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voorstel om vaste arbeidscontracten 
te vervangen door standaardcontrac-
ten van vijf jaar.
Is de relatie met Asscher weer her-
steld? “Die relatie is nooit verstoord, 
hoor. Vanuit zijn functie moest hij 
misschien wel zo reageren. Maar het 
is goed er hier op te wijzen dat de 
vijfjaarscontracten maar één onder-
deel van het plan vormen; je moet 
het plan in zijn geheel bezien.”

INVESTEREN
Baarsma wil haar plan graag nog 
een keer uitleggen. Eerste punt is 
inderdaad het vijfjaarscontract dat 
het vaste contract moet vervangen. 
Iedere werkende zal dan beseffen dat 
hij in zichzelf moet investeren om 
na vijf jaar weer kansen te hebben op 
de arbeidsmarkt. Hij heeft baat bij 
continue verversing van kennis en 
vaardigheden. “Het vijfjaarscontract 
is een prikkel om vanaf de eerste dag 
van je baan aan de slag te gaan met 
een leven lang leren.”
Er komen veel meer instapmo-
menten op de arbeidsmarkt, omdat 
er steeds weer nieuwe contracten 
gesloten moeten worden. Dat 
biedt kansen voor jongeren die nu 
tijdelijk contract op tijdelijk contract 
stapelen, maar ook voor oudere 
vaak langdurig werklozen. Baarsma: 
“Voor mensen met een contract 
voor onbepaalde tijd betekent het 
vijfjaarscontract een achteruitgang in 
baanzekerheid. Maar gelukkig zien 

ook veel werknemers die het betreft 
er de voordelen van in. Want zij 
worden nu veel te weinig geprikkeld 
om een leven lang te leren. In plaats 
van in baanzekerheid investeren wer-
kenden zo in werkzekerheid.” 
Maar bestaat er niet een risico dat 
werkgevers hun kans schoon zien 
en de vijfjaarlijkse wisselingen 
aangrijpen om oudere werknemers 
in te ruilen voor jongeren? “Dat is 
denken vanuit de huidige situatie”, 
legt Baarsma uit. “In de nieuwe 

I
n de enorme hal van 
het hoofdkantoor van 
de Rabobank in Utrecht 
klinkt een geroezemoes 
als in het theater tijdens 
de pauze. Het zou ook 
goed de hal van een 

theater kunnen zijn, bedenk ik me 
terwijl ik zit te wachten. De gigan-
tische glazen pui, de receptiebalies, 
de grote trap naar de kantoren. “Een 
heel groot theater dan wel. Er wer-
ken hier wel vijfduizend mensen”, 
vertelt de secretaresse die me ophaalt 
om me naar mijn interviewkandi-
daat te brengen. Onderweg komen 
we langs twee controlepoortjes en 
ruimtes met namen als Het plein en 
De marktplaats. In de koffiecorner is 
een afdeling staand aan het verga-
deren, kopje koffie in de hand. Het 
hoofdkantoor straalt dynamiek uit.
Dynamiek, daar is het ook Barbara 
Baarsma om te doen, hoogleraar toe-
gepaste economie, SER-kroonlid en 
directeur Kennisontwikkeling bij de 
Rabobank. In 2014 lanceerde ze een 
5-puntenplan om de arbeidsmarkt te 
moderniseren en zo de arbeidspro-
ductiviteit te verhogen. Sindsdien 
vraagt ze meer aandacht voor het 
plan, zoals onlangs nog in VNO-
blad Forum. Een interview in De 
Financiële Telegraaf eind 2016 leidde 
tot een ongemeen felle reactie van 
minister Asscher. Een ‘gifpil voor de 
middenklasse’ noemde hij haar plan. 
Steen des aanstoots was punt 1: het >

Vervang het vaste arbeidscontract door vijfjaars-
contracten. Dan ontstaan er meer instapmomenten 
voor jongeren en langdurig werklozen. Dat is punt 
1 van het 5-puntenplan van Rabobank-econoom 
Barbara Baarsma om ‘leven lang leren’ te bevorde-
ren en de arbeidsproductiviteit te verhogen.
TEKST: PETER BOORSMA, BEELD: MAURITS GIESSEN

