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Het gaat goed met de economie en de koopkracht zal naar ver-
wachting toenemen. Maar er is ook een groep mensen voor wie 
de situatie minder rooskleurig is. Uit het SCP-rapport De Sociale 
Staat van Nederland blijkt zelfs dat de verschillen gróter zijn 
geworden tussen de mensen met wie het goed gaat en met wie 
het niet goed gaat. 

Een belangrijke kwetsbare groep wordt gevormd door de  
mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor een baan bij 
een sociale werkplek. Voor deze mensen die behoefte hebben 
aan goede begeleiding naar passend werk, is de kans op werk 
flink afgenomen, zo blijkt uit de laatste SCP-cijfers. Terwijl het  
bij de invoering van de Participatiewet juist de bedoeling was  
dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk  
zouden komen. 

De SER concludeerde in onze verkenning Sociale infrastructuur 
voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet uit 2016 al dat 
het beschut werk nauwelijks van de grond komt. Ook stelde de 
SER vast dat we ten aanzien van de sociale werkplaatsen het kind 
niet met het badwater moeten weggooien. Nu gaat de afbouw 
van de sociale werkbedrijven sneller dan de opbouw van nieuwe 
alternatieven. Nieuw beleid heeft tijd nodig, maar we moeten 
natuurlijk gebruik blijven maken van kennis die er al is.

Ook voor werkgevers is ondersteuning nodig. Van hen en de 
overheid wordt via de ‘banenafspraak’ verwacht dat zij banen  
creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Nu is het grote 
probleem voor werkgevers onder meer de complexe wetgeving 
en uitvoering. De SER wil graag meedenken over het vraagstuk 
hoe de sociale werkvoorziening, sociale ondernemingen en 
bedrijven kunnen samenwerken om in een betere aanpak 
arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen en te houden. 
Zonder de juiste ondersteuning valt een zeer kwetsbare groep 
buiten de boot. Ik zei het toen al en zeg het nu opnieuw: We 
moeten alles op alles zetten om de achterstand in te halen.

Mariëtte Hamer
Voorzitter Sociaal-Economische Raad

Beschut werk
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Ieder jaar overlijden meer dan 4.000 

mensen aan een beroepsgerelateerde 

ziekte, vaak doordat ze met gevaarlijke 

stoffen werken. Bijvoorbeeld bakkers 

die met alfa-amylase werken.  

De SER-commissie Grenswaarden 

Stoffen op de Werkplek zet zich in  

om dat te voorkomen.

TEKST Berber Bijma FOTO Jeroen Poortvliet en Christiaan Krouwels

Als mensen een beroepsgerelateerde ziekte oplopen 
door werk met gevaarlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld 
beroepsastma of kanker, hebben ze vaak al jarenlang 
gewerkt met gevaarlijke stoffen. Bij steeds meer bedrij-
ven dringt dan ook de noodzaak door om dergelijke 
risico’s voor hun werknemers zoveel mogelijk te beper-
ken. Binnen de SER-commissie Grenswaarden Stoffen 
op de Werkplek (GSW) zetten werkgevers zich daarom 
sámen met werknemers in voor een zo veilig mogelijke 
werkomgeving. 

De commissie GSW adviseert over stoffen waarbij 
iedere blootstelling eraan, hoe laag ook, een risico met 
zich meebrengt. Het is voor deze stoffen niet mogelijk 
een veilige grenswaarde – een veilige hoeveelheid stof 
in de werklucht – vast te stellen waarbij de gezondheid 
van werknemers helemaal niet in gevaar komt. De 
commissie GSW is een subcommissie van de commissie 
Arbeidsomstandigheden.

Werken aan een
veilige werkvloer

Saskia Klosse, voorzitter subcommissie Grenswaarden Stoffen op de   Werkplek
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Werken aan een
veilige werkvloer

veiligheid

Saskia Klosse, voorzitter subcommissie Grenswaarden Stoffen op de   Werkplek
 

‘Ons werk begint altijd met een advies van de Gezond-
heidsraad’, vertelt SER-kroonlid Saskia Klosse, die sinds 
begin dit jaar voorzitter is van de commissie GSW. 
‘Op basis van uitgebreid onderzoek schat de Gezond-
heidsraad in wat een wenselijke lage grens is voor de 
blootstelling aan een bepaalde stof op de werkplek. Die 
grens leidt tot een geaccepteerd laag risico. Op basis 
van dat advies voeren wij een haalbaarheidstoets uit: 
we bekijken in overleg met werkgevers en werknemers 
of het haalbaar is de geadviseerde streefwaarde te 
implementeren.’

Spanningsveld
Klosse, tevens hoogleraar sociaal recht aan de Maastricht 
University, legt uit dat de commissie pragmatisch te 
werk gaat. ‘De grenswaarde die de Gezondheidsraad advi-
seert, vraagt soms aanpassingen op de werkvloer, zoals 
afzuiging, beschermingsmaatregelen of aanpassing van 

het productieproces. Daardoor kan er een spanningsveld 
ontstaan tussen het belang van werknemers om zo snel 
mogelijk een zo veilig mogelijke werkplek te realiseren 
en de investeringsvraag waar werkgevers mee geconfron-
teerd worden. Soms adviseert onze commissie daarom 
een iets hogere grenswaarde dan die de Gezondheids-
raad adviseert, omdat het niet lukt op korte termijn een 
lagere waarde geïmplementeerd te krijgen. Het overleg in 
onze commissie is erop gericht er samen uit te komen.’

Moedige inzet
Ze geeft een recent voorbeeld. ‘Het afgelopen half jaar 
hadden we een spannend overleg over de schimmel 
alfa-amylase, een stof die wordt gebruikt door meerdere 
partijen in de broodproductieketen. Voor bakkerijen was 
een lagere waarde wel haalbaar, voor enzymfabrikanten 
niet. Even leek het erop dat werkgevers en werknemers 
het daar niet over eens zouden worden. Door de con-
structieve en moedige inzet van alle partijen, konden 
we toch met een unaniem advies komen. Dick Heederik 
heeft daar als onafhankelijk lid van de subcommissie 
(zie kader) een grote rol in gespeeld; hij is samen met 
een lid van de werkgeversvertegenwoordiging uit de 
commissie in gesprek gegaan met de enzymfabrikanten 
en met werkgevers en werknemers. De uitkomst was dat 
we het eens werden over een generieke grenswaarde voor 
de hele keten, met een mogelijk langere invoeringster-
mijn voor de enzymfabrikanten. De precieze snelheid 
van invoering hangt af van de ontwikkelingen in de 
komende jaren.

Naast de specialistische kennis van ons onafhankelijke 
lid, is het belangrijk dat partijen elkaar over en weer iets 
weten te gunnen. Werkgevers en werknemers hebben er 
beide belang bij om er samen uit te komen. Want anders 
hakt de staatssecretaris de knoop door en heb je kans op 
een uitkomst waar beide niet blij mee zijn.’

Europese grenswaarden
De commissie GSW werkt momenteel aan verbetering 
van de haalbaarheidstoets, vertelt Klosse. ‘Wij zijn bezig 
de procedure om informatie van bedrijven op te halen, 
efficiënter in te richten, zodat we sneller goede informa-
tie hebben over de haalbaarheid van de invoering van 
een grenswaarde.’ Een andere actuele ontwikkeling is 
het onderzoek naar de verhouding tussen nationale en 
Europese grenswaarden. Voor een aantal stoffen →
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heeft de Europese Unie grenswaarden vastgesteld waar-
aan alle lidstaten gehouden zijn. Het ministerie van SZW 
heeft de commissie GSW gevraagd om voor drie van die 
stoffen te onderzoeken wat in Nederland haalbaar is als 
grenswaarde. ‘Als lidstaat mag je niet bóven de Europese 
grenswaarde gaan zitten, maar wel eronder. De vraag is 
of daar ruimte voor is.’

Minder gezondheidsschade
Klosse is sinds 2014 kroonlid. ‘Een mooie aanvulling 
op mijn academische werk’, vindt ze, terugblikkend 
op de afgelopen jaren. ‘Academisch onderzoek is vaak 
reactief: je onderzoekt hoe beleid uitwerkt. Bij de SER 
zetten we onze denkkracht juist in aan de voorkant van 
een brede reeks maatschappelijke vraagstukken. We 
bepalen mede hoe iets uit de pijplijn komt.’

