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FRISSE 
IDEEËN

Op 11 december presenteerden 
de masterstudenten, promovendi 

en expertdeelnemers van 
de Nationale DenkTank tien 

concrete oplossingen voor de 
inclusieve arbeidsmarkt. Hoe 
bieden we in 2025 iedereen in 

Nederland perspectief op werk? 
Een frisse blik.
TEKST: DORINE VAN KESTEREN

DE SETTING
Ieder jaar vindt tussen augustus en december de Nationale DenkTank 
plaats: een initiatief waarbij jonge mensen zich buigen over een actueel 
maatschappelijk probleem. Het idee is dat zij buiten de kaders denken en 
zodoende met originele, praktische oplossingen komen. Dit jaar moch-
ten 22 slimme studenten en promovendi van allerlei studierichtingen en 
twaalf expertdeelnemers hun tanden zetten in de inclusieve arbeidsmarkt. 
Een belangrijk thema, aldus Susanne Boers, afgestudeerd in de genees-
kunde, sociologie en medische antropologie en woordvoerder van de 
Nationale DenkTank. “Werk geeft mensen niet alleen een inkomen, maar 
ook betekenis in het leven en een rol in de maatschappij. Bij het Neder-
land van morgen hoort een arbeidsmarkt waar iedereen kan meedoen. 
Ook de mensen voor wie dat nu niet is weggelegd: jongeren met een 
arbeidsbeperking, multiculturele en nieuwe Nederlanders, onvrijwillige 
zelfstandigen en flexwerkers en mensen die hun baan kwijtraken of zien 
veranderen door automatisering en robotisering.”
De Nationale DenkTank opereerde niet vanuit de studeerkamer, maar 
heeft zich uitvoerig laten bijpraten en inspireren door de praktijk, om te 
beginnen door expertdeelnemers uit het veld, zoals leden van een jonge-
renpanel voor mensen met een arbeidsbeperking en experts op het gebied 
van arbeidsmarktbeleid en immigratie. Daarnaast spraken de DenkTank-
leden met honderden wetenschappers, beleidsmakers, werkgevers, werk-
nemers, zzp’ers, ondernemers en gemeenten. Boers: “In korte tijd hebben 
we een goede inkijk gekregen in het probleemgebied. Alle partijen waren 
bereid om serieus mee te denken. De Nationale DenkTank is volkomen 
onafhankelijk, dat is onze kracht.”

DE BASISPROBLEMEN
De denktank voert het gebrek aan inclusiviteit op de 
Nederlandse arbeidsmarkt terug op vier basisproblemen. 
De eerste: de hele samenleving profiteert van een inclu-
sieve arbeidsmarkt, maar de risicokosten voor het aanne-
men van personeel liggen voornamelijk bij werkgevers. 
Boers: “Werkgevers dragen voor een groot deel de lasten 
van de sociale zekerheid. Dat is een barrière om mensen 
in dienst te nemen. Zeker als het gaat om mensen voor 
wie de werkgever nog eens extra risico’s draagt – of die 
perceptie heeft. Denk aan de loondoorbetaling bij ziekte 
voor jongeren met een arbeidsbeperking.” 
Twee: geen werk zonder netwerk. Voor mensen zonder 
netwerk is het dus een extra uitdaging om een passende 
baan te vinden. 
Het derde probleem: de arbeidsmarkt is pas inclusief als 
iedereen sociale zekerheid heeft. Flexwerkers en zzp’ers 
hebben hier nu echter onvoldoende zicht op. Dit is 
zorgelijk omdat hun aandeel groeit en het sociale stelsel 
daardoor onhoudbaar wordt. 
En ten vierde: we doen te weinig om mensen vroegtijdig 
en preventief perspectief op werk te bieden, waardoor 
relatief kleine achterstanden uitgroeien tot soms on-
overbrugbare afstanden. Boers: “Voor jongeren met een 
arbeidsbeperking is het bijvoorbeeld niet mogelijk om 
bijbaantjes te hebben. Voor ouderen is er bij ontslag vaak 
geen effectief van-werk-naar-werk-beleid.” 
Op basis van deze analyse oppert de Nationale DenkTank 
tien concrete oplossingen om de arbeidsmarkt te verbete-
ren. Op vier ervan gaan we wat uitvoeriger in.

