit schrikbarend, 

in Zweden het meest positief. 

Nederland neemt een midden-

positie in. Zie: www.mckinsey.

com; zoekterm: ‘Poorer than 

their parents. A new perspec-

tive on income inequality’.

4 De oproep is neergelegd in 

het manifest ‘Een verantwoor-

de weg naar groei’ (2014).  

Zie: www.awvn.nl/publicaties.

5 Voor magazine Winst!, zie 

www.awvn.nl/publicaties.
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Wat ons drijft

Alleen met onze waarden als startpunt kunnen we van Nederland het sterkste land 
binnen Europa maken. Een land waar innovatieve bedrijvigheid leidt tot economi-
sche groei. Een land waar iedereen kan werken aan een toekomst voor zichzelf of 
voor zijn of haar kinderen. Een land waar sterke ondernemingen en mensen op de 
arbeidsmarkt sámen werken aan groei, welzijn en welvaart. Een land waar de fiscale 
en sociale wetgeving ondernemers én werkenden de nodige ruimte geeft. Een land 
waarin de belangen van ondernemingen, werkenden en samenleving met elkaar 
verbonden zijn.

Wat we kunnen

We zijn tot veel in staat. De ervaring leert dat wij die daadkracht ook werkelijk tonen 
wanneer het water ons tot de lippen staat. En dat is nu zeker het geval. Wie het toe-
nemend onbehagen serieus neemt, realiseert zich dat het vijf voor twaalf is. De tijd is 
rijp om, naast het stimuleren van de economie, ook de arbeidsmarkt en de samen-
leving positieve impulsen te geven. Dat besef lijkt nu ook tot de landelijke politiek 
doorgedrongen. Onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische 
Zaken kwam een onafhankelijke ambtelijke studiegroep in juli 2016 met een verken-
ning van potentiële beleidsvoorstellen die bijdragen aan een duurzame welvaarts-
groei. Eén van de elf aandachtsgebieden betrof de arbeidsmarkt en de sociale  
zekerheid. In het bijbehorende rapport7 komt de werkgroep die dit domein onder-
zocht met een palet aan voorstellen om de volgens de groepsleden verstoorde balans 
tussen vast werk, tijdelijk werk en zzp’ers te herstellen8, transities op de arbeidsmarkt 
te vereenvoudigen en kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te  
vergroten9.

Vol vertrouwen

We zijn daarnaast in staat om bruggen te slaan, zeker wanneer wij daarbij integraal, 
systeem-overstijgend en creatief te werk gaan. Het draait erom de onzekerheden bij 
álle betrokkenen weg te nemen. Niet alleen bij ondernemers, ook bij werkenden, bur-
gers en bestuurders. Bedrijven hebben een optimaal ondernemingsklimaat nodig 

Partituur voor werkend Nederland

Nederland staat er relatief sterk voor. Vergeleken met andere landen hebben we de 
nodige potentie om te groeien, de welvaart veilig te stellen en uit te bouwen. Onze 
sterke handelspositie, onze cultuur van aanpakken en technologische innovaties 
bieden daarvoor volop kansen. Een blik op de vele internationale scorelijstjes bewijst 
deze stelling: achtste op de World Competitiveness Scoreboard, vijfde op de Global 
Competitiveness Index, vierde op de Global Innovation Index, vijfde op de Human  
Development Index en zevende op de Happiness Ranking. Intussen komt de economie 
weer op stoom en hebben we de weg naar boven hervonden. 
Nederland wordt echter ook geraakt door internationale spanningen. Het moet 
overleven in een wereld van mondiale concurrentie. Niet iedereen profiteert in gelijke 
mate van het prille economisch herstel. Velen voelen zich onzeker over de toekomst 
van hun werk, over hun toegang tot de arbeidsmarkt of de sociale zekerheid. Het 
geloof in de Europese samenwerking wankelt. Geopolitieke manoeuvres en een  
ongekend groot vluchtelingenprobleem brengen ons verder uit evenwicht. Een gevoel 
van onbehagen infecteert daardoor de samenleving en drijft ons uit elkaar. Twee- 
deling en polarisatie liggen op de loer en het politieke midden verliest draagvlak. 
De vertrouwenscrisis raakt álle instituties die Nederland sterk en welvarend hebben 
gemaakt. We dreigen al armpje drukkend weg te zakken in de modder.

Wat we willen 

De reis naar een sterker sociaaleconomisch Nederland begint bij onze waarden, de 
ankers waaraan wij onze systemen ooit hebben opgehangen. Die systemen mogen 
zijn verouderd, onze waarden blijven ijzersterk: geloof in ondernemerschap, kansen 
voor iedereen, handelsgeest en de vrijheid je leven zelf vorm te geven. Om dit onder-
nemerschap een vruchtbare bedding te geven, zijn waarden als solidariteit, bescher-
ming, vertrouwen, dialoog, verbinding, gelijkwaardigheid, wendbaarheid en toleran-
tie altijd verbonden aan ons denken en doen. En dat moet zo blijven. 
Toch lijken we de afgelopen jaren dat laatste enigszins te zijn kwijt geraakt. Onder- 
nemingen handelden nogal eens vanuit een – in de tijd begrijpelijke – sterke focus  
op aandeelhouderswaarde. Daarmee dreigde echter de nodige aandacht voor de  
voedingsbodem waarop bedrijven kunnen bloeien verloren te gaan. Dat is als het 
bewateren van een plant, zonder de grond vruchtbaar te houden: na een aantal 
seizoenen groeit hij niet meer. Het is daarom belangrijk voor ondernemingen de 
aandacht te verbreden van shareholder value naar stakeholder value. Behalve voor het 
creëren van financiële meerwaarde voor aandeelhouders, moeten ondernemingen 
oog hebben voor de maatschappelijke meerwaarde voor partijen in de omgeving van 
de onderneming6. Steeds meer grote bedrijven als Unilever, DSM en KPN nemen het 
voortouw. Ook familiebedrijven als Vebego en ADG-dienstengroep lopen voorop en 
social enterprices zoals Greenfox verbinden maatschappelijke relevantie met gezond  
rendement.

