
JULI/AUGUSTUS 2017 - NR. 7/814

Arbeidsorganisaties hebben steeds

meer behoefte aan flexibiliteit. 

Dat kan ook interne flexibiliteit zijn. 

Over het vergroten van de interne 

flexibiliteit overweegt het kabinet 

de SER advies te vragen. De kansen 

zijn groot.

TEKST Elke van Riel FOTO  Bert Verhoeff/HH, Christiaan Krouwels

Bij flexibiliteit van arbeidsorganisaties liggen associaties 
met termen als nulurencontracten, flexwerkers, kort-
durende contracten en de Wet werk en zekerheid voor 
de hand. Daarbij gaat het om externe flexibiliteit. Ook 
binnen organisaties is er echter nog veel aan flexibiliteit 
te winnen. De mogelijkheden voor interne flexibiliteit 
worden nog vaak onderbenut. 

Het kabinet overweegt over een adviesaanvraag aan 
de SER over interne flexibilisering, met mogelijke vragen 
als: wat werkt wel en niet? Wat zijn kansrijke (nieuwe) 
vormen van interne flexibiliteit in werkplaats en -tijd 
(bijvoorbeeld zelfroosteren), in taken en functies (bijvoor-
beeld functieroulatie, mobiliteit binnen de organisatie 
en loopbaanontwikkeling) en in arbeidsvoorwaarden 
(bijvoorbeeld variabel belonen)?

Volgens Frank Pot, emeritus hoogleraar Sociale 
Innovatie van Arbeid en Organisatie aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen en voorzitter van de Advisory 
Board van het European Workplace Innovation Network 
(EUWIN) van de Europese Commissie, gaat het bij interne 
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flexibilisering om iets veel breders. ‘Het gaat niet primair 
om taakroulatie en interne mobiliteit, maar om het werk 
zodanig te organiseren dat de organisatie als geheel flexi-
bel wordt. Dat verklaart dus meteen ook waarom het zo 
moeilijk is om het breed ingevoerd te krijgen.’

Kampioen 
Thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland is zo’n flexi- 
bele organisatie. Er is een managementlaag geschrapt. 
Autonome teams maken zelf roosters, nemen hun eigen  
personeel aan en zijn zelf verantwoordelijk voor de  
resultaten. Een ander voorbeeld is de Federale Over-
heidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) in België. 

Ambtenaren bepalen zelf waar, wanneer en hoe ze 
werken. Omdat slechts 80 procent van de werktijd is 
ingepland, blijft 20 procent over voor creativiteit en 
innovatie. ‘Het werk blijkt efficiënter georganiseerd en is 
leuker’, zegt Pot. ‘Vrouwen willen daar wél gaan voor een 
leidinggevende functie, omdat ze mogelijkheden zien die 
te combineren met zorgtaken.’

De aandacht voor interne flexibilisering ziet hij als 
een reactie op het grote aantal mensen dat momenteel 
in de flexibele schil zit met tijdelijke contracten. ‘Neder-
land is kampioen in externe flexibilisering. Volgens de 
vakbonden zijn we daarin doorgeschoten. Uit onderzoek 
blijkt dat mensen in zo’n flexibele schil eigenlijk op alle 
onderdelen van werk slechter af zijn. Bovendien vermin-
dert dit het innovatievermogen van organisaties, omdat 
dat vooral van de vaste mensen moet komen.’

Dat interne flexibiliteit nu opnieuw op de agenda 
staat, is volgens hem vooral omdat klanten, cliënten of 
patiënten hogere en meer gedifferentieerde eisen stellen 
en behoefte hebben aan meer diversiteit qua producten. 
Dat gaat beter met vaste krachten. Zo bracht een regio-
naal opleidingsziekenhuis de flexibele schil terug van 
17 procent tot 5 procent om de kwaliteit van de dienst-
verlening beter te kunnen garanderen. Ook laten som-
mige gemeenten ambtenaren niet langer één bepaalde 
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taak uitvoeren, maar maken ze groepen ambtenaren 
verantwoordelijk voor buurten of wijken. Zij werken in 
multifunctionele en multidisciplinaire teams, die soms 
ook zelfsturend zijn. 

Voordelen
De SER heeft eind vorig jaar een expertbijeenkomt 
gehouden over flexibiliteit binnen arbeidsorganisaties, 
en naar aanleiding daarvan een notitie geschreven. Voor 
werkgevers blijkt interne flexibiliteit interessant omdat 
het de wendbaarheid van organisaties kan vergroten. Die 
worden doelmatiger en efficiënter en het innovatieve 
vermogen ervan neemt toe, doordat kennis en competen-
ties van werknemers beter worden benut. Verder blijkt 
dat werknemers die meer betrokken worden bij het werk 
en meer baanzekerheid en autonomie ervaren, een lager 
ziekteverzuim hebben en tevredener en productiever 
zijn. Interne flexibiliteit vergroot de duurzame inzet-
baarheid van werknemers, doordat ze op verschillende 
plekken ervaring kunnen opdoen. Ook kunnen zij 
werk en zorg beter combineren, zodat ze minder stress 
ervaren. 
Minder stress hangt ook samen met een evenwicht 
tussen taakeisen en regelmogelijkheden, weet Pot. ‘Hoge 
taakeisen zijn op zichzelf niet erg, als je veel op je eigen 
manier kunt doen, er hulp bij kunt vragen en jezelf 