OPLOSSING: 
ALLE INFORMATIE  
OP ÉÉN PLEK
Door alle informatie over jongeren met een arbeidsbe-
perking die van belang is voor hun arbeidsparticipatie 
samen te brengen op één centrale plek ontstaat er een 
effectievere samenwerking tussen alle partijen die een 
rol spelen in het leven van deze jongeren, zoals scholen, 
gemeenten, werkgevers, zorginstellingen en (schuld-)
hulpverleners. “Wij pleiten voor een digitaal platform, 
een TalentenMapp, dat alle relevante informatie bevat 
over de jongere in kwestie, bijvoorbeeld over vaardighe-
den en ondersteuningsbehoefte. Dit informatiedossier is 
niet gebonden aan een bepaald instituut, maar is toegan-
kelijk voor álle betrokken partijen en de jongere zelf.”
Boers noemt de zorgsector als inspirerend praktijkvoor-
beeld. “De Vereniging van Ziekenhuizen ontwikkelt 
momenteel een programma waarbij de patiëntgegevens 
worden gestandaardiseerd en weergegeven op één plek. 
Het doel is dat de patiënt de gegevens kan inzien van alle 
professionals die bij zijn zorg betrokken zijn.”  
Privacy is natuurlijk een heet hangijzer zodra het om het 
verzamelen van persoonsgevoelige gegevens gaat, erkent 
ze. “Daarom zijn we nu in gesprek met privacy-experts 
over de vraag hoe we de TalentenMapp het beste kunnen 
inrichten.”

OPLOSSING: DONEER JE NETWERK
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen hun baan vinden via hun eigen netwerk. Talloze vacatures 
worden niet eens gepubliceerd. Dit plaatst mensen die niet zelf over zo’n netwerk beschikken op 
achterstand. De denktank stelt dan ook voor om werkzoekend ‘talent met afstand’ te koppelen aan 
iemand die een netwerk heeft in bijvoorbeeld de afdeling van een bedrijf of een studenten- of sport-
vereniging. De eigenaar van het netwerk legt het eerste persoonlijke contact. “Onze gedachte is dat je 
kwetsbare mensen beter aan een netwerk dan aan een baan kunt helpen. Stel dat iemand een baan 
zoekt als projectmedewerker in de zorg. Krijgt hij toegang tot een netwerk dat past bij zijn profes-
sionele ambities, dan kan hij gaan praten met allerlei mensen in de zorg. Bijvoorbeeld over het soort 
werk dat hij zoekt, het aantal uren en de regio. Zo doet hij allemaal nuttige contacten op en kan het 
balletje gaan rollen.”
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En nog 6 oplossingen
• TOTHEPOINT: een persoonlijk, gericht en sociaal leerpuntensysteem voor op 

de werkvloer. Medewerkers halen punten als zij werken aan hun persoon-
lijke ontwikkeling. 

• REFLECTEERDER: jonge coaches voeren met een groep medewerkers het 
eerste gesprek over hun loopbaan en ontwikkeling. Zo wordt de eerste 
drempel samen genomen.

• #WATISWERK: de sollicitatieplicht voor 55-plussers wordt afgeschaft onder de 
voorwaarde dat ze minimaal zestien uur per week vrijwilligerswerk doen. 

• INSPRAAKMAKERS: vertegenwoordigers van de vakbond staan digitaal in 
contact met alle werkenden. Via een digitale vragenlijst inventariseren zij 
wat er leeft op de werkvloer en koppelen de daaruit voortvloeiende acties en 
resultaten terug.

• PINSIOEN: een percentage van iedere pintransactie die werkenden doen, 
gaat naar een aparte pensioenrekening. De hoogte van het percentage is 
zelf in te stellen en kan op ieder moment worden gewijzigd. Deze oplos-
sing kan met name nuttig zijn voor zelfstandigen. 