Het werkterrein van gevaarlijke stoffen is relatief nieuw 
voor Klosse, maar ze heeft er wel affiniteit mee. ‘Het 
werk van de commissie GSW is er uiteindelijk natuurlijk 
op gericht om gezondheidsschade bij werknemers te 
voorkomen. Dat raakt aan mijn deskundigheid op het 
gebied van het sociaal recht. De combinatie met de 
inhoudelijke kennis van Dick Heederik en van het SER-
secretariaat, werkt vooralsnog prima. Ik ben blij met wat 
we het afgelopen halfjaar hebben bereikt.’ n

Dick Heederik is sinds begin dit jaar lid van de subcom-
missie GSW. Als onafhankelijke deskundige ziet hij het 
als zijn rol om partijen zoveel mogelijk te houden aan de 
feiten. Heederik is hoogleraar Gezondheidsrisicoanalyse 
aan de Universiteit Utrecht. Hij was eerder actief in de 
Gezondheidsraad.

‘Met mijn achtergrond in het onderzoek naar risico’s 
voor de volksgezondheid, heb ik een zekere missie. 
In de context van de commissie GSW is dat: streven 
naar minder risico’s op de werkplek. Anders dan bij de 
Gezondheidsraad, speelt in SER-verband het onderhan-
delen daarbij een vrij grote rol. Natuurlijk wordt mede 
onderhandeld op basis van inhoudelijke kennis over 
gevaarlijke stoffen, maar inhoudelijke argumenten wor-
den niet altijd adequaat of terecht gebruikt. Ik zie het als 
mijn rol om de wetenschappelijke zuiverheid in die dis-
cussie te bewaken. Als we grote verschillen proberen te 
overbruggen, moeten we dat wel op basis van de juiste 
gegevens en argumenten doen. Dat is ook precies wat ik 
heb gedaan in de gesprekken met de enzymfabrikanten. 
Toen het moeilijk was overeenstemming te krijgen over 
de grenswaarde van alfa-amylase betekende dit alle ruis 

van de lijn afpellen en dán kijken wat je overhoudt en of 
je het eens kunt worden.

De tegenstellingen tussen werkgevers en werk-
nemers zijn overigens niet altijd zwart-wit. Soms  
staan werknemers in een bedrijf niet te springen om 
een veiliger werkomgeving, omdat ze dan bijvoorbeeld 
toeslagen voor risicovol werk kwijtraken. Anderzijds 
hebben werkgevers, vooral op de langere termijn, 
uiteraard belang bij gezonde werkplekken, in het 
kader van duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijk 
werkgeverschap.

Voor mij als wetenschapper zal onderhandelen niet 
snel een favoriete bezigheid worden, maar het nut zie 
ik er wel van in. Met een compromis bereik je misschien 
niet dat wat je graag had gewild, maar je voorkomt 
in ieder geval dat je níets bereikt. In het geval van de 
alfa-amylase is het weliswaar zo dat werknemers de 
komende jaren nog steeds worden blootgesteld aan 
niveaus die met een verhoogd allergierisico samenhan-
gen. Maar we hebben wel grote stappen gezet om daar 
verbetering in te brengen. Met die haalbare middenweg 
kan ik goed vrede hebben.’

Dick Heederik, onafhankelijk expert op het 

gebied van gevaarlijke stoffen:

‘Mijn rol is: terug naar de feiten’

veiligheid
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Jonge professionals gaan SER-challenge aan

Welke impact heeft AI 
op onze toekomst?

Wat gaat kunstmatige 

intelligentie betekenen 

voor onze maatschappij 

en arbeidsmarkt? Een 

groep van zo’n 25 jonge 

professionals ging de 

uitdaging aan daarop 

antwoorden te vinden 

tijdens een studiereis naar 

het Verenigd Koninkrijk.

TEKST  Gerben Holwerda 
FOTO     Jeroen Poortvliet, Waymo

‘We kwamen van deze studiereis 
terug met meer vragen dan 
antwoorden’, zegt Annemarie 
Wennekers. Zij is een van de jonge 
professionals die tijdens een stu-
diereis van het jongerennetwerk 
van de Stichting Toekomstbeeld der 
Techniek (STT, zie kader) een SER-
challenge aanging. Haar mede-Young-
STT-lid Jaco van der Veen beaamt 
dat de challenges iedereen vooral aan 
het denken zette.

Toekomst
De SER en het ministerie van SZW 
zijn bestuursleden van de STT. 
Samen hebben zij de jonge STT-ers 
voorafgaand aan hun reis uitge-
daagd. Aan de hand van vijf vragen 
en dilemma’s vroegen ze de jonge 
professionals vast te stellen welke 
invloed kunstmatige intelligentie 
(AI, Artificial Intelligence) heeft op 
de maatschappij en arbeidsmarkt 

van de toekomst. AI is de manier 
waarop machines, software en 
apparaten zelfstandig problemen 
oplossen; zoals een intelligent mens 
zou doen. Dat kunnen robots zijn, 
maar ook smartphones hebben een 
neuraal netwerk in spraak- en beeld-
herkenning. Andere voorbeelden zijn 
chatbots, zelfrijdende auto’s en soft-
ware om koopgedrag te analyseren 
en op basis daarvan aanbevelingen te 
doen aan klanten.

‘SER-challenges’
De vijf challenges – drie van SZW en 
twee van de SER – werden verdeeld 
over de 25 Young STT-ers. Wennekers 
en Van der Veen zaten in verschil-
lende groepen, en kregen beiden een 
‘SER-challenge’ mee. Dat gebeurde via 
een videoboodschap van Mariëtte 
Hamer op een vroege ochtend op 
Schiphol, vlak voordat de groep naar 
het Verenigd Koninkrijk vertrok. →

Jaco van der Veen en Annemarie Wennekers van Young STT.
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De vraag die de groep van Wennekers 
kreeg was: ‘De ‘kunstmatige intelli-
gentie’-samenleving komt eraan. In 
de discussie leidt dit tot een beeld 
dat er veel publieke waarden onder 
druk staan, bijvoorbeeld wanneer 
het gaat om privacy of veiligheid. 
Wat zijn de publieke waarden in 
de samenleving van de toekomst 
als gevolg van de ontwikkelingen 
rondom AI?’ En Van der Veen zocht 
met zijn groep naar een antwoord op 
de vraag: ‘Hoe kan worden voorko-
men dat er een digitale tweedeling 
ontstaat door de verdere ontwikke-
ling van AI? Welke mogelijkheden 
zijn er om ervoor te zorgen dat de 
hele samenleving profiteert?’

Bedreiging
Wat veel indruk maakte op beiden 
was het college dat zij kregen bij 
het Centre for the study of Existential 
Risk, onderdeel van de universiteit 
van Cambridge. Van der Veen: 
‘Hier doen ze onderzoek naar 
alles wat het voortbestaan van de 
mensheid of de beschaving kan 
bedreigen. Daar kregen we eigenlijk 
best goed nieuws: AI is al flink 
doorontwikkeld, maar vormt geen 
acuut risico voor het functioneren 
van de samenleving. De kans op 
grootschalige schade door cyberaan-
vallen lijkt bijvoorbeeld beperkt. 
De grootste risico’s zitten nu in de 
kwaliteit van informatie. AI maakt 

nepnieuws, desinformatie en fei-
tenmanipulatie erg eenvoudig. Dat 
kan leiden tot het ondermijnen van 
de democratie en grote politieke 
instabiliteit. We moeten dus vooral 
nadenken over hoe we ons wapenen 
tegen desinformatie.’

Tweedeling
Van der Veen’s groep startte met de 

vraag wat ongelijkheid nu eigenlijk 
inhoudt: ongelijkheid tussen wie? 
‘We zijn onder andere uitgegaan 
van ongelijkheid tussen mensen 
die dankzij AI betere ontplooiings-
mogelijkheden krijgen en mensen 
waarbij AI hun leven ongewenst 
beïnvloedt. Vervolgens hebben we 
ons afgevraagd wie in staat zijn 
deze ontwikkelingen te sturen en 
hoe een tweedeling te voorkomen 
is. Wij kwamen allereerst uit bij de 
ontwikkelaars van AI. Zij zouden AI 
moeten inzetten om toegevoegde 
waarde voor de maatschappij te 
creëren. Waar nodig is het belangrijk 
dat Europese regelgeving grenzen 
stelt aan onwenselijke toepassingen. 
Daarnaast is het belangrijk dat er in 
het onderwijs meer aandacht komt 
voor ethiek van technologie. En ten-
slotte moet de overheid haar burgers 
voorlichten over de betekenis van AI. 
De overheid mag daarbij niet zomaar 
rekenen op zelfredzaamheid in de 
omgang met complexe technieken.’