BARBARA BAARSMA (1969) 
begon na haar middelbare school aan 
een studie Industrieel ontwerpen in 
Delft. Na een jaar stapte zij over op 
Economie aan de Universiteit van 
Amsterdam, waar ze in 2000 promo-
veerde. Sinds 2009 is zij hoogleraar 
Marktwerking en Mededingings- 
economie aan diezelfde universiteit. 
Van 2008 tot 2016 was zij directeur 
van het adviesbureau SEO Econo-
misch Onderzoek. In 2012 is Baarsma 
benoemd tot kroonlid van de SER. 
In 2016 is zij aangesteld als eerste 
directeur Kennisontwikkeling bij de 
Rabobank. “De gedachte daarachter 
is dat de Rabobank sterk gelooft in de 
toegevoegde waarde van kennis  
bovenop haar producten en netwer-
ken. Binnen de bank is heel veel kennis 
aanwezig, op allerlei gebieden. Maar 
die is heel erg versnipperd. Het is mijn 
opdracht die op zo’n manier bij elkaar 
te brengen dat de impact van die 
kennis voor onze klanten groter wordt. 
Daarnaast dragen we ermee bij aan 
een goed onderbouwde positie in het 
maatschappelijk debat. Het past bij de 
Rabobank als maatschappelijke bank 
om dat debat zo te beïnvloeden, dat de 
welvaart en het welzijn van Nederland 
toeneemt. Zo kan het 5-puntenplan 
bijdragen aan de zelfredzaamheid van 
werkenden en aan de doorgroei van 
ondernemers. Nu durven heel veel 
mkb’ers geen mensen aan te nemen. 
Daar zouden we met intelligente en 
doordachte planen wat aan moeten 
doen.”
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onderbenut zijn. Dat is een mooi 
startkapitaal waardoor de premie 
laag kan blijven.” 
Verder – punt 3 – moet er iets gedaan 
worden aan de risico’s die werkge-
vers nu lopen als ze iemand in dienst 
nemen, zoals de twee jaar doorbeta-
ling bij ziekte. “Hoe meer risico’s 
van ontslag, ziekte en arbeidsonge-
schiktheid bij werkgevers komen te 
liggen, hoe meer ze op zoek gaan 
naar alternatieven voor het arbeids-
contract. Dat betekent dat er banen 
voor werknemers verloren gaan. Het 
aanbieden van een arbeidscontract 
moet weer aantrekkelijker worden.”

HELDEN
“Als we de eerste drie punten door-
voeren wordt het aanbieden van een 
arbeidscontract aantrekkelijker en 
neemt het aantal werknemersbanen 
toe. Dan komen we bij punt 4, het 
afbouwen van de fiscale voordelen 
van het zzp-schap. Niet eerder! Want 
een deel van de mensen zijn zzp’er 
omdat het alternatief werkloosheid 
is. Dat zijn echte helden; ze vragen 
geen uitkering aan maar proberen 
hun eigen inkomen te genereren. 

‘ Investeren in werk- 
zekerheid in plaats  
van baanzekerheid’

HEBBEN KWETSBARE MENSEN BAAT BIJ HET 5-PUNTENPLAN?

“Ik waardeer het dat Baarsma met een creatief plan 
komt; de arbeidsmarkt moet ook anders. Maar de 

mensen over wie ik me druk maak, hebben 
niet veel aan dit 5-puntenplan”, zegt 

Froukje de Jonge, wethouder in Almere 
en sinds drie jaar nauw betrokken bij 
het werk van de sociale dienst.
“Regelmatig spreek ik werkgevers en 
mensen die door ons aan werk geholpen 

zijn. Dan hoor ik dat velen 
van hen na een tijd toch 
weer op straat staan. 

Volgens onze cijfers 
komt 50 procent van 

de Wajongers en 
30 procent van de 
anderen binnen één 

of twee jaar terug in de bijstand of WW, ondanks de enorme inzet die zij aan 
de dag leggen. 
Het idee van de vijfjaarcontracten kan goed uitpakken voor de kansrijken, de 
cans. Maar de vrij grote groep cannots wordt hiermee alleen maar op meer 
achterstand gezet. Opleiding en ontwikkeling plaatsen boven vastigheid is 
fijn als je veel kansen op de arbeidsmarkt ervaart, leren leuk en nuttig vindt 
en flexibiliteit je een gevoel van vrijheid geeft. Maar de kwetsbaren voor wie 
wij ons inzetten hebben baat bij structuur en stabiliteit. Ze worden bloedner-
veus van onzekerheid; het vergroot hun eenzaamheid. De teleurstelling als 
hun contract niet wordt verlengd zet hen niet op nul, maar op min twee.
Baarsma stelt verder dat ouderen het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt 
vanwege verouderde kennis en vaardigheden. Daarmee gaat ze voorbij aan 
de discriminatie op achternaam en leeftijd die er wel degelijk is. Voor deze 
mensen is het heel zuur dat te ontkennen.
De andere punten van het plan zijn zeer interessant. Het gedachtengoed van 
een leven lang leren is mooi. Maar dit punt is – net als dat van de verzekering 
tegen kennisveroudering – onvoldoende uitgewerkt. Dat is jammer.”

