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ARBEIDSMARKT

Fundament voor
toekomstige
arbeidsmarkt ligt
op de werkvloer

T

erecht stelt Hans Borstlap,
voorzitter van de Commissie
Regulering van Werk, in het
FD dat het nieuwste SER-akkoord
over de arbeidsmarkt onvoldoende het belang van publiek-private
samenwerking erkent en te eenzijdig de regie bij de sociale partners legt (FD, 9 juni).
Het gevaar bestaat dat het
komende kabinet de ‘brede welvaart’ en ‘zekerheid voor mensen’,
waarover de SER spreekt, te veel
vanuit bestaande systemen wil
realiseren. Een voorbeeld: meer
opleidingsbudgetten, begeleiding en omscholing klinken als
de oplossing, maar wat doen we
met het gegeven dat slechts 25%
van de boventallige werknemers
gebruik blijkt te maken van deze
voorzieningen? Mensen zijn bang
voor het onbekende, en zoeken
eerder houvast in een maximale ontslagvergoeding dan in
omscholing.
Een wendbare economie waarin mensen makkelijker van werk
naar werk bewegen en zich een
leven lang blijven ontwikkelen,
vraagt om een cultuuromslag.
In plaats van curatief hr-beleid
— het klassieke ‘sociale plan’
— dienen organisaties preventief hr-beleid te voeren. Lang
voordat ontslag aan de orde is,
moet iedere werkende de regie
kunnen nemen over de eigen
loopbaanontwikkeling.

Een bepalende factor
is dat werkgevers
naar vaardigheden
kijken in plaats van
naar cv’s
Goed nieuws is dat veel organisaties hiervoor al innovatieve
stappen zetten en succesvolle ‘van
werk naar werk’-trajecten hebben
opgezet. Een bepalende factor is
dat werkgevers naar vaardigheden
kijken in plaats van naar cv’s. Piloten blijken goede analisten bij
de bank, sommige bankmedewerkers zetten juist de stap naar het
onderwijs.
Het SER-akkoord staat of
valt met de invulling van een
publiek-private samenwerking
rondom ‘van werk naar werk’-trajecten. Overheid en sociale partners kunnen faciliteren en regie
voeren. Maar het fundament van
een nieuwe arbeidsmarkt begint
op de werkvloer, waar mensen elkaar kennen, vertrouwen en een
gedeeld belang hebben in werkzekerheid. Begin daar met bouwen.
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