Waarden
Wennekers geeft aan dat de vraag 
naar de publieke waarden van de 
toekomst niet gemakkelijk te beant-
woorden is. Hij vindt het zinvol om 
de discussie over publieke waarden 
naar het hier en nu te halen. ‘We 
moeten juist nú bepalen in wat voor 
maatschappij we willen leven en met 

SER-challenge

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) viert dit jaar zijn vijftigjarig 
bestaan. De stichting is opgericht om brede toekomstverkenningen uit 
te voeren op het snijvlak van technologie en samenleving. Daarbij kijkt 
zij ver vooruit: minstens twintig jaar. De SER is lid van het algemeen 
bestuur van STT. Het jongerennetwerk Young STT bestaat uit jonge profes-
sionals met affiniteit met technologie en het schetsen van vergezichten 
op de toekomst. Zij komen voornamelijk uit de organisaties van de STT-
bestuursleden: overheden, belangenverenigingen, kennisinstellingen en 
bedrijven. De jongeren bepalen hun eigen agenda: dit jaar kozen zij voor 
verdieping in het thema kunstmatige intelligentie.

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Zelfrijdende auto’s kunnen zelfstandig problemen oplossen; zoals een intelligent mens zou doen.
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elkaar in gesprek over de waarden 
die we delen en die we belangrijk 
vinden. Op die manier worden 
publieke waarden geen speelbal van 
technologische ontwikkelingen, 
maar kunnen we deze technologieën 
juist toetsen aan deze waarden. Zijn 

onze bestaande waarden nog houd-
baar? Het recht op privacy bijvoor-
beeld, dat grondwettelijk verankerd 
is, betekende in 1983 iets anders dan 
vandaag. Ook moeten we nagaan of 
er belangrijke waarden zijn die we 
nog niet beschreven hebben.’ 

Maatschappelijke discussie
Van der Veen is het daar van harte 
mee eens. ‘Het wordt hoog tijd dat 
we in Nederland een goede, brede 
discussie organiseren over de impact 
van kunstmatige intelligentie. In 
het Verenigd Koninkrijk heeft het 
Hogerhuis onlangs een Committee on 
Artificial Intelligence ingesteld en hen 
een rapport laten maken. De Britse 
regering heeft hierop gereageerd en 
binnenkort volgt een parlementaire 
discussie.’ ‘In Nederland zou de SER 
een belangrijke rol kunnen spelen’, 
vindt Wennekers. ‘De SER is immers 
bij uitstek een platform om hierover 
de maatschappelijke discussie te 
voeren.’ De groepen hebben inmid-
dels hun bevindingen en adviezen 
bij de SER gepresenteerd.  n
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Verandering en vooruitgang

We roepen het niet elke dag van de daken, maar als werk-
nemersorganisatie zijn wij een groot deel van onze tijd 
bezig met verandering en vooruitgang. Over een breed 
front is de wereld in verandering. Denk aan de arbeids-
markt, het klimaat en de digitalisering. Stuk voor stuk 
grote ontwikkelingen die impact hebben op de wereld 
waarin wij leven en op de werknemer in het bijzonder.

Als werknemersorganisatie maken wij ons in de eerste 
plaats sterk voor de werknemer. Zodat hij of zij niet alleen 
duurzaam inzetbaar is, maar ook een wezenlijke bijdrage 
kan leveren aan al die veranderingen in de vorm van  
kennis en ervaring. Zonder de werkvloer komt de wereld 
niet verder, zo eenvoudig is dat. 

Een werknemer wil daarbij zijn eigen aandeel in de 
vooruitgang terugzien. Denk bijvoorbeeld aan het grond-
stoffenakkoord dat eraan moet bijdragen dat we zuinig 
omspringen met onze hulpbronnen. Als VCP maken we 
ons sterk voor een actieve inzet van de professional, zodat 
die vanuit zijn expertise aan verandering kan bijdragen. 
Daar hoort bij dat de werknemer zelf ook vooruitgang  
kan meemaken en zich kan ontwikkelen.

Vooruitgang betekent dus dat je met een brede blik 
naar de wereld kijkt, ziet waar de kansen liggen en 
begrijpt hoe je een realistisch antwoord kunt geven op  
de uitdagingen van deze tijd. Actueel zijn de krapte op  
de arbeidsmarkt en de toegenomen werk- en regeldruk. 
Daar moet verandering in komen: het is tijd om te inves-
teren in voldoende professionele ruimte en vooruitgang 
voor werknemers.

We kijken als werknemersorganisatie om ons heen: 
naar de professional, maar ook naar onszelf. Want ver-
anderingen zullen ook op het vakbondswerk impact  
hebben. Over een maand praten we daarover tijdens  
het VCP-symposium, in het  
SER-gebouw. Ik kijk ernaar uit, 
omdat ik nu al weet dat het  
ons vooruitgang brengt.

Nic van Holstein,
Voorzitter van de Vakcentrale  
voor Professionals (VCP)

Zijn onze 
bestaande 
waarden nog 
houdbaar?
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SEO-directeur Bas ter Weel over de platformeconomie:

‘Er is ook een 
keerzijde’
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coverstory

De kluseconomie, met platformen als Uber, Helpling en Deliveroo, groeit. Dat 

biedt kansen, maar leidt ook tot arbeidsvraagstukken en maatschappelijke 

discussie. Onderzoeksbureau SEO bracht de opkomst en omvang van deze 

economie in Nederland in beeld. Directeur Bas ter Weel licht toe.

Behoefte aan een thuisbezorgde maaltijd, een taxi, een 
schoon huis of een nieuwe badkamer? Via een internet-
platform kom je snel en direct in contact met de mensen 
die daarvoor kunnen zorgen. Aan de andere kant van de 
lijn vertelt de app de bezorger, chauffeur, schoonmaker 
of klusser waar en hoe laat hij of zij aan de slag kan. Dat 
is de kluseconomie, gig economy of platformeconomie in 
een notendop. ‘Digitale platforms brengen vraag en aan-
bod van diensten snel, efficiënt en goedkoop bij elkaar. 
Platformwerk is de afgelopen jaren stevig gegroeid in 
Nederland. Nog nooit was het zo gemakkelijk om een 
dienst af te nemen. Dit leidt tot een stijgende vraag van 
consumenten. Tegelijk groeit het aanbod van werk, 
omdat de werkers via de app eenvoudig hun beschikbaar-
heid kunnen aangeven’, zegt Bas ter Weel, directeur van 
SEO Economisch Onderzoek en kroonlid. 

Smalle definitie 
Groei of niet, het fenomeen is in ons land nog relatief 
klein. Volgens SEO gaat het om 34.000 mensen, ofwel 0,4 
procent van de beroepsbevolking. Ter Weel benadrukt 
wel dat zijn bureau een ‘smalle definitie’ hanteert: 
het onderzoek richt zich alleen op mensen die via een 
internetplatform fysieke arbeid verrichten in Nederland. 
Onder meer AirBnB en Clickworker vallen erbuiten. 
AirBnB omdat het niet om fysiek werk gaat en Click-
worker – een platform waarbij je geld kunt verdienen 
door vanachter een computerscherm data in te voeren 
– omdat het niet gebonden is aan Nederland. Ter Weel 
vervolgt: ‘Ongeveer een derde van die 34.000 mensen 
is actief in de maaltijdbezorging. De meeste werkers 

werken minder dan 20 uur per week, al bestaan er grote 
verschillen tussen fulltime taxichauffeurs en parttime 
schoonmakers en horecapersoneel. Een behoorlijk deel is 
jong en hoogopgeleid, maar dat is anders in de huishou-
delijke dienstverlening. Dé platformwerker bestaat dus 
niet.’

Platformwerk verlaagt de drempel tot de arbeids-
markt, aldus de SEO-onderzoekers. Ter Weel: ‘Op de 
taxibranche na, waar een vergunning nodig is, is het 
werk zeer toegankelijk. Mensen hoeven alleen maar te 
snappen hoe de app werkt. Hierdoor neemt de arbeids-
participatie toe.’ ‘Maar er is ook een keerzijde. Want 
hoe zit het met de juridische status van de werkers, 
de verhouding tot wet- en regelgeving en de sociale 
bescherming?’