Interne flexibiliteit vergroot
de duurzame inzetbaarheid

Frank Pot: 'Flexible organisatie werken efficiënter'
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kunt ontwikkelen. Deze zogeheten active jobs dragen bij 
aan het innovatieve vermogen van organisaties, omdat 
medewerkers kunnen meepraten over verbeteringen in 
de werkorganisatie.’

Innovatie
Werkgevers hebben behoefte aan innovatie, zo bleek 
onder meer uit de Ledenenquête (oktober 2015) van werk-
geversvereniging AWVN over nieuwe HR-vraagstukken 
in 2016 en 2017. Duurzame inzetbaarheid (56,7 procent) 
werd daarin het meest genoemd, gevolgd door flexi-
bilisering van de organisatie (36,1 procent). Ook hoog 
scoorden: motivatie en betrokkenheid van medewerkers, 
werkroostering, draagvlak onder medewerkers, perfor-
mancemanagement, (psychische) arbeidsomstandig-
heden, leiderschapsontwikkeling en talentmanagement. 

Pot: ‘Deze thema’s zijn sterk met elkaar verbonden.’ 
Als het kabinet inderdaad met een adviesaanvraag over 
interne flexibilisering komt, is zijn advies aan de SER 
om het thema te koppelen aan verwante thema’s als 
duurzame inzetbaarheid, technologische innovatie en 
21st century skills en dit alles te bundelen onder de over-
koepelende term sociale innovatie, in Europa workplace 
innovation genoemd. 

Gewoonte
Talrijke onderzoeken laten zien dat organisaties die aan 
sociale innovatie doen beter presteren. Recent bleek 
dat weer uit de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2017 van 
Hogeschool Zuyd en de Universiteit Maastricht. Eigenlijk 
vreemd dat niet iedereen hiervoor kiest. Volgens Pot heeft 
dat te maken met de macht der gewoonte: leidingge-
venden die niet goed op de hoogte zijn van de mogelijk-
heden, middenmanagement dat vreest macht te moeten 

afstaan en bedrijven die afwachten wat de concurrent doet.
Er wordt volgens hem vaak van uitgegaan dat techno-
logie en economie bepalen hoe de organisatie eruit ziet. 
‘Maar die spelen slechts een beperkte rol. Er is organiza-
tional choice.’ De overheid kan organisaties hierin niets 
opleggen. Wet- en regelgeving zijn dus niet aan de orde, 
maar bijvoorbeeld een campagne samen met werkgevers 
en werknemers, lijkt hem een goed idee. Daarin zou het 
boek Gebalanceerde flexibiliteit: 10 voorbeelden uit de praktijk 
van TNO Innovation for Life een rol kunnen spelen. De 
overheid kan ook kleine subsidies voor het mkb over-
wegen. Of, net als in Finland, Duitsland en Vlaanderen, 
programma’s ontwikkelen rond het stimuleren van 
innovatieve arbeidsorganisaties.

De SER kan het onderwerp volgens hem ook prima 
zelf oppakken en de overheid vragen om steun. ‘Het 
thema sluit aan bij de Verkenning en Werkagenda Mens en 
Technologie: samen aan het werk van eind 2016. Die onder-
kent de keuzemogelijkheden voor de werkorganisatie en 
pleit voor het combineren van technologische innovatie 
met sociale innovatie.’ 

Welke vorm de SER precies gaat kiezen moet nog blij-
ken. Maar als het onderwerp interne flexibilisering hoger 
op de agenda komt, zullen arbeidsorganisaties de moge-
lijkheden ervan ongetwijfeld beter gaan benutten. n

In een flexibele organisatie 
gaan vrouwen wel voor een 
leidinggevende functie

Een delegatie met medewerkers 
van de SER en het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
is onlangs op werkbezoek geweest 
bij hightechbedrijf ASML. Vanwege 
grote pieken en dalen in de 
vraag had het bedrijf al langer 

een externe flexibiliteitstrategie. 
Daarmee konden leegloop en het 
risico op het mislopen van orders 
niet geheel worden ondervangen. 
Daarom is ook een instrument voor 
interne flexibiliteit ontwikkeld: de 
urenbank. Hierbij werken werkne-

mers met een voltijdscontract meer 
bij pieken en minder bij dalen. Zij 
roosteren zich zoveel mogelijk zelf 
in. Dit zorgt voor meer vaste banen 
en meer lange termijn zekerheid. 
Ook zijn de trainingskosten van 
nieuwe werknemers lager.

ASML werkt met urenbank 