6 Corporate Social Entrepre-

neurship: het besef dat het voor 

bedrijven net zo belangrijk is 

om maatschappelijke waarde 

toe te voegen als goede ren-

dementen te behalen, vindt 

steeds meer ingang. Op 25 mei 

2016 was de Europese Corpo-

rate Governance conferentie in 

Nederland gewijd aan planet, 

people, profit én: purpose.

7  Zie: www.rijksoverheid.nl. 

Zoekterm: ‘rapport werkgroep 

arbeidsmarkt en sociale zeker-

heid’.

8 Citaat: ‘Op onze arbeids-

markt zijn losse kaartjes 

goedkoper dan een abonne-

ment. Het is wenselijk die twee 

dichter bij elkaar te brengen.’

9 Er worden drie beleidsvari-

anten voorgesteld die alleen 

verschillen qua maatvoering 

(te weten ‘bescherming’, 

‘stroomlijning van instituties 

en verhoudingen’ en ‘keuze-

vrijheid’) waarmee ook het 

politieke spectrum is gedekt.
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zelfs tot frustratie. Zaken die ons evenmin vooruit helpen zijn de hardheid van het 
publieke debat en de sterke focus op het mobiliseren van verontwaardiging of boos-
heid, ter versterking van de eigen positie. We lijken steeds minder in staat om – zelfs 
als de richting duidelijk is – een transitie van oud naar nieuw te maken. We kennen 
de eindbestemming, maar staan als verlamd op de weg er naar toe. Die patstelling 
moeten we doorbreken, willen we Nederland beter laten werken. Dat mag gepaard 
gaan met een stevige krachtmeting. Er is immers niets mis met een constructieve 
ideeënstrijd die resulteert in een goed compromis.

Een nieuwe meetlat

Een goede kosten-batenanalyse helpt daarbij. Wat het allemaal kost, is betrekkelijk 
eenvoudig te berekenen maar aan de batenkant schieten we tekort. Overheid en  
wetenschap kunnen dat beeld scherp krijgen langs een nieuwe meetlat. Baten zijn  
er niet alleen als de productiviteit stijgt en het beroep op uitkeringen daalt, maar 
ook in termen van maatschappelijke winst: meer stabiliteit in de samenleving, een 
minder grote tweedeling en meer van die vaak ten onrechte als soft bestempelde 
elementen.

Sociale partituur

Het is de hoogste tijd om te werken aan een sociale partituur voor ‘het orkest Neder-
land’. Een orkest dat wij zo graag weer eens in de volle bezetting krachtig, meerstem-
mig en harmonieus willen beluisteren. Onze sociale partituur is een inspiratiebron, 
een discussieagenda die laat zien dat we vol vertrouwen aan de toekomst kunnen 
bouwen. Het bevat voorstellen voor een nieuw sociaaleconomisch en maatschappe-
lijk arrangement. De oproep om dit met beide handen aan te grijpen doen we aan een 
nieuw kabinet en aan alle partijen – binnen en buiten ‘de polder’ – die het verschil 
kunnen en willen maken. Daarbij staan de volgende punten hoog op de agenda.

Nieuw werk, met nieuwe sociale zekerheid
Er zijn volop mogelijkheden om nieuw werk te creëren. In elk geval veel meer dan we 
nu benutten. Maar daarvoor is de arbeidsmarkt wel aan revisie toe. Aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt kunnen we ideeën rond basisbanen uitwerken: onder welke con-
dities kunnen we wegbezuinigde banen weer binnen de poort van de onderneming 
halen, en hoe kunnen we relevant werk dat nu niet beloond wordt in materiële zin wél 
belonen? Dat vraagt om een heroriëntatie op de definitie van betaald werk. 
Daarnaast willen we samen werk maken van de toenemende vraag naar persoonlijke 
dienstverlening, bijvoorbeeld via loonkostensubsidies, werknemersaftrek, vouchers 
of dienstencheques. Uit diverse onderzoeken blijkt dat we op die manier misschien 
wel 250.000 nieuwe banen kunnen creëren op een manier die voor de BV Nederland 
rendabel is. En tot slot moeten ook voor zzp’ers voldoende mogelijkheden bestaan 
zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, het krijgen van een hypotheek of 
persoonlijke pensioenopbouw. Daarnaast is het wenselijk om ook fundamenteel na 
te denken over een stelsel voor sociale zekerheid, arbeidsrecht en contracten waarin 
werk en werkenden centraal staan – ongeacht de contractvorm waaronder zij hun 