SEO werpt de vraag op of de platforms werkgever of 
alleen maar opdrachtgever zijn.
‘De platforms hebben het liefst dat alle werkenden 
opdrachtnemer zijn. Het is hun bedrijfsmodel om zo 
ver mogelijk weg te blijven van werkgeverschap, omdat 
daar allerlei verplichtingen aan vastzitten waar zij niet 
op zitten te wachten, en de werkers vaak ook niet. Maar 
zijn de werkers wel daadwerkelijk opdrachtnemers, in 
die zin dat ze zelf kunnen bepalen wanneer, waar, hoe 
en hoeveel ze werken? Uiteindelijk moet de rechter zich 
daarover buigen. In juli vond de rechtszaak van een 
maaltijdbezorger tegen Deliveroo plaats. Toen stelde  
de rechter dat de zzp-constructie van het platform  
toelaatbaar was. Maar dat is slechts één uitspraak in  
één specifieke zaak.’ →
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Of de platforms bemiddelaars zijn, is vaak ook niet 
duidelijk. 
‘De mate van bemoeienis verschilt. Zo heeft Werkspot 
een zeer beperkte rol, dat fungeert enkel als een soort 
digitaal prikbord voor vraag en aanbod van klusarbeid. 
Maar er zijn ook platforms die betrokken blijven na het 
contact tussen werker en afnemer. Uber bijvoorbeeld 
handelt de betalingen af en bepaalt hoe de chauffeur 
moet rijden. De vraag is dus of hier sprake is van arbeids-
bemiddeling of terbeschikkingstelling van arbeid in 
de zin van de Wet allocatie arbeid door intermediairs 
(Waadi). Zo ja, dan moeten de platforms zich houden aan 
de regels die we daarvoor hebben opgesteld in Nederland. 
Ook hier zal de rechter zich over moeten uitspreken.’ 

Kwetsbaar werk 
SEO noemt de kwetsbaarheid van de platformwerkers 
een belangrijk punt van aandacht. Velen van hen 
bezorgen, rijden, verbouwen of maken schoon als een 
soort zelfstandige, zonder zekerheid van inkomen, 
verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en pensioen. 
Ter Weel: ‘De werkers ervaren dit zelf niet altijd als pro-
blematisch, omdat ze vaak tijdelijk en voor een klein 
aantal uren actief zijn. Maar als het werk structureel 
wordt, in omvang toeneemt en het geen kortstondige 
bijverdienste meer is, kan er een nieuwe kwetsbare 
groep ontstaan.’ 

Hij nuanceert wel: ‘Schoonmaakwerk en ander 
laagbetaald werk is ook kwetsbaar zonder platform. 
Sterker nog, uit onze gesprekken met platformwerkers 
blijkt zelfs dat zij nu soms een groter gevoel van veilig-
heid ervaren. De afspraken en eventuele discussies met 
de klant lopen immers via het platform, en niet via 
henzelf. Bovendien biedt het elektronisch betaalverkeer 
meer waarborgen tegen zwart werk en meer zekerheid 
dat de werkers worden betaald.’ 

Wat is het verschil met de ‘gewone’ zzp-discussie?
‘Die is precies hetzelfde, en de mogelijke oplossingen 
liggen ook in dezelfde lijn. Verplichte verzekeringen en 
minimumtarieven kunnen ook platformwerkers een 
vangnet bieden. En tegen de groep die genoeg verdient, 

kan je zeggen: jullie moeten zelf een vangnet optuigen.’
Is het een idee om voor platformwerkers een soort 

tussenvorm te bedenken tussen zelfstandige en werkne-
mer, een werker met alleen basale bescherming? 
‘Zo’n derde “smaak” zou een “noodverbandje” zijn, en 
geen structurele oplossing. In Nederland zijn de kosten 
om iemand in vaste dienst te nemen, gewoon te hoog. 
Flexwerk is een toevluchtsoord geworden. Het is tijd 
voor een grondige revisie van de arbeidsmarkt, waarbij 
flex minder flex wordt en vast minder vast. De tran-
sitievergoeding van de Wet werk en zekerheid is voor 
veel ondernemers nog steeds een heel hoge ontslagver-
goeding. En bij de fiscale instrumenten voor zzp’ers 
moeten we ons afvragen of de zelfstandigenaftrek in 
de huidige vorm effectief is. De regeling stimuleert de 
keuze voor het zzp-schap erg royaal, terwijl 40 procent 
een laag inkomen heeft en niet of nauwelijks bijdraagt 
aan het ondernemersklimaat. Zo creëren we dus vooral 
ondernemers aan de onderkant van de markt, waar de 
overheid zich zorgen over maakt.’ 

Volgens de SER kunnen de platforms een rol spelen 
bij de ontwikkeling van een markt voor persoonlijke 
dienstverlening. 
‘In die markt betekenen de platforms al veel. Denk niet 
alleen aan de schoonmaak, maar ook aan tuinonder-
houd en strijk- en hondenuitlaatservices. Ik verwacht 
dat dit een vlucht zal nemen. Bijna niemand houdt van 
dit soort klusjes en bij een acceptabele prijs volstaat 
een simpele kostenbatenafweging. De vraag is wel of 
dit buiten de Randstad even kansrijk is. Het platform-
model heeft massa nodig, aan de vraag- én aanbodkant. 
Kunnen de platforms in minder dichtbevolkt gebieden 
wel voldoende werkers vinden? Zijn daar ook voldoende 
afnemers? Is het aanbod voldoende divers en zijn de 
afstanden – en daardoor de wachttijden – niet te groot?’

Past de platformeconomie ook niet bij de bredere, 
door de SER gesignaleerde ontwikkeling van ‘hybride 
werken’? 
‘In ons onderzoek zagen we inderdaad dat een flink 
aantal mensen het platformwerk “erbij doet”. Kantteke-
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ning is wel dat dit tot “combinatiestress” kan leiden. 
Als je op maandag als zelfstandige werkt, op dinsdag 
en woensdag voor een platform en de rest van de week 
voor een baas, dan loopt het op een gegeven moment 
allemaal door elkaar. Iedereen wil wat van je en alle 
rollen brengen hun eigen verplichtingen met zich 
mee. Niet iedereen kan dat opbrengen. Natuurlijk is 
dat anders voor hoogopgeleiden die naast hun vaste 
baan bijklussen als consultant, dan voor mensen die 
verschillende taken en banen combineren om vol-
doende inkomen te vergaren.’

Race to the bottom
SEO deed het onderzoek in opdracht van het ministerie 
van SZW. Het rapport verscheen in maart. ‘Voorop staat 
dat op de arbeidsmarkt binnen de wettelijke kaders 
met werkenden moet worden omgegaan. Het kabinet is 
bezorgd over een race to the bottom op arbeidsvoorwaar-
den’, reageerden de betrokken bewindslieden in juni 
in een brief. Het kabinet maakt de platformeconomie 
onderdeel van de bredere discussie over de toepasselijk-
heid van ons arbeidsrecht, de sociale zekerheid en het 
fiscale recht op de arbeidsmarkt van morgen. 
 
Hoe nu verder?
‘De toekomst van de platforms hangt af van de voort-
gang in het zzp-dossier. Als het kabinet doorpakt en 

het regeerakkoord uitvoert, worden zzp’ers die 
minder dan 15 tot 18 euro per uur verdienen, straks 
beschouwd als normale werknemers. Uit ons onder-
zoek blijkt dat platformwerkers gemiddeld 15 euro 
per uur verdienen. Zij vallen dus in deze categorie. 
Als zzp’ers normale werknemers worden, vraag ik 
me af of de platforms blijven bestaan. Op dit moment 
zijn de meeste al verlieslatend. Stel dat ze dan ook 
nog eens te maken krijgen met sociale verplichtingen 
en verzekeringen voor hun werkers, dan kan er een 
moment komen dat ze concluderen dat het niet meer 
rendabel is.’  n

coverstory

In de verkenning Mens en techno-
logie. Samen aan het werk uit 2016 
constateert de SER dat platforms 
allerlei nieuwe transacties, producten 
en verdienmodellen hebben geïn-
troduceerd. Dat is welvaartswinst, 
maar het model staat soms op 
gespannen voet met de bestaande 
wettelijke kaders, aldus de SER. Denk 

aan kwaliteit, veiligheid en arbeids-
omstandigheden en -verhoudingen.

