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Flexwerk: leuker kun 
je het niet maken …
De meeste mensen willen werken. Het liefst in een vaste baan. Maar die zijn lastig te 
vinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dan maar flexwerk faciliteren? 

Vroeger was de vraag: hoe 
help je bijstandsgerech-
tigden via ‘de kortste weg 
naar duurzaam werk’? 

Inmiddels telt elk gewerkt uurtje. 
Gemeenten stimuleren mensen in de 
bijstand steeds meer om ook tijdelijk 
werk te accepteren. Zeker als het om 
jongeren gaat. Moet je dat willen?

Hoe ontwikkelt het flexwerk zich? 
Een op de vijf werkenden heeft een 
flexibel contract. Dat zijn mensen 
met een tijdelijk contract, oproep- en 
uitzendkrachten en mensen met een 
nulurencontract. 12 procent is zzp’er. 
En dat aantal groeit. 

Hoe is dat aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt? Lageropgeleiden zijn 
vaker aangewezen op flexcontracten. 
Dat zie je terug in de bijstandcijfers. 
Een op de drie mensen die vanuit 
de bijstand aan het werk gaat, vindt 
een baan via een uitzendbureau. 
Anderen belanden vaak in de 
schoonmaak, horeca of ouderen- en 

thuiszorg. Daar regent het ook al 
geen vaste contracten. Veel werk is 
bovendien parttime.  

Leidt flexwerk tot een vaste baan? 
Steeds minder. Twintig jaar geleden 
kreeg 43 procent van de flexwerkers 
met een tijdelijk contract nog bin-
nen een jaar een vast contract. Dat 
percentage is inmiddels gedaald tot 
12, schrijft de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, 
om daarna te constateren dat in 

Nederland sprake is van ‘structurele 
tijdelijkheid’.  

Wat zijn de voor- en nadelen van 
flexwerk? Flexwerk biedt de mogelijk-
heid tot werken en kan voordelen 
opleveren op het vlak van inkomen, 
gezondheid en sociale contacten. 
Maar voor het gros van de mensen 
zijn er ook grote nadelen. 80 procent 
van de flexwerkers in loondienst wil 
liever een vast contract, schrijft de 
WRR. Vooral jongere laagopgelei-

Flextensie: werken én je uitkering behouden 
De FNV had het schuim op de lippen. De PvdA en SP stelden Kamervra-
gen. Maar Flextensie wordt door gemeenten en bijstandsgerechtigden juist 
gewaardeerd. Flextensie plaatst bijstandsgerechtigden die dat willen voor 
tijdelijk werk bij reguliere werkgevers. Die betalen daarvoor een marktcon-
forme beloning. De gemeente dekt daar deels de uitkeringslasten mee en 
Flextensie de bedrijfskosten. De bijstandsgerechtigde behoudt de uitkering 
en krijgt een premie van twee euro per gewerkt uur. Groot voordeel is dat de 
bijstandsgerechtigde extra inkomsten genereert maar zich het gebruikelijke 
administratieve gedoe bespaart dat normaal gesproken bij het verrekenen 
van inkomsten komt kijken. 

Marije van 
Dodeweerd is 
procesmanager bij 
Divosa en belicht 
in Sprank recente 
onderzoeken op 
het terrein van 
werk en inkomen. 
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AANDACHT EN DOEN
 