hen te investeren. Voor deze mensen 
komt er een verzekering tegen ken-
nisveroudering: punt 2 van het plan. 
“Als iemand de potentie heeft om 
voor de werkgever het minimum-
loon terug te verdienen, loont het te 
investeren. Maar niet in alle gevallen 
zal de werkgever dat ook doen. Denk 
aan de oudere werknemers. Een 
investering in scholing rendeert voor 
die groep minder lang. In dat geval 
kan een verzekering tegen kennis-
veroudering soelaas bieden. Het is 
erg belangrijk om zo veel mogelijk 
mensen de kans te geven actief 
te zijn op de arbeidsmarkt van de 
21ste eeuw. Want participeren is een 
belangrijke geluksfactor. Het geeft 
structuur aan het leven en mensen 
die werken zijn gezonder. De nieuwe 
verzekering tegen kennisveroudering 
zorgt dat er geen mensen tussen de 
wal en het schip vallen doordat ze 
zonder om- of bijscholing niet meer 
aan het werk komen.” Baarsma licht 
toe dat alle werkenden meebetalen 
aan de verzekering, ook de zzp’ers. 
“En dat hoeft niet zo duur te zijn. 
Er zijn veertienhonderd potten voor 
leven lang leren die nu structureel 

situatie is er veel meer dynamiek 
op de arbeidsmarkt en hebben ook 
ouderen veel meer kans om weer een 
baan te vinden. Bovendien zijn ook 
zij weerbaarder omdat ze hebben 
geïnvesteerd in een leven lang leren. 
Nu komen ouderen moeilijk aan 
het werk. Niet vanwege hun leeftijd, 
maar omdat hun kennis en vaardig-
heden zijn verouderd.”

WAL EN SCHIP
De meeste hoogopgeleiden zijn 
zelfredzaam. Voor een groep 
mensen met grote afstand tot de 
arbeidsmarkt die niet de produc-
tiviteit kunnen leveren om voor 
de werkgever het minimumloon 
terug te verdienen, moeten we een 
andere oplossing vinden. Daartus-
senin zit een groep die tussen wal en 
schip dreigt te raken als werkgevers 
onvoldoende prikkel hebben om in 
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Zij hebben de zelfstandigenaftrek 
gewoon nodig om rond te komen.”
Uiteindelijk moet er volgens 
Baarsma een gelijker speelveld 
komen, door ‘vast’ minder vast te 
maken. “Nu is ‘vast’ te vast. Dat is 
de oorzaak. Gevolg is dat werkgevers 
huiverig zijn om mensen aan te 
nemen en er een dikke flexibele schil 
ontstaat.”
Door de prikkel tot een leven lang 
leren én door betere allocatie – meer 
mensen komen in de functie terecht 
die het beste bij hen past – gaat 
de arbeidsproductiviteit omhoog, 
aldus Baarsma. “Ik heb nog geen 
ander plan gezien dat dit voor elkaar 
krijgt.”

AFSCHAFFEN
Met het vijfde punt van haar plan 
zouden we volgens de Rabobank-
econoom vandaag al moeten 
beginnen. Het gaat om het verlagen 
van de wig; het verschil tussen wat 
een werkende netto verdient en de 
loonkosten voor de werkgever. “De 
wig is met name aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt problematisch 
hoog omdat er een groep mensen 
is die niet de productiviteit kan 
leveren om de brutoloonkosten van 
de werkgever terug te verdienen. Dat 
werkt werkloosheid in de hand. In 
het algemeen geldt dat de lasten op 
arbeid in Nederland hoog zijn. We 
moeten daarom van belasting op 
inkomen naar indirecte belastingen 
en bijvoorbeeld de btw verhogen en 
de zelfstandigenaftrek en allerlei 
aftrekposten afschaffen.”
Baarsma is kroonlid van de Sociaal-
Economische Raad en kan daar in-
vloed uitoefenen. Gaat het 5-punten-
plan er komen? “Iedereen is bereid 
over het plan te praten. Maar het 
zal geen SER-plan worden, want er 
zijn veel belangen van de achterban-
nen mee gemoeid. Maar het is goed 
af en toe een steen in de Hofvijver 
te gooien om daarmee discussies 
die al jarenlang stroef lopen vlot te 
trekken.”

Het quotum voor 
arbeidsgehandicapten. 
Zinvol of niet?
“Ik geloof niet dat je met wetgeving kunt 
afdwingen dat werkgevers mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt een plaats  
bieden. Ik geloof ook niet in een quotum 
voor vrouwen. Wat mij betreft is de maak-
baarheid beperkt”, zegt Baarsma.  
“Ik vind het ook niet kies voor de mensen 
om wie het gaat. Het sw-bedrijf zou weer 
terug moeten komen, misschien in een af-
geslankte vorm. Want er is grote behoefte 
aan voor een groep die heel moeilijk 
bemiddelbaar is maar wel degelijk wil en 
kan participeren.”