In het advies Een werkende 
combinatie uit 2016 stelt de SER dat 
de markt van persoonlijke dienst-
verlening kansen biedt om nieuwe 
werkgelegenheid en tijdsbesparing 
te realiseren. Tegelijk zijn er risico’s 
als het gaat om de kwaliteit van de 

werkgelegenheid, aldus de SER.
November 2017 vroeg de minister 

van SZW de SER te onderzoeken of 
veranderende arbeidsrelaties invloed 
hebben op gezond en veilig werken. 
Daarbij wordt aandacht gevraagd 
voor de gevolgen van platform- 
werk voor de arbeidsomstandig- 
heden.

De SER en de platformeconomie 

Platformwerkers ervaren het niet altijd als probleem dat ze de zekerheden van een 
vast inkomen, verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en pensioen niet hebben.
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Al sinds haar pubertijd heeft organisatiepsycholoog en 
oud-kroonlid Aukje Nauta een fascinatie voor groepsge-
drag, vertelt ze. ‘Destijds was ik veel bezig met of ik er 
wel bij hoorde. Ik was erg observerend: Waarom krijgen 
mensen ruzie en waarom bepaalt één iemand in de 
groep naar welke kroeg je gaat, wat maakt hem of haar 
de leider?’ En nog steeds is die fascinatie voor gedrag in 
groepen haar belangrijkste drijfveer bij de ondersteu-
ning van haar klanten. ‘Ik ben altijd op zoek naar de 
beweegredenen van mensen, en naar waar drijfveren en 
belangen botsen of juist samenkomen.’

Ze vervolgt: ‘Ik houd me enerzijds bezig met duur-
zame inzetbaarheid: de vraag of werkgevers zodanig in 
hun mensen investeren dat zij zich kunnen ontwikkelen 
en lang, gezond en gemotiveerd kunnen doorwerken. 

Bij teamonderhoud hoort ook 

regelmatig in de spiegel te kijken,  

vindt oud-kroonlid Aukje Nauta. 

Ze hielp onlangs de Alliantie 

Medezeggenschap & Governance 

hierbij.

 
TEKST Trudy van Dijk FOTO Christiaan Krouwels

Teamonderhoud

‘Met open kaarten
 aan tafel’
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teamonderhoud

En anderzijds met de ondersteuning van teams op 
bestuursniveau: op strategisch gebied en in relatie tot 
OR’en. Teamonderhoud, noem ik dat ook wel.’ Zo heeft 
ze de afgelopen jaren diverse besturen van overheidsor-
ganisaties geholpen om hun missie, visie en strategie in 
evenwicht te brengen met hun cultuur en werkwijzen.

Common ground
‘Zeker bij overheidsorganisaties spelen vele belangen, die 
soms stevig kunnen botsen. Het gaat mij erom dat men-
sen die tegenstellingen als een boeiende puzzel zien; dat 
ze in al die puzzelstukjes common ground vinden en tot 
win-win-oplossingen komen. Dat betekent investeren in 
openheid en vertrouwen. Ik zet me in voor een situatie 
waarin mensen zo veel mogelijk met open kaarten aan 
tafel gaan, zodat er duidelijkheid is over welke belangen 
er spelen en waar die naar alle waarschijnlijkheid gaan 
botsen. Als je dat weet, kun je vanuit een goede basis 
samen aan oplossingen werken en hoef je elkaar niet te 
bevechten.’
De noodzaak om op deze manier de dialoog aan te gaan 
wordt alleen maar groter volgens Nauta. ‘Problemen 
worden steeds complexer. Neem bijvoorbeeld de arbeids-
markt waarbij werknemers tot steeds hogere leeftijd 
moeten blijven werken en van hen verwacht wordt dat 
ze zich een leven lang ontwikkelen. Dit vergt nieuwe 
manieren van HR-beleid die belangen van mens en 

organisatie slim verbinden, bijvoorbeeld via maatwerk-
afspraken over werkinhoud en ontwikkeling.’ 

Creatieve dialoog
Ook als kroonlid droeg Nauta bij aan een effectievere dia-
loog. Al vrij snel na haar aanstelling dacht ze niet alleen 
mee over adviezen – zoals het advies Discriminatie werkt 
niet!. Maar was ze eveneens betrokken bij het bewerkstel-
ligen van een creatieve dialoog om tot die gedragen 
adviezen te komen. ‘Toen ik kroonlid werd, hanteerde 
 de SER nog een vrij traditionele manier van polderen:  
via hoorzittingen en onderhandelingen. Wiebe Draijer, 
destijds voorzitter van de SER, gaf veel ruimte om de dia- 
loog creatiever te maken, zodat ook de oplossingen crea-
tiever zouden worden. Ik heb daar vervolgens workshops 
over gegeven aan SER-medewerkers en aan kroonleden. 
Ook zorgde ik er mede voor dat in congressen creatieve 

werkvormen werden toegepast. Tijdens een conferentie 
over medezeggenschap hebben we de deelnemers bij-
voorbeeld eens op houten poefjes in kleine groepen 
gesprekken laten voeren, wat hun creativiteit verhoogde. 
Het is goed steeds nieuwe werkvormen te bedenken, 
zodat overleg nooit sleets wordt.’ 

Divergeren
Nauta benadrukt dat binnen commissies soms ook 
stevig onderhandeld moet worden. ‘Waar ik mensen van 
bewust heb willen maken, is daarbij de divergerende 
fase niet over te slaan: samen zonder te oordelen ideeën 
verzamelen. En pas daarna te convergeren. Mensen daar-
bij helpen door hen te laten ervaren wat de winst van 
creatief probleem oplossen is: dat is wat ik zelf erg leuk 
én belangrijk vind.’ 

Nauta was in haar SER-tijd ook nauw betrokken bij 
de introductie van het werken met dialoogtafels. ‘Via 
dialoogtafels gingen we het gesprek met burgers aan. 
Sommige raads- en kroonleden waren aanvankelijk wat →

Door te dóén en samen 
spannende keuzes te  
maken, word je een team
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sceptisch, maar inmiddels is iedereen overtuigd van het 
belang van een goede dialoog met de samenleving.’ 

Zelfevaluatie
Bij teamonderhoud hoort ook regelmatig in de spiegel 
te kijken, vindt Nauta. Ook daar begeleidt ze besturen 
bij. ‘Ik verken in zo’n geval samen met opdrachtgevers 
wat zij nodig hebben om een geoliede machine te 
worden of blijven. Ook de Alliantie Medezeggenschap 
& Governance (zie kader) begeleidde ze onlangs bij zo’n 
zelfevaluatie-sessie. ‘De Alliantie vindt dat bij goede 
governance ook zelfevaluatie hoort en wilde dat van-
wege zijn voorbeeldrol zelf eens uitproberen. Tijdens de 

bijeenkomst heb ik onder meer een Durf-te-vragen-sessie 
gehouden. Daarbij hebben we samen een hulpvraag 
vastgesteld waarna de groep individueel, op post-its, tips 
en oplossingen schreef. De hulpvraag was: Hoe worden 
we een stevige netwerkcoalitie met focus, wendbaarheid, 

creativiteit, actieve samenwerking en voldoende tijd, 
middelen en geld? De individuele sessie leverde in nog 
geen tien minuten 67 ideeën op! Om vervolgens van idee 
tot actie te komen, kozen de deelnemers in tweetallen 
een tip die zij uitwerkten tot een concreet voorstel dat 
ze daarna pitchten. Ook hebben we plenair het drieluik 
verleden-heden-toekomst doorlopen: wat ging en gaat 
goed en wat willen we in de toekomst? 

De belangrijkste conclusie van de Alliantie? Dat er al 
veel bereikt is, en dat het een toffe en saamhorige groep 
is die vol vertrouwen samen verder wil gaan. 

En mijn eigen conclusie? Door te dóén en samen 
spannende keuzes te maken, word je een team. Deze 
sessie heeft geholpen dit teamgevoel verder te versterken. 
Volgende stap is dat gevoel, via concrete daden, vast te 
houden.’  n

teamonderhoud

Als je weet waar het  
botst, kun je vanuit een 
goede basis samen aan 
oplossingen werken

Aukje Nauta: 'Sla de divergerende fase van samen zonder te oordelen ideeën 
verzamelen niet over.'

De Alliantie Medezeggenschap & Governance is in 2015 
door de SER en Nationaal Register opgericht om de 
governance-driehoek van bestuur in organisaties te 
versterken. Daarbij gaat het om het verstevigen van de 
dialoog tussen de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en 
de ondernemingsraad, en dan met name de dialoog tus-
sen de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad. 