om aan hun license to operate te kunnen werken, alleen op die basis kunnen we een 
sterke toekomst tegemoet gaan. 
Een belangrijk uitgangspunt is NL Next Level, de door VNO-NCW/MKB-Nederland 
ontwikkelde toekomstvisie en investeringsagenda. Deze toekomstvisie biedt Neder-
land houvast voor de grote transities waarmee ze wordt geconfronteerd. Door met 
publiekprivaat leiderschap Nederland naar een next level te coachen, kan Nederland 
welvarend blijven met kansen voor iedereen. Een snelle transformatie naar nieuwe 
verdienmodellen biedt sterke aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de 
concurrentiekracht van Nederlandse ondernemingen in de mondiale economie en 
daarmee voor hernieuwde economische groei en groei van de werkgelegenheid. 
Uitwerking van de in NL Next Level neergelegde visie wint aan kracht door de eco-
nomische agenda te verbinden met de sociale agenda. Hernieuwde economische 
groei is gebaat bij een rustig en stabiel maatschappelijk klimaat. Economisch 
herstel vraagt ook om een productieve beroepsbevolking die innovatief is en flexibel 
inzetbaar tegen acceptabele arbeidskosten. Met mensen die lekker in hun vel zitten. 
Werkenden hebben behoefte aan inclusie, perspectief, werkzekerheid en ontwikke-
lingsmogelijkheden. Ook zij mogen vol vertrouwen zijn over hun toekomst.
Daarbij moet de samenleving als geheel kunnen rekenen op een sterk centraal en 
decentraal bestuur dat de beschikbare middelen optimaal inzet voor financieel, eco-
nomisch en maatschappelijk rendement en dat krachtdadig werkt aan het dichten 
van de kloof tussen politiek en samenleving.

Ideeën genoeg

De vraag die in dit manifest derhalve centraal staat, is hoe een goed sociaal- 
maatschappelijk klimaat de economische positie van Nederland kan verbeteren  
en de stabiliteit in de Nederlandse samenleving vergroten. Het goede nieuws is dat 
het aan suggesties en voorstellen niet ontbreekt. De inhoud van dit manifest kwam 
tot stand in een dialoog met zo’n zeventig betrokkenen uit allerlei sectoren: onder-
nemers, polderaars, wetenschappers, bestuurders, betrokken burgers en mensen 
uit de wereld van kunst en cultuur. Die dialoog aan vijf verschillende tafels liep over 
van creativiteit, denkkracht en (lokaal) initiatief. Hoopvolle gesprekken over wat wél 
kan, over nieuw maatschappelijk leiderschap, over de inrichting van onze toekomst. 
Vaak out of the box en zelfs in ‘boxen’ die wij vooraf nog niet kenden. Er is sprake van 
kolkende energie. Er is volop ambitie om op regionaal niveau in nieuwe allianties te 
werken aan economie, arbeidsmarkt, onderwijs en het oplossen van maatschappe-
lijke problemen. Er zijn genoeg ideeën om de arbeidsmarkt écht inclusief te maken, 
om een leven lang leren te stimuleren en om mensen perspectief te laten behouden 
en nieuwe werkgelegenheid te creëren. 

Van oud naar nieuw

We lopen daarbij echter tegen barrières aan. We hebben moeite om die ideeën om te 
zetten in daden. Van onderop bloeien veel kleine en vaak regionale initiatieven, maar 
de systemen waarin die nieuwe oplossingen moeten passen zijn er nog onvoldoende 
op ingericht. Dergelijke systeembelemmeringen leiden tot vertraging en soms  
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Daarnaast leggen de drie recente, grote decentralisaties (rond jeugdzorg, maatschap-
pelijke ondersteuning en participatie) in rap tempo de verantwoordelijkheid voor 
en de regie over regionale arbeidsmarktvraagstukken, zorg, armoede, scholing en 
opvang van vluchtelingen bij de decentrale overheden. Logisch dat juist in de regio 
nieuwe allianties ontstaan in de driehoek economie, arbeidsmarkt en samenleving. 
Dichtbij huis, om de hoek, zoeken partijen elkaar op. Denk bijvoorbeeld aan lokale 
initiatieven om vluchtelingen op te vangen, aan burgercoöperaties die hun eigen zorg 
inkopen, aan de opkomst van buurtondernemingen en aan zzp’ers die via brood-
fondsen hun eigen verzekering bij ziekte regelen en aan de social impact factory in de 
regio Utrecht. De centrale overheid moet, binnen de kaders die van landelijk belang 
zijn, veel meer investeringsruimte voor dergelijke lokale experimenten scheppen, 
met meer vrijheid en minder regels. Een interessante gedachte in dit verband van 
onze meedenkers: een nationaal investeringsfonds met regionale trekkingsrechten 
voor activiteiten gericht op meer werk, op een beter functionerende arbeidsmarkt en 
op sociaal-maatschappelijke problemen. Zo’n fonds zou kunnen bevorderen dat  
ondernemingen zich meer dan nu aansluiten bij regionale allianties om met gemeen-
ten en andere maatschappelijke organisaties te werken aan economische bedrijvig-
heid, de arbeidsmarkt en maatschappelijke vraagstukken. Bedrijven moeten durven 
experimenteren met regionale, collectieve afspraken om die doelen te realiseren.