Het is al weer vele jaren geleden. Ik ben gevraagd om tijdens 
en na mijn studie lessen te verzorgen in het voortgezet onder-
wijs. Bij het St. Maartenscollege, een Jezuïetencollege met 
twaalfhonderd leerlingen. Elke ochtend zie ik mijn rector, pater 
rector, bovenaan de trap. Hij staat binnensmonds wat te pre-
velen. Af en toe vraagt hij iets aan een leerling. Gebiologeerd 
kijk ik naar hem en vraag: ‘Pater, wat bent u aan het doen?’ Hij 
antwoordt: ‘Ik ben de namen van de leerlingen aan het leren en 
soms vraag ik naar ouders en familie.’ Ik laat dit tot mij door-
dringen. Ik bespeur een oprechte wil om leerlingen te kennen 
en inzicht te krijgen in zijn of haar achtergrond.  
Terug naar het heden. Ik neem deel aan een workshop ‘Terug 
naar de werkvloer’ tijdens een Divosa-congres. Dertig mensen 
die van een bijstandsuitkering leven zitten klaar. De opdracht 
voor de directeuren: ga met een van hen lunchen en kom aan 
het einde van de middag terug met een baan. Na afloop zeg-
gen alle dertig werkzoekenden: ‘Het is voor het eerst, werkelijk 
voor het eerst, dat er naar mij geluisterd is’.  
De kern van deze twee voorvallen: het gaat om echte aandacht. 
Voor de werkzoekende én voor de werkgever. Werkzoekenden 
en werkgevers voelen of mensen werken vanuit een systeem, 
instituut, doelstelling of belang of vanuit een innerlijke drive. 
We stellen de leefwereld boven de systeemwereld. We brengen 
werkgever en werkzoekende bij elkaar en faciliteren de match; 
we schrappen alles wat die match in de weg staat – denk aan 
beleidsnotities en werkprocessen.
Werkgevers nemen de baanafspraken serieus. Onze opdracht 
is nu met vertrouwen vanuit respect met werkgevers in 
gesprek te gaan. Vermijd het over de schouder meenemen 
van een kandidaat, dan blijkt er veel meer mogelijk dan de 
plaatsing vanuit het Doelgroepenregister alleen. We hebben 
immers ook werkzoekenden vanuit de WW en Participatiewet 
die we willen plaatsen. Dit is onze opgave voor het  jaar 2017. 
We gaan het doen.

Dick Schuur, adviseur werk, inkomen, zorg en 
onderwijs en tot voor kort aanjager/procesbegeleider 
Programmaraad

den willen vastigheid zodat ze een 
leven kunnen opbouwen. In plaats 
daarvan lopen ze een groter risico 
op armoede en hebben ze minder 
leuk werk. Werkgevers investeren 
namelijk nauwelijks in het opleiden 
van flexwerkers en geven hen de 
saaie klussen en minder verantwoor-
delijkheid. 

Wat zijn de voor- en nadelen voor de 
gemeente? Flexwerkers doen vaker 
een beroep op de sociale zekerheid. 
Zeker als de economie een neer-
gang beleeft. Het is misschien wel 
de belangrijkste verklaring voor de 
recordhoogte die de in- en uitstroom 
uit de bijstand heeft bereikt. En dat 
betekent meer werk en dus meer 
kosten voor gemeenten. Denk 
daarbij ook aan de extra uitgaven aan 
armoedebeleid die nodig zijn door-
dat meer mensen onder de armoede-
grens belanden.

Maar ja, wat moeten we anders? 
Gemeenten kunnen de flexibele 
arbeidsmarkt niet veranderen. Maar 
ze kunnen de onzekerheid die flex-
werk biedt wel compenseren met de 
zekerheid dat er altijd een inkomen 
binnenkomt; uit werk, uitkering of 
allebei. Constructies waarbij mensen 
deels werken en deels een uitkering 
genieten moeten dus administratief 
makkelijk worden gemaakt. Dat 
gebeurt ook steeds meer. Bijvoor-

beeld door tactisch om te gaan met 
het beëindigen van de uitkering 
of het instellen van een verkorte 
aanvraagprocedure voor mensen die 
kort werk hebben gehad. Daarnaast 
proberen gemeenten het verreke-
nen van inkomsten uit parttime en 
flexibel werk zo eenvoudig mogelijk 
te maken. 

Wat brengt de toekomst? Het hoge 
aantal flexwerkers in Nederland heeft 
ook institutionele achtergronden. 
Politieke keuzes kunnen de groei 
van het aantal flexwerkers keren. En 
het is goed mogelijk dat we slim-
mere manieren vinden om te dealen 
met het administratieve ongemak 
van mensen die werken naast de 
uitkering. Bijvoorbeeld door het 
koppelen van registratiesystemen 
voor uitkeringen en werk. Of door 
wat minder langs strakke lijnen te 
denken van werk of uitkering. De 
experimenten met een basisinkomen 
zijn daar een voorbeeld van. En denk 
ook aan de participatiecoöperaties 
naar Bredaas voorbeeld die bijstands-
gerechtigden de mogelijkheid bieden 
om voorzichtig hun ondernemer-
schap uit te bouwen of gewoon een 
beetje legitiem te hosselen. 

   VERDER LEZEN? 
Lees voor een brede beschouwing het 
recente WRR-rapport ‘Voor de zekerheid’. 

Flexwerk groeit en groeit. In 2015 had 33 procent van de werkenden een flexi-
bele baan of werk als zzp’er. Onder lager opgeleiden is dat 42 procent. 
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