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Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!?
De centrale vragen voor de participatiesamenleving:
1.

Hoe zorgen we er echt voor dat iedereen zijn of haar talenten kan
benutten? Welke concrete maatregelen zijn het meest effectief?

2.

Welke concrete mogelijkheden hebben werkgevers om de grote
groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende
plek te geven binnen de organisatie en op welke manier kan dat het
beste bereikt worden?

Hogere productiviteit door investeringen in geavanceerde
kapitaalgoederen en ICT in bedrijven
Hogere productiviteit door inzet van slimmere arbeid: meer
investeringen in menselijk kapitaal: onderwijs- en scholingsbeleid;
21st century skills, leven lang leren
Hogere productiviteit door slimmere inzet van arbeid: HRM-beleid
verbetering van de interne arbeidsorganisatie binnen bedrijven,
carrièrepaden, arbeidsvreugde, taakafsplitsing (job carving)
Externe organisatie en hogere productiviteitsgroei: flexibiliteit van
de economische structuur en arbeidsmarkt instituties
 kwaliteit en kwantiteit van human capital en de bijbehorende
regelgeving zijn van cruciaal belang voor werkgevers

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Hoe geven we iedereen een kans?
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Economische groei stagneert: crisis is nog niet over, wel licht herstel
Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af
Regionale verschillen tussen landsdelen nemen af, daarbinnen toe
Economische herstructurering gaat door: kennisintensivering, ICTrevolutie, opleidingsniveau stijgt: maar ook 250.000 analfabeten en 1,5
miljoen laag geletterden. Banen op MBO-2/3 niveau verdwijnen door
robotisering en automatisering en komen niet weer terug.
Toenemende mobiliteit,‘Nieuwe Werken’ (migratie, pendel en
wonen), ruimtelijke uitsortering: hoger opgeleiden trekken naar de stad
Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, leven lang leren)
Mismatch, veranderende competentie-eisen  21st century skills
Decentralisatie van (arbeidsmarkt)beleid door rijk naar gemeenten
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Ontwikkeling werknemersbanen 2008-2016

Hoe staat het er voor?

Bron: UWV, 2016
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Sterkste afname
van banen in de
zorg in 2015,
grootste groei bij
uitzendbureaus
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Toename lopende WW-uitkering jan 2010 – aug 2015

Uitzendbureaus

Vooral grote stijging in de Zorg vanaf 2012

Onderwijs

Zorg

Bron: CBS, Nederland in 2015.
Bron: UWV, 2015
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Werkloosheid per
gemeente:
vooral oude traditionele
industriegebieden hebben
veel mensen in de WW!
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Structurele trends

Bron: UWV, 2014

NARSC November 2010 | 11
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Steeds meer
flexbanen en
zzp-ers

Werknemers flexibele baan
Werknemers vaste baan
Zelfstandigen zonder personeel
Zelfstandigen met personeel

Bron: CBS, Nederland in 2015.
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Beroepen komen en gaan …

Bron: Deloitte
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Mutatie in aandelen beroepsniveaus 2003 - 2014

Bron: Dagblad van
het Noorden,
26 november 2014

Vooral banen op MBO 2 en 3 niveau verdwijnen: polarisatie
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Bron: NRC 17 mei 2014
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Naar een inclusieve
arbeidsmarkt: iedereen
doet mee?
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Onbenut arbeidsaanbod: werkloos+overig.15-75jr, 2015
620.000 + 500.000 = ca. 1,1 miljoen
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Aantal uitkeringsgerechtigden 2002-2014: ca. 1,6 miljoen!
WIA/WAO

WW-uitkeringen
Bijstand
Wajong

WWB
> 44

Wajong
> 21
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WW > 38

Personen met uitkering
per 1000 v.d. bevolking 15-65 jaar
Maart 2015 Nederland
Alle grijze gemeenten doen het beter
dan Nederland gemiddeld!

Bron: CBS, 2015
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Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!?
De centrale vragen voor de participatiesamenleving:
1.

Hoe zorgen we er echt voor dat iedereen zijn of haar talenten kan
benutten? Welke concrete maatregelen zijn het meest effectief?

2.

Welke concrete mogelijkheden hebben werkgevers om de grote
groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende
plek te geven binnen de organisatie en op welke manier kan dat het
beste bereikt worden?

Hoe geven we iedereen een kans?

Participatiewet: afspraak creatie van 125.000 banen.
Maar: er is een onbenut arbeidsaanbod is van 1,1 miljoen.
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Redenen voor werkgevers om mee te doen:

Participatiewet: quotum: bedrijven
> 25 werknemers verplicht 5%
arbeidsgehandicapten te nemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Persoonlijke overtuiging
Financiële compensatie
Profilering bedrijf
Anders
Personeelstekort
Weet niet
Doelstelling CAO

Helpt dat?
Niet direct! Heel veel gemeenten
hebben een grotere doelgroep dan
het maximaal beschikbare aantal
quotum banen zelfs als alle
bedrijven > 25 voor 100% meedoen!
Failliete bedrijven willen we ook niet!
 Hoe lossen we dat op?

Bron: Quality Coaching, 2013
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Belemmeringen om de doelgroep in dienst te nemen:

Voorwaarden om de doelgroep in dienst te nemen:
Werknemer moet goed functioneren
Financiële compensatie
Geen risico bij ziekte
Draagvlak op de werkvloer
Begeleiding (job coach)
Eenvoudig ontslag
Achtergrond informatie over de persoon
Anders

Werkzaamheden lenen zich er niet voor
Onzekere economie
Administratieve rompslomp
Anders
Kosten begeleiding
Risico productieverlies
Er zijn geen belemmeringen
Onbekendheid met doelgroep
Past niet in bedrijfscultuur
Onbekend waar doelgroep te werven
Bron: Quality Coaching, 2013

Bron: Quality Coaching, 2013
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Er is werk genoeg: 4.3 miljoen Mantelzorgers,
w.v. 730.000 meer dan 8 uur per week

Social return?
- Bouw
- Ziekenvervoer
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Scholingsvaardigheden voor de 21ste eeuw:

Tot slot:
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1. Het probleem is kwantitatief groot en kwalitatief nog groter en misschien
wel onmogelijk op te lossen op korte termijn; maar er is ook werk zat!
2. Er moet wel wat gebeuren! Zo niet: sociale uitsluiting, maatschappelijke
tweedeling. Netto effectiviteit van arbeidsmarkt (re-integratie) beleid is vaak
klein door verdringing. Weinig “best practices”, veel beleidshomeopathie.
3. Wat kunnen werkgevers doen? Nieuwe banen creëren, o.a. door
taakafsplitsing (job carving). Quotumregeling is zeer lastig af te dwingen!
Regulier personeel ontslaan ten faveure van arbeidsgehandicapten?
Boetes opleggen? Social return? Maar: in Duitsland is men ver gekomen.
4. Veel werkgevers willen best meewerken aan in dienst nemen arbeidsgehandicapten, maar er zijn vele praktische bezwaren  ontzorgen!
5. Wees realistisch: iedereen aan regulier werk helpen zal niet lukken
 anders denken over arbeid is daarom ook dringend nodig.

Maximaal scholen!
Maar: niet iedereen kan MBO-4 aan
Toenemend belang van
21ste eeuw algemene
vaardigheden die zorgen voor
aanpassingsvermogen
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ER IS GEEN SIMPELE
OPLOSSING!!!!
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Dank voor uw aandacht

Maar wel een
gezamenlijke
verantwoordelijkheid
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