Veranderende verbindingen en verhoudingen 
We moeten onszelf opnieuw uitvinden om de transitie van oud naar nieuw te maken. 
Dat doen we door de veranderende verhoudingen te erkennen: de enorme potentie 
van regionale initiatieven, de mogelijkheden voor samenwerking in nieuwe ver-
banden en de implicaties die dat heeft voor centraal of sectoraal georganiseerde 
belanghebbenden. Het lokaal organiserend vermogen groeit met de dag. Groepen 
van bedrijven, burgers en publieke instellingen kiezen steeds vaker de vlucht naar 
voren. De nieuwe wereld is al in wording voor wie hem wil zien: verticale verbanden 
worden meer en meer horizontaal en sectorale afbakeningen vermengen zich binnen 
regionale grenzen. Dat wijst op de noodzaak van andere verbindingen tussen par-
tijen die samen een ambitieuze agenda durven te ontwikkelen. Wat ons betreft gaan 
nieuwe centrale afspraken veel meer dan nu over faciliteren, bouwen van coalities en 
slim financieren. Die afspraken kunnen alleen ontstaan in verbinding met de nieuwe 
maatschappelijke orde. 

werk doen10. Zo faciliteren we zzp’ers, van wie een deel prima voor zichzelf kan zor-
gen, maar een ander deel juist wél behoefte heeft aan terugvalopties.11 

Daarnaast is het wenselijk om ook fundamenteel na te denken over een stelsel voor 
sociale zekerheid, arbeidsrecht en contracten waarin werk en werkenden centraal 
staan ongeacht de contractvorm waaronder zij hun werk doen.

Recht op ontwikkelen en leren
Een optimaal toegeruste beroepsbevolking draagt bij aan participatie, innovatie en 
mobiliteit op de arbeidsmarkt. Dit zijn onmisbare ingrediënten voor een duurzame 
welvaarts- en welzijnsgroei. Een leven lang (recht op) leren, draagt daar stevig aan bij. 
Complementair aan wat in de bedrijven en sectoren op dit vlak gebeurt, willen we dat 
de overheid faciliteiten biedt om kennisveroudering tegen te gaan. Zulke faciliteiten 
zouden voor alle werkenden moeten leiden tot persoonlijke ontwikkelingsrekenin-
gen of individuele trekkingsrechten12. Het leren op individueel niveau wordt daarbij 
dan ook fiscaal gestimuleerd. Om de arbeidsmobiliteit te stimuleren, willen we ook 
de switch van het ene naar het andere vak of beroep makkelijker maken. Dat kan 
bijvoorbeeld door het creëren van (regionale) ‘servicecentra voor vakmanschap’ van 
waaruit individuele werkenden die werkloos zijn of hun kansen willen vergroten, 
begeleid worden naar een nieuwe of andere vakopleiding, met individuele trek-
kingsrechten en fiscale faciliteiten als steuntje in de rug. Zo’n nieuwe faciliteit moet 
complementair zijn aan bestaande sectorale voorzieningen. Ondernemers moeten 
werkenden ondersteunen om zelf aan het roer van de eigen loopbaan te gaan staan 
door middel van faciliteiten als Tiptrack, een app voor alle werkenden13. Daarnaast 
moet er in bedrijven veel meer ruimte komen voor informeel leren in een sfeer van 
‘ondernemerschap in werknemerschap’. 

Een écht inclusieve arbeidsmarkt
Een brede groep mensen staat op afstand van de arbeidsmarkt. We willen die afstand 
graag verkleinen, maar de huidige beleidsfocus – onder meer in de Participatiewet – 
is gericht op een te smalle doelgroep. We moeten inclusiviteitsbeleid verbreden naar 
andere mensen met een bovengemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt. Meer inzicht 
(voor samenleving en bedrijven) in de economische en maatschappelijke kosten en 
baten van inclusiviteit, helpt daarbij. Zo verruimen wij ons blikveld. Van alleen zicht 
op directe welvaartswinsten naar ook zicht op welzijnsgroei. Ondernemingen moe-
ten de stigmatisering van bepaalde doelgroepen definitief uitbannen, hun ambitie 
opschroeven en nog voortvarender werk maken van ‘inclusie’ zodra de wet ruimte 
biedt om in een grotere vijver te vissen. Zo dragen we bij aan optimale benutting 
van de capaciteit op de arbeidsmarkt, aan een stabiel leefklimaat voor velen en aan 
dalende collectieve lasten. 

Ruim baan voor regionale energie
In de regio wordt volop gewerkt aan nieuwe initiatieven. We zien daar wat kennis- 
deling en samenwerking kunnen doen. Op meerdere plekken zijn bruisende,  
innovatieve groeikernen ontstaan, met brainport Eindhoven als lichtend voorbeeld. 

10 Zie het onderzoek van  

PWC in opdracht van Vebego 

(september 2013): Nieuwe  

werkgelegenheid voor  

laagopgeleiden.

11 Zie bijvoorbeeld de SCP-

publicatie Bevrijd of beklemd? 

Werk, inhuur, inkomen en  

welbevinden van zzp’ers (2014).

12 De Brabants-Zeeuwse  

Werkgeversvereniging (BZW) 

heeft met Personeelsbeleid in 

transitie  hierover interessante 

ideeën ontwikkeld. 

13 Zie www.tiptrack.nl, of 

kijk op YouTube (zoekterm: 

‘Tiptrack’).
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Een dergelijke transitie vraagt bovenal om lef en maatschappelijk leiderschap.  
Mannen, vrouwen, jongens en meisjes die samen of alleen, maar in elk geval vol lef 
gaan timmeren aan de nieuwe weg. Partijen die elkaars sleutelrol niet in het pro-
bleem maar in de oplossing erkennen. Als AWVN willen wij graag aan de slag met een 
maatschappelijke coalitie die Nederland beter wil laten werken. Zo’n sterke coalitie 
kan worden gevormd door een nieuw kabinet, samen met ambitieuze sociale part-
ners en verfrissende nieuwe (veelal regionale) allianties. 
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Vijf uitdagingen: ideeënparade
 

 
 

Vijf thema’s, vijf uitdagingen. In de aanloop naar het jaarcongres 2016, dachten  
zo’n zeventig mensen uit verschillende disciplines en derhalve met verschillende 
invalshoeken over de thema’s met ons mee.
Hieronder passeren per thema de belangrijkste bevindingen de revue – een ideeën- 
parade, een keur van opties die het fundament kunnen leggen onder een nieuwe 
sociale agenda.
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werkvan initiatieven binnen de EU, blijven  
investeren in mens en samenleving en  
de definitie van betaald werk herzien. 

