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Mijnheer de Rector Magnificus, mevrouw de Vice Rector, 

zeer gewaardeerde toehoorders online en in de zaal, 

 
Samen mogen wij de bijzondere leerstoel HRM & Sociale Zekerheid bekleden. En bijzonder 
is dat zeker. U krijgt nu een dubbele, interdisciplinaire oratie te horen. Het motto van onze 
samenwerking luidt: Eén en één is drie. Dit heeft betrekking op het wetenschappelijke en 
maatschappelijke vraagstuk dat wij met onze leerstoel onderzoeken én op onze bijzondere 
samenwerking. 

De titel van onze leerstoel is “Bewegen naar een inclusieve arbeidsmarkt met nieuwe 
zekerheden: Het samenspel tussen HRM en Sociale Zekerheid”. Een lange, wellicht 
abstracte titel. Maar laten we dat meteen verduidelijken. Ook u heeft er in uw dagelijks 
leven mee te maken. U bent misschien vandaag met de trein naar Tilburg gereisd en hebt 
van tevoren toch maar even de reisplanner gecheckt om te zien of er geen treinen zijn 
uitgevallen door het personeelstekort. 

Of u bent misschien ondernemer en u zit met uw handen in het haar vanwege het 
personeelstekort en de oplopende werkdruk bij het zittend personeel. U weet dat er 
heel veel mensen met een arbeidsbeperking nu nog geen baan hebben. Maar is dat wel 
een oplossing voor uw bedrijf? Wat komt daar allemaal bij kijken? En trouwens dat kost 
heel veel uitzoek- en begeleidingstijd. Tijd die u helemaal niet hebt, juist vanwege de 
personeelstekorten binnen uw organisatie.

Of wellicht bent u een zzp’er met een goedlopend bedrijf, die zich geen zorgen maakte of 
u wel voldoende inkomen had. Maar tijdens de coronapandemie is uw bedrijf hard geraakt 
en heeft u moeten interen op uw spaargeld. U bent nu wel weer volop aan het werk om de 
schade in te halen, maar is er straks nog wel voldoende spaargeld over als u met pensioen 
gaat? En wat als u binnenkort ziek wordt? 

Of misschien overweegt u een andere loopbaan, omdat u diep in uw hart altijd al graag 
voor ouderen wilde zorgen. Maar u vindt het lastig om de stap te zetten, omdat de 
opleidingen om de overstap naar de zorgsector te maken lang duren. En omdat u dan 
waarschijnlijk start met een flexibel arbeidscontract, waarbij u uw zekerheden van uw vaste 
contract op moet geven. 

En bovendien, uw zwager die in de gezondheidszorg werkt die zit nu wel goed op zijn 
huidige werkplek, maar het is maar de vraag of hij dat werk in de toekomst nog aankan 
qua lichamelijke vereisten en de vaardigheden die gevraagd worden. Laatst werd bij hem 
op het werk de zorgrobot geïntroduceerd...



Bewegen naar een inclusieve arbeidsmarkt met nieuwe zekerheden: 
het samenspel tussen HRM en Sociale Zekerheid

5

Of u zult maar bij een bedrijf werken waar gedwongen ontslagen gaan vallen. Ja, ook dat 
gebeurt in deze tijd nog steeds. Kunt u dan makkelijk de stap naar ander werk maken?

Misschien herkent u uzelf niet in deze voorbeelden. U studeert bijvoorbeeld nog of u 
bent al met pensioen. Ook dan beïnvloeden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt uw 
dagelijkse leven, omdat de arbeidsmarkt de achilleshiel is van onze economie. U merkt 
het toch, via de producten en diensten die u als consument wilt afnemen, maar die 
door arbeidstekorten later of helemaal niet geleverd worden. Een loodgieter die niet op 
stel en sprong kan komen, terwijl het water door het plafond naar beneden komt. Of 
de echt dringende operatie die wordt uitgesteld, omdat er geen operatieverpleegkundige 
beschikbaar is. De kinderen van uw dochter die niet meer bij de buitenschoolse opvang 
terecht kunnen, waardoor u als opa of oma toch maar inspringt. Het niet goed functioneren 
van de arbeidsmarkt raakt u, uw familie, buren, vrienden en kennissen. Het raakt ons 
allemaal! 