• CONTRACTNEUTRAAL SOCIAAL STELSEL: een nieuw, toekomstbestendig stelsel 
met bestaanszekerheid voor iedereen. Hiervoor is een herdefiniëring nodig 
van goed werkgever- en werknemerschap, koppeling van de zelfstandigen-
aftrek aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering en meer ruimte voor 
langdurige tijdelijke contracten. 

OPLOSSING: 
DE TAALBOOTCAMP
Gemotiveerde nieuwkomers moeten de 
kans krijgen om een intensief, versneld 
taaltraject te volgen. Een Taalbootcamp 
brengt hen in een periode van tien 
weken op taalniveau B1, het benodigde 
niveau voor het inburgeringsexamen. 
Op deze manier kunnen zij eerder 
en beter toegerust de arbeidsmarkt 
betreden. “Het reguliere taaltraject 
duurt maar liefst drie jaar; dat moet 
toch sneller kunnen? Expats leren ook 
in relatief korte tijd een andere taal. Een 
grote groep nieuwkomers is hiertoe 
zeker in staat, gelet op hun achtergrond 
en opleidingsniveau in het land van 
herkomst. Of en hoe de Taalbootcamp 
praktisch realiseerbaar is, zijn we nu 
aan het bespreken met taalscholen en 
gemeenten.”

OPLOSSING:
SNEL OPLEIDEN VOOR SECTOREN 
MET KRAPTE
In de AzCademy leren nieuwkomers vaardighe-
den die van pas komen in sectoren waar dringend 
behoefte is aan personeel. In een eerste pilot wordt 
een werkplaats ingericht in een asielzoekerscen-
trum waar nieuwkomers met een geschikte achter-
grond of vooropleiding worden klaargestoomd voor 
een baan in de bouw. “Door deze mensen relatief 
snel op te leiden spelen we in op de arbeidsmarkt-
krapte in die sector. Het is de bedoeling om hen 
binnen drie maanden te laten doorstromen van 
werkplaats naar werkgever. Werkgevers in de bouw 
zijn enthousiast over deze pilot. Gelukkig, want uit-
eindelijk zijn zij toch degenen die direct perspectief 
op werk kunnen bieden.”

DE EXPERTDEELNEMER 
LIDIA VAN DER KLEI: 
“Als expertdeelnemer heb ik de leden van 
de Nationale DenkTank verteld over mijn 
ervaringen en problemen op de arbeids-
markt en met hen meegedacht over de 
oplossingen. Ik heb last van mijn voeten 
en mijn rug waardoor ik niet lang kan 
staan en lopen. Daarom ontvang ik een 
Wajong-uitkering. Door mijn beperking is 
het heel lastig om een baan te vinden. Voor 
mij is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat ik 
veel thuis kan werken en dat de werktijden 
flexibel zijn. In de praktijk is dit moeilijk te 
realiseren. Veel werkgevers denken vanuit 
belemmeringen en vooroordelen. Vaak niet 
opzettelijk, maar onbewust. Dat is volgens 
mij het grootste knelpunt op de weg naar 
de inclusieve arbeidsmarkt.
‘Doneer je netwerk’ is een oplossing waar-
van ik veel verwacht. De juiste contacten 
zijn zó belangrijk. Een aantal leden van de 
denktank probeert mij ook op deze manier 
te helpen door een filmpje in hun netwerk 
te verspreiden waarin ik mijzelf presenteer. 
Een andere kansrijke oplossing is de Talen-
tenMapp. Ik merk zo vaak dat de verschil-
lende hulpverleners niet beschikken over 
alle informatie en dat dossiers niet goed 
worden overgedragen. Zo heb ik in drie-
kwart jaar tijd vier verschillende jobcoaches 
van het UWV gehad en iedere keer moest 
ik mijn verhaal opnieuw vertellen. Wat zou 
het handig zijn als alle relevante informatie 
over mij en de gemaakte afspraken gewoon 
ergens vastlagen, toegankelijk voor alle 
betrokkenen.”