Postindustriële oplossingsrichtingen

Op de eerste plaats is het van groot belang te inves-
teren in economische groeikernen. De potentie voor 
met name het midden- en bovensegment is enorm 
maar de kernen vragen nog wel extra ondersteuning 
om tot bloei te komen. Het programma NL Next Level 
van VNO-NCW/MKB-Nederland zal worden aange-
vuld met een sociale transitieparagraaf en daarmee 
perspectief bieden voor een nieuwe publiek-private 
agenda. 
Daarbij is het nodig om de (recente) arbeidswet- en 
regelgeving aan te passen. Deze zijn nog te veel geënt 
op het industriële tijdperk, sluiten onvoldoende aan 
op de huidige dynamiek en beperken daardoor ver-
nieuwende initiatieven. 
De positie van de groeiende groep zzp’ers (en met 
name de zzp’ers die aanzienlijke risico’s lopen in 
termen van sociale zekerheid) is lastig in te bedden 
in het arbeidsbestel en vijftigplussers komen amper 
aan de bak. Dit is op de korte termijn oplosbaar door 
zzp’ers betere mogelijkheden te bieden voor toegang 
tot arbeidsongeschiktheids- en pensioenvoorzienin-
gen. Daarbij hoort ook toegang tot het lenen voor de 
koop van een huis. Daarnaast is het nodig binnen de 
SER en andere overleggremia na te denken over meer 
structurele – voor alle werkenden geldende – oplos-
singen, ongeacht hun contractvorm.
De vraag is ook of werk voor iedereen hetzelfde moet 
zijn. Het blijft moeilijk te verkroppen dat velen niet 
meedoen in het arbeidsproces, terwijl de vraag naar 
vrijwilligers nog nooit zo hoog was. Kunnen we voor 
diegenen die meer moeite hebben om mee te komen 
niet een andersoortige parallelle economie optuigen 
en de definitie van betaald werk verbreden? Denk 
daarbij aan concepten als de zogeheten basisbanen 
en cheques voor persoonlijke dienstverlening. Een 
serieuze discussie over deze thematiek is nodig. 
Volgens recente onderzoeken is er in de persoonlijke 
dienstverlening veel nieuw werk te creëren en veel 
werk ‘wit’ te maken. 

De arbeidsmarkt wordt flexibeler, het banenaan-
bod krimpt door automatisering en digitalise-
ring. Daarmee blijft de groei van de werkgelegen-
heid achter bij het economisch herstel. Hoe dit 
patroon zich verder ontvouwt, is nog ongewis. 
Duidelijk is dat technologische innovaties door-
gaan, terwijl de economie afhankelijk zal blijven 
van wereldwijde ontwikkelingen. Sommige 
deskundigen vertrouwen op historische herstel-
patronen na crises en technologische revoluties, 
anderen voorspellen doemscenario’s waarin 
robots veel werk van mensen overnemen. Beide 
scenario’s leiden in elk geval zonder ingrijpen 
tot een economische en maatschappelijke twee-
deling, met aan de ene kant welvarende werken-
den en aan de andere kant mensen die tijdelijke 
werkloosheid afwisselen met onzeker en laag-
betaald werk. Aan de onderkant van de arbeids-
markt is niet genoeg betaalbaar werk om aan de 
toenemende vraag daarnaar te voldoen. Dit komt 
ook omdat de loonkosten te hoog zijn en het 
netto-inkomen uit werk te laag. Daardoor maken 
we soms een wat al te scherp onderscheid tussen 
de verschillende soorten arbeid naar gelang de 
contractuele status die we eraan toekennen. De 
ene activiteit wordt daardoor materieel beter 
beloond dan de andere. De toegang tot sociale 
zekerheid is niet voor iedereen gelijk. We zullen 
moeten werken aan de wend- en weerbaarheid 
van mensen. We zullen ook de arbeidsmarkt zelf 
op een nieuw tijdperk moeten instellen.

Nieuwe perspectieven

Hoewel de toekomst zich niet goed laat voor-
spellen, is er overduidelijk werk aan de winkel. 
Baanpolarisatie ligt op de loer. Aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt moet er in elk geval nieuw 
perspectief komen. Daarnaast moeten we ook 
in een veranderende economie in het midden- 
en bovensegment blijven werken aan nieuwe 
werkgelegenheid. Zo bieden we alle werkenden 
een gunstig toekomstperspectief, wat mede zal 
bijdragen aan een positief vestigingsklimaat. Dit 
alles is haalbaar, zeker wanneer we willen leren 

met nieuwe zekerheden
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Onze toekomst is afhankelijk van de mate waarin 
we er in slagen onze voorsprong op het gebied  
van technologie en wetenschap te behouden. We 
kunnen die vertalen in een hoogwaardige maak- 
industrie en dienstensector die kwaliteitsvolle, 
duurzame en innovatieve producten en diensten 
leveren waar de (wereld)markt om vraagt. Daar heb-
ben we dan wel een goed opgeleide en competente 
beroepsbevolking voor nodig. Goed opgeleide en 
competente mensen leveren kwaliteit, zijn duur-
zaam inzetbaar en vergroten hun kans op werk en 
de daarbij behorende zekerheden. Actuele kennis en 
vaardigheden vergroten de kans op inclusie en parti-
cipatie en leveren daarmee een belangrijke bijdrage 
aan een stabiele samenleving zonder polarisatie en 
tweedeling.
Een wendbare beroepsbevolking is ook in staat  
om zich soepel op de arbeidsmarkt te bewegen. 
Hierdoor zijn vraag en aanbod goed op elkaar  
afgestemd, blijven de collectieve lasten van  
sociale zekerheid laag en behouden we onze hoge 
productiviteit. 