De arbeidsmarkt is verknoopt met alle maatschappelijke uitdagingen waar Nederland 
voor staat. Denk aan de klimaattransitie die door mensenhanden teweeggebracht moet 
worden, in de vorm van onderhoudsmonteurs, leveranciers van zonnepanelen etc.. Denk 
ook aan het uitbannen van armoede, als onderdeel van brede welvaart, wat alles te maken 
heeft met de positie die mensen hebben op de arbeidsmarkt. Als u het nieuws volgt kunt 
u niet om de zorgelijke situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt heen. 

We noemen enkele grote vraagstukken:
• Elke sector in Nederland zucht op dit moment onder personeelstekorten. Dit betekent 

niet dat alle werkenden nu aanspraak kunnen maken op fatsoenlijke arbeidsrelaties, denk 
bijvoorbeeld aan de huisvesting en arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten.

• Het betekent ook niet dat iedereen die wil werken, op dit moment een baan kan 
vinden. Er staan in Nederland 1,3 miljoen mensen aan de kant, het zogeheten onbenut 
arbeidspotentieel. Dit zijn bijvoorbeeld langdurig werklozen, of mensen met een kleine 
deeltijdbaan die graag meer uren zouden willen werken. 

• We zijn Europees kampioen. Niet in het voetbal, maar qua aandeel flexibele arbeid. 
Maar liefst 40% van de Nederlandse werkenden werkt op flexibele basis, vooral 
jongeren, laagopgeleiden en migranten. Dit draagt bij aan een tweedeling en armoede 
in de maatschappij. 

• Er zijn in Nederland ongeveer 1,1 miljoen mensen die hun hoofdinkomen verdienen 
als zzp’er. De sociale zekerheid voor deze steeds groter wordende groep is niet goed 
geregeld, zoals bleek tijdens de coronacrisis toen in allerijl allerlei regelingen werden 
ontwikkeld om ervoor te zorgen dat zzp’ers inkomenszekerheid kregen.

• In veel Nederlandse organisaties blijven reorganisaties, met gedwongen ontslagen, 
aan de orde van de dag. Boventalligen kunnen niet meteen aan de slag in sectoren 
waar grote tekorten zijn, zoals de gezondheidszorg of technologie. Ook niet nu de 
arbeidsmarkt heel krap is. Ze belanden eerst in de WW, bijvoorbeeld omdat hun 
vaardigheden in andere sectoren niet erkend of herkend worden. 
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• In de toekomst dreigt door robotisering en digitalisering een steeds grotere skills 
mismatch te ontstaan. De noodzaak dat iedereen op de arbeidsmarkt zich blijft 
ontwikkelen is dus groter dan ooit, maar de investeringen in human capital zijn lang 
niet voor iedereen weggelegd. Dit hangt in Nederland sterk samen met het type 
arbeidscontract.

We gaan in deze oratie het volgende aan u vertellen. Allereerst reflecteren wij op de 
arbeidsmarkt, sociale zekerheid en het werkgevergedrag in de vorm van HRM-beleid. We 
presenteren het door ons ontwikkelde Transitioneel  Inclusief HRM-arbeidsmarktmodel, 
dat het analytisch kader vormt voor ons (toekomstig) onderzoek. Daarna behandelen 
we vier groepen mensen op de arbeidsmarkt, die tot nu toe te weinig aandacht krijgen 
in HRM- en sociaalzekerheidsbeleid. We presenteren de bijdragen van ons onderzoek 
aan sociaalzekerheidsbeleid en de HRM-praktijk en vertellen onze toekomstige 
onderzoeksplannen. 
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2. Het samenspel tussen 
HRM & Sociale Zekerheid 
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2.1 Inleiding

Zowel in de praktijk als de wetenschap zijn onze domeinen HRM en sociale zekerheid 
verkokerd, terwijl ze sterke invloed hebben op elkaar. Wij zijn geschoold in verschillende 
disciplines: Charissa in de organisatiepsychologie en HR-wetenschappen en Irmgard 
in arbeidsmarkt- en socialezekerheidswetenschappen. Omdat we gezamenlijk op deze 
leerstoel zijn benoemd, kunnen we beide disciplines verenigen. Dit helpt bij het beter 
bestuderen en begrijpen van arbeidsmarktvraagstukken. 