De Alliantie deelt kennis via haar website en bijeen-
komsten, en organiseert jaarlijks een congres. Het con-
gres voor 2018 – Maatschappelijke verantwoordelijkheid: 
Nieuwe regels, een nieuw gesprek? – vindt 12 december 

2018 plaats in Doorn. Sprekers zijn onder meer Kim 
Putters van het SCP en Camiel Selker, mede-auteur van 
het boek Bovenbazen. In de middag zijn er verschillende 
workshops. 

De Alliantie is een vrij, maar niet vrijblijvend netwerk. 
Naast de SER en Nationaal Register nemen onder meer 
AWVN, CNV, FNV, VNO-NCW, MNO Platform, NCD, SBI 
Formaat, VCP, De Voort Advocaten en WissemaGroup deel 
aan de netwerkcoalitie. 
Meer informatie: www.medezeggenschap-en- 
governance.nl. 

Alliantie Medezeggenschap & Governance
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Het Scalda College zet in op een leven lang ontwikkelen

Nieuwe kans voor 
volwassenen

Het Scalda College voor 

Welzijn in Zeeland slaagt 

erin om volwassenen 

de schoolbanken in te 

krijgen en vaak ook met 

een diploma af te laten 

zwaaien. Het geheim: 

maatwerk.

TEKST Corien Lambregtse

FOTO   Jeroen Poortvliet

‘Zes jaar geleden zijn we aan de slag 
gegaan om onze Welzijn-opleidingen 
maximaal af te stemmen op de 
behoeften van volwassen studenten. 
Wij zagen grote kansen in een leven 
lang ontwikkelen, maar dan moes-
ten we wel iets bedenken voor onze 
doelgroep en onze situatie in Zee-
land.’ Rik Hengeveld (32) is docent 
en opleidingsontwikkelaar bij het 
Scalda College en trots op wat er de 
afgelopen jaren bereikt is. 
‘We bieden alle Welzijns-opleidingen 
voor volwassenen op twee locaties 
in Zeeland aan, ook als er maar een 
paar deelnemers zijn. Want we wil-
len dat de reistijd voor studenten uit 
de hele provincie acceptabel is. Om 
het programma haalbaar, uitvoer-
baar, betaalbaar en organiseerbaar 
te houden, hebben we het klassieke 
model van leerjaren en klasgroepen 
losgelaten. Wij zetten mensen van 
verschillende jaren, opleidingen 

en niveaus bij elkaar en zij krijgen 
samen les.’

Innovatieve aanpak
Hengeveld verduidelijkt: ‘Alle vak-
ken zijn modulair opgebouwd en 
worden in één les op drie niveaus 
gegeven: beginner, gevorderd en 
startbekwaam niveau. Een student 
begint doorgaans bij het eerste 

Best practices

Leren van anderen is een belang-
rijke succesfactor bij het slagen 
van projecten. Daarom deze serie 
over best practices op het gebied 
van samenwerking, arbeid, diver-
siteit en de energietransitie. Deze 
keer: het Scalda College voor 
Welzijn in Zeeland.

→
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best practices

niveau, maar hij of zij kan eventueel 
ook meteen het volgende niveau 
doen. Of een vak later doen, als dat 
beter uitkomt. Studenten kunnen 
dus versnellen, maar ook vertragen. 
Bovendien kunnen ze door het hele 
jaar heen in- en uitstromen. Er is alle 
flexibiliteit.’

Vooraf zijn studenten meestal geïn-
teresseerd in het versnellen. ‘Maar in 
de praktijk wordt het meest gebruik 
gemaakt van het vertragen. Bij deze 
doelgroep is dat ook wel te verwach-
ten. Er speelt vaak van alles in het 
leven van de volwassen student.’ 

Drie typen studenten
De opleidingen kennen drie typen 
studenten. Hengeveld: ‘Er zijn 
studenten die de beroepsopleidende 
leerweg (BOL) volgen, recht hebben 
op studiefinanciering, drie dagen per 
week naar school gaan en een aantal 
stages lopen. Daarnaast zijn er stu-
denten die de beroepsbegeleidende 
leerweg (BBL) volgen. Dit zijn studen-
ten die een baan hebben en één dag 
per week naar school gaan om de 
theorie bij het vak te leren. Ook zijn 
er BBL-studenten die de opleiding 
met een stage combineren, omdat 

ze niet voldoende werkervaring en 
kennis hebben voor een baan, of 
om andere redenen verder van de 
arbeidsmarkt afstaan.’

De studenten variëren in leeftijd 
– van 23 jaar tot in de vijftig – en in 
werkervaring. ‘Sommige studenten 
hebben al jaren gewerkt, maar wil-
len iets anders gaan doen. Maar er 
zijn bijvoorbeeld ook jonge moeders 
bij die hun reguliere opleiding niet 
hebben afgemaakt en mensen die 
om psychosociale redenen een tijdje 
stil stonden. Sommigen hebben nog 
recht op studiefinanciering, anderen 
volgen de opleiding met behoud van 
uitkering of betalen de opleiding 
zelf. Maar allemaal willen ze hun 
leven een nieuwe wending geven.’ 

Schakelen
De mix van studenten in leeftijd, 
achtergrond en studeersnelheid 
vraagt veel van de docenten. ‘Docen-

ten moeten continu schakelen om 
aan te sluiten bij wat een student 
nodig heeft. Daar moet een docent 
voor worden toegerust en hij of zij 
moet er ook lol in hebben.’

Ook van studenten wordt best 
wat gevraagd. ‘Ze zitten met elkaar 
in de klas en moeten met elkaar aan 
opdrachten werken. Het mooie is dat 
ze elkaar, ondanks alle verschillen, 
vaak goed aanvullen. De een heeft al 
veel werkervaring, de ander kan zo 
een PowerPoint-presentatie in elkaar 
zetten.’

Kans
Na zes jaar durven ze bij het Scalda 
College wel te zeggen dat hun aan-
pak werkt en succesvol is. Hengeveld: 
‘Niet dat iedereen met een diploma 
afzwaait, maar we bereiken mensen 
die we eerder niet konden bereiken. 
Als ze deze kans niet hadden, zou-
den ze de overstap naar een ander 

Drie tips voor innovatie in het onderwijs

Rik Hengeveld geeft drie tips voor vernieuwing in het volwassenonderwijs:
1. Kijk hoe de situatie is en wat de doelgroep nodig heeft. Als er vol-

doende studenten zijn om aparte klassen en leerjaren aan te houden, 
scheelt dat veel logistiek gedoe. Er zijn ook andere manieren om de 
uitwisseling tussen studenten te bevorderen. 

2. Zorg voor draagvlak onder docenten. Als je een opleiding anders wilt 
inrichten, moet je de docenten daarvoor toerusten. Zet mensen vooral 
op de plek waar ze graag willen zitten. 

3. Denk ondernemend, durf buiten de gebaande paden te treden. Pas het 
programma aan als het werkveld of studenten erom vragen en blijf je 
verbeteren.

Rik Hengeveld: ‘Als ze deze kans niet hadden, zou-
den deze volwassenen de overstap naar een ander 
vak niet durven maken.’



SERmagazine 19

vak niet durven maken of langs de 
kant blijven staan.’

Samenwerking 
Goede samenwerking met gemeen-
ten en het UWV, maar ook met 
bedrijven is voor het Scalda College 
heel belangrijk. ‘Onze studenten 
hebben een baan of stage nodig. 
Daarom is het belangrijk dat we 
goede relaties hebben met bedrij-
ven. Bedrijven kunnen ons ook 
helpen om de opleiding beter aan te 
laten sluiten op de praktijk. Zo heb-
ben we de lessen over medicatie eer-
der in het programma gezet, omdat 
studenten die kennis in de praktijk 
meteen al nodig hebben.’

De vraaggerichte aanpak blijft de 
nodige inspanningen vragen. ‘In het 
begin hebben we wel eens “zwarte 
sneeuw” gezien. Het leek haast 
onmogelijk om alle programmati-
sche, logistieke en financiële knel-
punten op te lossen. Maar we hebben 
doorgezet. In september zijn er weer 
120 nieuwe studenten gestart. Dat 
is boven verwachting. Ze komen nu 
ook uit Brabant naar ons toe.’  n

column

 
 Fake news 

Een dramatische bloedmaan was ons beloofd. Maar toen 
ik met een groepje vrienden op een zwoele zomeravond 
op de kade in Amsterdam naar de hemel keek, waren er 
vooral wolken te zien. Tot plotseling tientallen felle licht-
jes als een georganiseerde vissenzwerm aan de hemel 
richting het centrum dreven. Ze zaten te hoog voor drones 
en waren te snel voor ballonnen. Dus wat waren het?
‘Ufo’s’, grapte iemand. ‘De invasie vanuit de ruimte is 
begonnen.’ 