Onder-investering

Op deze weg liggen wel wat obstakels. Zo vormt de 
toenemende tweedeling op de arbeidsmarkt tussen 
hoogopgeleiden en lager- of laaggeschoolde mensen 
een belemmering. Die groep aan de onderkant 
wordt groter, onder andere door het wegvallen van 
werkgelegenheid in het middensegment, langer 
doorwerkende ouderen en de toename van het aan-
tal vluchtelingen. Dit zet veel druk op het arbeids-
aanbod aan de onderkant van de markt. Tegelijker-
tijd vinden daar de minste investeringen in kennis 
en ontwikkeling plaats. Ook houden veel werkgevers 
nog vast aan het adagium ‘ik leid niet op voor de 
concurrent’, terwijl veel werkenden zich nog niet 
bewust zijn van het belang van doorlopende ontwik-
keling. De overheid richt zich daarnaast alleen op 
scholing in de beginfase van het leven en laat het 

vervolgens volledig over aan de markt. 
Verder is sprake van een significante onder-
investering in scholing van zzp’ers en andere 
flexkrachten. Complicerend zijn daarnaast de vele 
veranderingen in de aard en het aanbod van werk als 
gevolg van technologische ontwikkelingen.  
Zij maken het onzekerder welke kennis en vaardig-
heden nodig zijn voor het werken van morgen; ken-
nis zal steeds vaker en sneller verouderen.

Nieuwe aanpak

We moeten ons onvoorwaardelijk inzetten voor  
het ontwikkelen van kennis, competenties en 
leermogelijkheden voor iedereen die werkt of wil 
werken. We zullen daarbij specifieke en speciale 
aandacht moeten besteden aan problemen aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt. Onvoorwaardelijke 
commitment op dit vlak vraagt om een nieuwe aan-
pak. Scholing kun je verplichten, maar leren niet. 
Willen we bereiken dat werkenden zelf aan het stuur 
komen te staan van hun eigen loopbaan, dan zijn 
stimuleren, faciliteren en honoreren de sleutelwoor-
den. Nemen we de mensen in hun ontwikkeling se-
rieus, dan moeten we de benodigde faciliteiten ook 
rondom hen organiseren, dichtbij, laagdrempelig en 
‘meeneembaar’ in hun werkzame leven. Dat vraagt 
actie en initiatief van actoren binnen ondernemin-
gen, van sectoren en van de overheid. 
Werkgevers en werkenden hebben allereerst een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om te werken 
aan wend- en weerbaarheid. De overheid kan dit ver-
volgens (fiscaal) stimuleren door nieuwe vormen van 
sociale zekerheid aan te bieden, zoals faciliteiten 
voor een verzekering tegen kennisveroudering door 
het stimuleren van gepersonaliseerde budgetten. 
Daarnaast moeten we de switch van het ene naar het 
andere vak of beroep makkelijker maken met het 
oprichten van (regionale) servicecentra voor vak-
manschap. Iedereen die werkt of wil werken moet 
recht krijgen op kennisontwikkeling. Vroegtijdige 
schoolverlaters moeten hun leerrecht niet verliezen. 
Bedrijven moeten aandacht hebben voor informeel 
leren op de werkvloer en het stimuleren van ‘onder-
nemerschap in werknemerschap’. 
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Het aantal mensen dat laaggeschoold werk zoekt dat 
op of rond het wettelijk minimumloon wordt geho-
noreerd, neemt de komende jaren toe. Maar helaas 
is er onvoldoende werk van dit niveau beschikbaar 
om aan alle vraag te kunnen voldoen. Toch is het wel 
degelijk belangrijk dat een grote groep mensen aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt kan deelnemen. 
Dit is zowel goed voor het verdienvermogen van 
Nederland – we gebruiken dan immers onbenutte 
capaciteit – als voor de overheidsfinanciën, wat weer 
leidt tot lagere collectieve lasten. En het belang is 
groter dan dat. Vanuit een breder welvaartsper-
spectief zorgt werk voor voldoening, een gevoel van 
eigenwaarde en biedt het een sociaal netwerk. Een 
hoge mate van participatie leidt tot een stabiele 
samenleving die een vruchtbare grond vormt voor 
elke onderneming.
De problemen hebben niet alleen betrekking op de 
onderkant van de arbeidsmarkt. Ook in het mid-
densegment en daarboven ondervinden heel veel, 
vaak ook goed opgeleide mensen een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Denk aan ouderen, mensen met een 
andere etnische achtergrond, ex-patiënten, maar 

vooral veel mensen die wel een psychische 
of fysieke beperking hebben maar niet 
onder de smalle doelgroep van de Participatie-
wet vallen.
Om te bewerkstelligen dat iedereen een kans krijgt 
om mee te doen, wil AWVN het gesprek over de in-
clusieve arbeidsmarkt een nieuwe impuls geven. Dat 
vraagt om verbreding van het begrip inclusiviteit en 
om nieuw bijbehorend instrumentarium dat verder 
gaat dan het behalen van de doelstellingen van de 
Participatiewet.