Veranderingen op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de maatschappij vragen om 
wet- en regelgeving en beleid vanuit de overheid. Dit beleid is van invloed op wat er in 
organisaties gebeurt. De effecten die voortvloeien uit het overheidsbeleid kunnen bedoeld 
of onbedoeld zijn. Anderzijds kan het gedrag van organisaties ook aanleiding zijn om 
nieuw overheidsbeleid te introduceren of aan te passen. In Figuur 1 illustreren we deze 
wederzijdse beïnvloeding.    

Figuur 1 Wederzijdse beïnvloeding tussen HRM en sociale zekerheid
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De wederzijdse beïnvloeding zagen we bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie. De 
overheid kondigde lockdowns af, waarop veel bedrijven hun deuren sloten en thuiswerken 
voor werknemers de norm werd. Om negatieve effecten voor de economie en arbeidsmarkt 
te beperken, besloot de overheid de NOW-regeling in te voeren om werkgevers te 
compenseren voor het omzetverlies en ervoor te zorgen dat werkenden niet massaal hun 
baan zouden verliezen. De handelingsvrijheid van werkgevers binnen de afgekondigde 
maatregelen leidde ertoe dat de reactie van werkgevers verschilde. Sommige bedrijven 
bedachten nieuwe vormen van dienstverlening, zoals restaurants die dinerboxen voor thuis 
gingen samenstellen, terwijl andere hun deuren sloten en hun flexibele arbeidskrachten 
per direct niet meer opriepen.

Voordat we het samenspel tussen HRM en Sociale Zekerheid toelichten in het door ons 
ontwikkelde Transitioneel Inclusief HRM arbeidsmarktmodel (Deel 3), bespreken we eerst 
de beide domeinen Sociale Zekerheid en HRM afzonderlijk. We eindigen met Inclusief 
HRM, een uitgebreide versie van HRM-beleid, waarin HRM en sociaal beleid bij elkaar 
komen voor een inclusievere arbeidsmarkt en synergie wordt bereikt via het principe 1+1=3.   
 
2.2 Sociale zekerheid 

Tal van internationale documenten en handvesten hebben het recht op 
sociale zekerheid erkend. In 1945 nam de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties (VN) de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens aan, waarvan artikel 22 stelt: “Eenieder heeft als lid van 
de maatschappij recht op sociale zekerheid”. In het navolgende artikel 23 
staat het recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtvaardige en 
gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid 
centraal.  

Het sociaal zekerheidsverdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) uit 1952 is 
het enige internationale instrument dat wereldwijd de minimumnormen vaststelt voor 
negen onderdelen van de sociale zekerheid: medische zorg en uitkeringen bij ziekte, 
werkloosheid, ouderdom, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen, moederschap/gezin, 
invaliditeit en nabestaanden. Naast sociale bescherming, heeft de ILO het streven naar 
volledige werkgelegenheid voor iedereen op de agenda voor 2030 gezet. De belangrijkste 
doelen zijn het vaststellen en bevorderen van normen en fundamentele beginselen en 
rechten op het werk en het creëren van meer kansen op fatsoenlijk werk en inkomen.  Dit 
komt ook tot uitdrukking in de formulering van Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) 8 van 
de VN, dat zich richt op “het bevorderen van duurzame, inclusieve en economische groei, 
volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen”.

Iedereen heeft dus recht op sociale zekerheid, maar wat is sociale zekerheid dan precies? 
Op deze vraag volgen verschillende antwoorden afhankelijk van aan wie u de vraag stelt. In 
de literatuur bestaan verschillende definities van sociale zekerheid, die ook verschillende 
reikwijdtes hebben (Berghman, 1986; Noordam, 1996; Veldkamp, 1978; Viaene et al. 1983). 
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Soms, maar niet altijd, is er een juridisch omschrijving in het recht of omschrijft een land 
welke regelingen tot het sociaalzekerheidsrecht behoren. Ook internationaal gezien is er 
geen aanvaarde eenduidige definitie (Pieters, 1995).  