Met de fles wijn deden ook bizarre complottheorieën 
de ronde. En heel snel – blijkbaar is het bruggetje van 
ufo’s naar Trump maar kort – waren we bij een serieuzer 
onderwerp beland: fake news. En hoe gemakkelijk tegen-
woordig feiten verdraaid en verdacht gemaakt worden. 

‘Ach’, zei een vriendin, ‘tegenwoordig weet je ook niet 
meer welk nieuws je kunt geloven.’ Verbaasd reageerde 
ik: ‘Nieuws is toch geen godsdienst, waar je maar in 
gelooft of niet? Het nieuws in serieuze media is geba-
seerd op feiten.’ Zij was niet onder de indruk. ‘Feiten, 
feiten’, zei ze, ‘ze liegen toch allemaal.’

Ik was ontsteld. Nieuws is tenslotte de basis van mijn pro-
fessionele bestaan. Voor mij is het vanzelfsprekend dat de 
gevestigde media in Duitsland, Nederland of de Verenigde 
Staten feiten checken en dus betrouwbaar nieuws brengen. 
Ik noemde het journaal, namen van grote kranten, maar 
mijn vriendin was niet overtuigd: ‘Het zal wel.’ 

De term fake news alleen al werkt als een sluipmoor-
denaar. Daarmee stoken Donald Trump en andere popu-
listen het wantrouwen in de media en in journalisten op. 
En de framing van Trump & co werkt. Dat bleek opnieuw 
een week later op een bbq-feestje. Een jonge vader wilde 
alles over mijn vak weten en stelde de vraag: ‘Hoe vaak 
breng je fake news?’ 

‘Ik ben journalist, geen leugenaar’, zei ik en legde  
de basis van de journalistiek uit. Zonder succes. ‘Het zal  
wel,’ zei hij.

Annette Birschel

Annette is als Duitse journalist
gevestigd in Amsterdam en 
deelt hier haar blik op 
de Nederlandse samenleving.
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We hebben het 
klassieke model 
van leerjaren 
en klasgroepen 
losgelaten
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Marco Specken (31) 

was het liefst de zorg 

ingegaan, maar werd 

uiteindelijk financieel 

adviseur Hypotheken 

bij Delta Lloyd. ‘Mijn 

zorgzame karakter 

komt ook in dit werk  

van pas.’

TEKST Ton Bennink FOTO Christiaan Krouwels

Marco Specken kreeg al jong flink 
wat voor zijn kiezen. Hij liep een 
hersenbloeding op bij zijn geboorte. 
Werd op de basisschool gepest 
vanwege zijn haperende motoriek – 
een gevolg van de hersenbloeding. 
Belandde op een speciale school 
die niet meer dan vmbo aanbood. 
Achteraf onder zijn niveau. En op 
zijn twaalfde overleed zijn moeder 
waarna hij door zijn tante werd 
opgevangen. Na opleidingen tot 
zorghulp, sociaal dienstverlener en 
een opleiding helpende welzijns-
werker, volgde een mokerslag. Hij 
kreeg op zijn zestiende de ziekte van 
Hodgkin met uitzaaiingen achter de 
longen. Door de behandelingen nam 
zijn longcapaciteit af tot een kwart 
van wat het zou moeten zijn. 

Het kreeg hem er gelukkig niet 
onder. Specken groeide uit tot een 
zorgzame, gestructureerde, serieuze 
volwassene. Hij is inmiddels accep-
tant – financieel adviseur – Hypo-

theken Beheer, woont zelfstandig in 
Amersfoort en forenst met de auto 
naar standplaats Amsterdam en met 
de trein naar zijn andere werkplek 
in Rotterdam. ‘Mijn werk is alles voor 
me, het houdt me op de been. Ik heb 
twee weken van mijn leven zonder 
werk gezeten en werd gek. Ik stond 
vijf keer per dag te stofzuigen.’

Geen garantie
Specken werkt sinds tweeënhalf 
jaar bij Delta Lloyd en heeft sinds 
een half jaar een vaste aanstelling. 
Loondispensatie krijgt zijn werkge-
ver niet. Hij werkt officieel veertig 
uur per week, maar is ook in de 
weekenden vaak nog bezig. ‘Ik vind 
mijn werk fantastisch. Van mijn 
direct leidinggevende mag ik teams 
opleiden en dat bevalt me goed. Er 
schuilt blijkbaar een docent in me. 
Nooit gedacht. Het gaat nu zo goed 
dat het UWV mijn recht op Wajong 
heeft ingetrokken. Ik verdien de 

Marco Specken, ‘zorgverlener’ in hypotheken

‘Mijn werk is alles  
voor me’
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‘Mensen met een beperking zijn vaak enorm gemotiveerd 
om te werken en hebben meestal een brok doorzettings-
vermogen dat anderen niet hebben. Marco heeft dat in 
ieder geval. Waar de meeste medewerkers wachten op 
hun leidinggevende om zaken geregeld te krijgen, doet 
hij dat gewoon zelf. Zo regelde hij zelf een laptop en wist 

hij, toen hij hier nog maar net was, vrijwel meteen hoe 
alle interne systemen werkten om zaken te kunnen rege-
len. Nu vragen collega’s om zijn hulp om IT-zaken op te 
lossen. Marco rust niet voordat een probleem is opgelost. 
Het mag geen verrassing heten dat we hier erg blij met 
hem zijn.’ 

laatste tijd tot wel het driedubbele 
van de uitkering. Logisch dus dat de 
uitkering is gestopt, maar het baart 
me soms wel zorgen. Mijn vangnet 
is weg, al heb ik nu wel meer zeker-
heid dankzij de vaste aanstelling. De 
artsen garanderen niets. Ik ben bijna 
nooit ziek, maar een longontsteking 
kan mijn longen nog verder bescha-
digen. Ik leef daarom van maand 
tot maand. Sinds mijn achttiende 
ben ik schoon van de kanker. Een 
gezin stichten? Dat durf ik kinderen 
niet aan te doen. Ik heb een fragiele 
gezondheid. Misschien heeft het te 
maken met het vroeg overlijden van 
mijn moeder. Ik ben wel wat fatalis-
tisch. Minder fatalistisch dan tien 
jaar geleden, maar toch.’

Niet functioneren
Werken in de financiële sector was 
niet altijd een droom voor Specken. 
‘Als ik geen Hodgkin had gekregen, 
had ik nu in de zorg gewerkt. Mensen 
helpen en verzorgen vind ik geweldig. 
Tegelijkertijd kan ik het zorgzame hier 
ook kwijt. Ik help mensen bij het kopen 
van een huis: een van de belangrijkste 
beslissingen in hun leven.’

Dankzij bemiddeling van Emma  
at Work kwam Delta Lloyd bij hem 
terecht. ‘Je hebt wel een steuntje 
nodig als je een beperking hebt.  
Ik functioneerde bij eerdere werk-
gevers prima, tot er een vaste aan-
stelling aankwam. Dan bleek toch 
de koudwatervrees te groot. Dan 
gooiden ze het op niet goed  

functioneren, omdat ze het  
risico op veel kosten niet wilden 
lopen.’

Door zijn lichamelijke beperking 
werd hij al vroeg geframed. ‘Door dat 
gepest kwam ik op een veilige, maar 
ook beperkte school waar niet meer 
werd aangeboden dan vso en vmbo. 
Vwo zat er dus niet in. Vandaar dat 
ik gestapeld heb en nu zit ik op 
hbo-niveau.’