Bredere doelgroep

Sinds het Sociaal akkoord (april 2013) bedoelen we 
met de inclusieve arbeidsmarkt veelal de banen-
afspraak, Quotumwet en Participatiewet. Inclusief 
betekent in die zin meer banen creëren voor mensen 
met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het 
minimumloon kunnen verdienen. Intussen zien 
we dat een groeiende groep van andere mensen die 
problemen ondervinden met de toegang en/of het 
verblijf op de arbeidsmarkt. Velen zijn wel geschikt 
voor een reguliere baan, maar staan desondanks 
aan de kant. Onder hen zijn relatief veel migranten 
en alleenstaande ouders. Vaak spelen daar veel pro-
blemen tegelijk, zoals schulden. Zo ervaart ook deze 
groep een afstand tot de arbeidsmarkt, zij het op 
een andere manier. Kortom: het probleem verbreedt 
zich, terwijl onze focus smal blijft. Deze smalle 
benadering werpt voor werkgevers ook nog eens veel 
belemmeringen op als zij in brede zin willen werken 
aan inclusiviteit.

Hogere ambitie

Wanneer er meer ruimte komt om vraag en aanbod 
bij elkaar te brengen, worden werkgevers effectie-
ver in het voldoen aan hun verplichtingen. Om dit 
te bereiken is een business case nodig die duidelijk 
maakt wat het kost en vooral wat het oplevert, zowel 
op macro- als microniveau. Daar hoort een andere 
meetlat bij, één die economische inspanningen en 
opbrengsten aanvult met maatschappelijk ren-
dement. Langs die weg kunnen werkgevers échte 
inclusiviteit gaan vormgeven.  
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De regio wordt een steeds belangrijker speelveld. 
Dat dwingt ons om meer vanuit de regio te denken. 
Dat vitale regio’s grote kansen bieden, leert de  
ervaring in een aantal groeikernen – de economi-
sche hubs – die Nederland kent. Kennisdeling,  
innovatie en welvaartsgroei gaan daar hand in 
hand. Daarnaast leggen de drie grote decentra-
lisaties uit het Regeerakkoord (de Jeugdwet, de 
WMO 2015 en de Participatiewet) in rap tempo de 
verantwoordelijkheid voor en de regie over regio-
nale arbeidsmarktvraagstukken, zorg, armoede, 
scholing en opvang van vluchtelingen bij de decen-
trale overheden. Dit zijn beleidsterreinen die grote 
invloed op elkaar hebben.

Nieuwe energie

Er is sprake van veel nieuwe energie. Daarmee 
neemt het lokaal organiserend vermogen alleen 
maar verder toe. Nieuwe samenwerkingsverbanden 
op dit niveau wachten niet langer op toestemming 
van landelijke instanties, maar nemen zelf de regie 
om vraagstukken op hun eigen terrein aan te pak-
ken. Daardoor ontstaan lokaal steeds meer succes-
volle initiatieven waarbij gemeenten en werkgevers 
elkaar weten te vinden: bedrijven ontlenen hun 
license to operate aan de mate waarin zij zich verbin-
den met de lokale gemeenschap waar ze deel van 
uitmaken. Werkenden verbinden zich op hun beurt 
graag met bedrijven die een dergelijke rol zichtbaar 
oppakken. Er is brede steun voor de gedachte dat 
deze trend onomkeerbaar is.

Hobbels overwinnen

De nieuwe energie is voelbaar en biedt volop  
kansen, maar er zijn ook nog hobbels te overwin-
nen. Regionale spelers zitten nog niet structureel 
met elkaar aan tafel en weten nog onvoldoende van 
elkaars mogelijkheden en beperkingen. Los daar-

van zijn de verschillen tussen de diverse 
gemeenten en regio’s qua problematiek 
en dynamiek groot. Op landelijk niveau zijn 
de systemen en regels noch het denken en doen, 
gericht op regionale allianties. Daarbij zien we dat 
pluriformiteit en diversiteit vaak op gespannen voet 
staan met uniforme centrale kaders en regelgeving. 
Er is decentraal weinig regelruimte, er is vaak weinig 
budget en soms werken de centrale instituties blok-
kerend. Als er dingen fout gaan, compenseren we 
verlies van vertrouwen met meer regels en stellen 
we de overheid verantwoordelijk. Een dergelijke 
punitieve instelling staat haaks op de behoefte aan 
experimenteerruimte en regelluwe zones.

Nieuwe verbindingen

In de nieuwe maatschappelijke orde die aan het ont-
staan is, verbinden bedrijven, overheden en maat-
schappelijke partners zich niet alleen ‘verticaal’ 
met elkaar, maar ook ‘horizontaal’ om te werken 
aan vitale regio’s via de driehoek van arbeidsmarkt, 
economie en maatschappij. Dit gebeurt in creatieve 
en innovatieve verbanden die sector- en structuur-
overstijgend zijn. Samenwerking en kennisdeling 
leiden tot innovatie en zorgen in het kielzog daarvan 
voor groei van welvaart en welzijn.