Verklaart dat misschien zijn 
gestructureerde en serieuze karak-
ter? ‘Een dolletje op zijn tijd is 
prima, maar in mijn werk en ook 
naar de klanten toe past het wel  
dat ik de zaken serieus aanpak.  
Misschien is dat mijn geheim wel. 
De artsen snappen in ieder geval 
niet dat ik nog loop.’  n

meedoen

Meedoen

In de participatiesamenleving moet iedereen meedoen. Lukt dat ook voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een beperking? Hoe 
vinden zij een plek op de arbeidsmarkt, wat zijn hun dromen en welke 
obstakels moeten ze overwinnen? Deel 28: Marco Specken (31), acceptant 
Hypotheken Beheer bij Delta Lloyd

Jeroen Rademaker, manager Hypotheken Beheer Delta Lloyd Bank:

‘Marco rust niet voordat een probleem is opgelost’

Logisch dat 
de uitkering is 
gestopt, maar het 
baart me soms 
wel zorgen
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Productie 
duurzame energie 
in beeld 

Benieuwd naar hoeveel duurzame 
energie er in Nederland wordt gepro- 
duceerd? De website energieopwek.nl 
geeft een realtime beeld per provincie 
van de productie van duurzame 
energie. Door de bijdragen van alle 
bronnen zichtbaar te maken vertelt 
de site het verhaal van de energie-
transitie met al zijn pieken en dalen.

De site bestaat al enige tijd, en 
laat nu niet alleen de bijdragen aan 
de energieproductie van zonnepane-
len en windmolens zien, maar ook 
die van warmtepompen. Verder is er 
een uitsplitsing naar de productie 
van wind-op-land en wind-op-zee. De 
site laat bovendien het gebruik van 
biomassa en afval zien. Via aparte 
knoppen zijn de bijstook van bio-
massa in elektriciteitscentrales zicht-
baar en de bijdrage van houtkachels. 
Die laatste bijdrage zal vooral in de 
herfst en winter zichtbaar worden. 
Een andere nieuwe bron is de ener-
gieproductie van afvalcentrales.  n

De ministerraad heeft ingestemd 
met de benoeming van vier nieuwe 
kroonleden. De benoeming geldt 
voor de resterende duur van de hui-
dige zittingstermijn tot 1 april 2020. 
Maarten Lindeboom (1960, links-
boven) is hoogleraar economie aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij 
is gespecialiseerd in gezondheids-  
en arbeidseconomie en dan met 
name de relatie tussen gezondheid 
en werk. 
Katrien Termeer (1960, rechtsboven) 
is hoogleraar bestuurskunde aan de 
Wageningen Universiteit (WUR). Zij 
richt zich op innovatieve vormen 
van governance van duurzaamheid, 
klimaatverandering en voedsel-
systemen. 
Halleh Ghorashi (1962, linksonder) 
is hoogleraar sociologie aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam. Haar 
onderzoek richt zich op diversiteit 
en integratie van diversie generaties 
migranten en vluchtelingen binnen 
en buiten organisaties.
Steven van Eijck (1959, rechtsonder) 
is fiscaal econoom. Hij vervult op dit 
moment verschillende maatschap-
pelijke functies. Van Eijck was staats-
secretaris van Financiën van het 
eerste kabinet-Balkenende. n

Vier nieuwe 
kroonleden
in de raad
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Op 6 september was Simeon 
Djankov, hoofdeconoom van de 
Wereldbank, bij de SER om over het 
World Development Report 2019 te 
spreken. Dit gezaghebbende rapport 
beschrijft hoe de aard van werk ver-
andert onder invloed van globalise-
ring en technologische vooruitgang. 

In het licht van die veranderingen 
werken de Europese Commissie, de 
OESO, het IMF en de Wereldbank 
intensief samen aan een nieuwe 
beleidsstrategie voor een inclusieve 
arbeidsmarkt. Onderdeel hiervan is 
een nieuw sociaal contract tussen 
overheden, werkgevers en werkne-
mers, dat uitgaat van bestaanszeker-
heid voor iedereen. Daarvoor is 
een inclusieve arbeidsmarkt een 
voorwaarde, waarbij gelijke kansen 
voor iedereen en het voorkomen van 
armoede centraal staan. Daarvoor is 
nodig dat meer wordt geïnvesteerd 
in de opleiding van kinderen en 
jongeren. De nieuwe strategie zoekt 
manieren om arbeid en consumptie 
minder te belasten en zaken als kapi-
taal, winst of vermogen juist meer. 
Ook het aanpakken van belasting-
ontwijking door multinationals 
moet hieraan bijdragen. n

 

Wereldbank-rapport 
bepleit nieuw  
sociaal contract

Het kabinet heeft de SER om een 
verkenning gevraagd over de ont-
wikkeling van de zorguitgaven in 
Nederland. De zorgkosten stijgen al 
enkele decennia, wat ten koste gaat 
van andere overheidsuitgaven. Dat 
is grotendeels te verklaren door de 
vergrijzing én de technologische 
vooruitgang. Maatregelen om de 
zorgkosten te beperken kunnen 
vergaande gevolgen hebben. Om de 
zorgkosten enigszins te beperken 
wordt nu bijvoorbeeld al van oude-
ren verwacht dat zij steeds langer 
thuis blijven wonen, waardoor een 
steeds groter beroep gedaan wordt 
op mantelzorgers. 

Het kabinet wil dan ook tot een 
breedgedragen visie komen waarbij 
veel partijen betrokken zijn, zoals 
wetenschappers, zorgverleners 
en sociale partners. Ook heeft het 
kabinet de SER gevraagd te kijken 
naar andere beleidsgebieden, zoals 
onderwijs, arbeidsmarkt, huisvesting 
en ruimtelijke ordening. 

De verkenning is naar verwach-
ting voor eind 2019 gereed. n

Kabinet vraagt 
SER advies over 
zorguitgaven
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Expositie 100 jaar 
ministerie van SZW 
bij de SER

Dit jaar viert het ministerie van SZW 
zijn 100-jarig bestaan. Onderdeel van 
de festiviteiten is een reizende ten-
toonstelling die van 19 oktober tot 
en met 12 november 2018 de SER aan 
doet. De expositie Goed Werk! geeft 
aan de hand van de tien belangrijk-
ste mijlpalen een overzicht van de 
geschiedenis en het beleid van SZW 
in de afgelopen eeuw. 

Het oprichten van het ministerie 
van Arbeid op 25 september 1918 
wordt gezien als hét signaal van de 
steeds verder toegenomen aandacht 
voor werk en inkomen. 

Op de foto de eerste minister van 
Arbeid: Piet Aalberse.
Zie ook: www.100jaarSZW.nl  n
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Wat wil je later worden? Elk kind kent die vraag, maar ze kan ook aan volwassenen worden gesteld. 

Een tweede carrière is geen zeldzaamheid meer. Wat komt er van ( jeugd)dromen terecht? 

Als ik later groot ben
WIE?  Rianda Ros (51)
WAT?  eigenaar klus- en tuinservice in Zutphen

‘Op mijn 21ste was ik al fysiotherapeut. Maar die opleiding 
was niet echt een keuze vanuit mijn hart. Misschien had ik 
na de basisschool al beter een technische opleiding kun-
nen kiezen, maar toen dacht ik dat de technische school 
iets voor jongens was. 

Ik heb een paar jaar bij een instelling voor meervoudig 
gehandicapte kinderen gewerkt. Dat vond ik mentaal 
zwaar. Toen ben ik geswitcht en een opleiding gaan doen 
tot orthopedisch instrumentmaker. Het leek me interes-
sant om hulpmiddelen te maken waarmee ik mensen zou 
kunnen helpen om te bewegen. Maar toen ik dat werk 
eenmaal deed, miste ik het contact met mensen. Op een 
bepaald moment werd ik ziek en uiteindelijk kreeg ik 
ontslag. 

De beste manier om uit die narigheid te komen, was 
eigen baas worden. En zo ben ik mijn eigen klus- en tuin-

service begonnen. Eigen baas zijn maakt mij heel geluk-
kig. In het begin deed ik veel klussen bij oudere mensen. 
Die konden mij via een thuiszorgorganisatie inhuren. 

Vorig jaar zijn we met ons gezin naar Zutphen verhuisd. 
Nu wordt het tijd voor een nieuwe stap. Waar ik me naast 
het klussen op wil gaan richten, is teambuilding. Als een 
bedrijf of organisatie de eigen kantoor- of bedrijfsruimte 
wil opknappen, kun je mij inhuren om dat samen met de 
medewerkers doen. Samen klussen is een prachtige vorm 
van teambuilding. En als je eigen werkruimte daarvan 
opknapt, is dat dubbel winst. 

Wat ik over tien jaar doe? Tsja, mijn loopbaan is  
geen rechte lijn, maar ik weet zeker dat elke stap me  
verder brengt. Ik leer iets wat ik bij een volgende stap 
weer kan gebruiken. Uiteindelijk zal ik vinden waar  
mijn hart ligt.’