Stimulerend klimaat

Om zo ver te komen zijn nieuwe samenwerkings-
verbanden nodig, contacten die nu vaak nog niet 
bestaan. Centrale arrangementen moeten dit soort 
nieuwe verbanden gaan faciliteren, onder meer  
door daarvoor de nodige regelruimte te bieden. 
Daarnaast is er een stimulerend klimaat nodig dat 
regionale initiatieven ondersteunt met nieuwe, 
slimme financieringsvormen. De centrale overheid 
zou een regio-investeringsfonds kunnen oprichten 
waaruit regionale projecten gefinancierd worden die 
economie, arbeidsmarkt én samenleving verste-
vigen. Bedrijven moeten op zoek naar – en experi-
menteren met – collectieve (cao-)afspraken die de 
regionale arbeidsmarkt kunnen versterken en die 
een bijdrage leveren aan het oplossen van actuele 
maatschappelijke problemen in de regio. 
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Nederlanders hebben steeds minder vertrouwen  
in de centrale en decentrale politiek en in de insti-
tuties die de Nederlandse polder zo sterk hebben 
gemaakt. De verhoudingen tussen werkgevers, 
vakbonden en kabinet staan inmiddels behoorlijk 
onder spanning. De centrale overheid maakt de 
decentrale overheid verantwoordelijk voor het oplos-
sen van grote problemen. De decentrale overheid 
spreekt het kabinet aan op onvoldoende budget en 
regelruimte om die verantwoordelijkheid waar te 
maken. In al die relaties staat het wederzijds ver-
trouwen onder druk. Dit staat goede oplossingen in 
de weg. Feitelijk is daarmee sprake van een transi-
tiecrisis.

Centraal stokt de transitie, decentraal bruist het

Aan de ideeën ligt het niet. Het stokt bij ons ver-
mogen om gewenste veranderingen te realiseren. 
Vooral op landelijk niveau lukt het maar niet om 
de omslag – de transitie – van oud naar nieuw te 
maken. Komt dat wellicht omdat we van A naar B 
proberen te komen, volgens de spelregels van A?
Bij dit alles blijven ondernemers, burgers, lokale  
bestuurders en maatschappelijke organisaties niet 
bij de pakken neerzitten tot de problemen op  
landelijk niveau zijn opgelost; zij komen in actie. 
Duidelijk is dat het vooral in de regio bruist van de 
ambitie om problemen op te lossen. Van onderop 
vormt zich een nieuwe wereld. Vrijwilligers runnen 
met steun van bedrijven meer dan 150 voedselban-
ken. Lokale gemeenschappen ontfermen zich over 
vluchtelingen. Coöperaties van burgers regelen hun 
eigen behoefte aan persoonlijke dienstverlening. 
Er ontstaan spontane netwerken rond de Parti-
cipatiewet. Dichtbij en ‘om de hoek’ matchen tal 
van bedrijven hun vraag en aanbod op de arbeids-
markt. Op veel plekken in de regio ontstaat nieuwe 
economische bedrijvigheid in samenwerking tussen 
bedrijven, decentrale overheden en onderwijsinstel-
lingen. Lokaal werken social enterprises, in nieuwe 
financieringsconstructies (zoals de social impact 
bonds) aan bedrijfsmatige en rendabele oplossingen 
voor maatschappelijke problemen. Zzp’ers regelen 
bij gebrek aan wettelijke voorzieningen (via brood-

fondsen) hun eigen verzekering tegen 
arbeidsongeschiktheid. De buurtonder-
neming richt zich op kleinschalige, maar wel 
rendabele dienstverlening. En dan is dit nog maar 
het topje van de ijsberg. De nieuwe ordening is volop 
zichtbaar voor wie die wil zien.

Centraal en decentraal verbinden

Al deze decentrale initiatieven kunnen volwassen 
en ‘opschaalbaar’ gemaakt worden door ze in te 
bedden in nieuwe, faciliterende regelgeving van de 
landelijke politiek. Centraal moeten er uiteraard 
grenzen en kaders bewaakt worden. Maar uniforme 
centrale regelgeving kan ook botsen met wantrou-
wen, ineffectiviteit en onbegrip als ze niet de ruimte 
geeft waar decentraal behoefte aan is. De liefde 
moet dus van twee kanten komen. En in dat licht 
zullen de rollen van overheid en sociale partners 
op centraal niveau dus moeten veranderen: van 
uniformeren, dichtregelen, opleggen en soms straf-
fen (bijvoorbeeld via een quotumboete) naar ruimte 
geven, stimuleren, faciliteren en honoreren. Het 
centrale en decentrale niveau hebben elkaar nodig 
en kunnen elkaar versterken in een nieuw vorm te 
geven verbindend partnership.

Verbinding vormgeven

Draagvlak voor vernieuwing begint bij nieuwsgierig-
heid naar wat de ander beweegt. De bereidheid om 
ambities en verschillende belangen met elkaar te 
verbinden. Om elkaars problemen op te lossen. 
Dat begint met vertrouwen. En dat gaat altijd ge-
paard met een dialoog. Liefst een nieuwe dialoog, 
in bestaande allianties en instituties én in nieuwe 
allianties. Dat betekent dat ook centraal georgani-
seerde belanghebbenden nieuwe rollen moeten  
oppakken. Zij kunnen minder voorschrijven. Ze zul-
len de nodige ruimte moeten geven aan initiatieven, 
experimenten en maatwerk van onderop, deze sti-
muleren, faciliteren en honoreren. Ze kunnen deze 
vervolgens inbedden in nieuwe, gedragen systemen 
en structuren. Dit vereist lef en leiderschap. Dit 
vraagt van ons allen om anders te denken – out of the 
box, of nog beter: in nieuwe boxen. 

Nieuwe dialoog
                                 snelle transitie

Entree
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