In veel landen heeft de sociale zekerheid de functie van inkomensvervanging voor 
mensen en hun gezinnen in tijden dat zij te maken krijgen met een onderbreking van hun 
inkomen. Deze enge definitie van sociale zekerheid is uitsluitend gericht op de functie 
van inkomensbescherming (Vrooman, 2009). Armoedebestrijding en het voorzien in 
behoeften kunnen worden gezien als twee doelstellingen van de sociale zekerheid, waarbij 
sociale bijstand wordt verleend aan diegenen die geen andere middelen hebben om in hun 
levensonderhoud te voorzien.  

Andere wetenschappers hanteren een bredere definitie van sociale zekerheid, die zich niet 
beperkt tot wat de overheid verstrekt in de vorm van uitkeringen in geld of in natura in 
geval van een aantal nauw omschreven risico’s (bijvoorbeeld ouderdom, werkloosheid, 
overlijden van kostwinner, onderhoud van kinderen, moederschap, ziekteverlof, 
arbeidsongeschiktheid, arbeidsletsel), maar zich richt op alle vormen van menselijke 
schade. Daarmee beoogt de brede definitie zekerheid te bieden op het gebied van inkomen, 
werk, gezondheid en sociale participatie. Sociale verzekeringen en nationale voorzieningen 
zijn één middel om dit te doen, maar fiscale, beroeps-, particuliere en vrijwillige regelingen 
kunnen ook worden toegepast om (arbeids)participatie te bevorderen. Vanaf de jaren 
negentig is het activerend sociaalzekerheids-en arbeidsmarktbeleid erop gericht om 
mensen die niet deelnemen aan het arbeidsproces zoveel mogelijk toe te leiden tot de 
reguliere arbeidsmarkt, zodat zij geen beroep meer hoeven te doen op sociale uitkeringen 
(Hirsch Ballin et al., 2022). De kerngedachte hierachter is, dat de beste vorm van sociale 
zekerheid het kunnen verkrijgen en behouden van werk is. De tweede functie van sociale 
zekerheid betreft dus het bevorderen van arbeidsparticipatie. De bestrijding van langdurige 
werkloosheid is een belangrijke publieke waarde in de Europese Unie en haar lidstaten. De 
afgelopen decennia heeft actief arbeidsmarktbeleid, het bevorderen van de inzetbaarheid 
en arbeidsmarktparticipatie van werklozen op de agenda’s van Europese lidstaten gestaan 
(Bonoli, 2013). Dit beleid is vooral gericht op mensen die al werkloos zijn en niet op 
werknemers die in de (nabije) toekomst hun baan verliezen.  

Al in 1986 pleitte Berghman voor het opnemen van een derde functie van sociale zekerheid, 
namelijk die van preventie (Berghman, 1986; Berghman et al., 2013). De laatste jaren is 
de aandacht voor preventie in het concept sociale zekerheid toegenomen en bevorderd 
(Van Gestel et al., 2013; Klosse, 2014; Berghman et al., 2018). Er is meer aandacht voor 
nieuwe sociale risico’s zoals onzekere arbeid, het voorkomen van langdurige werkloosheid 
en omscholingsbehoeften (Hemerijck, 2017). In het afgelopen decennium heeft het idee 
van sociale investeringen in wetenschappelijke debatten en in de beleidsvorming meer 
aandacht gekregen. In deze stromingen van de literatuur komt ook de preventiefunctie, 
hoewel niet als zodanig gedefinieerd en zonder een specifieke volgorde aan te geven, aan 
de orde. Hemerijck (2017) definieert sociale investeringen als “een allesomvattende strategie 
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van het ontwikkelen, inzetten en beschermen van menselijk kapitaal gedurende de levensloop 
ten behoeve van burgers, gezinnen, samenlevingen en economieën”(p. 19). Hij onderscheidt 
daarbij drie onderling afhankelijke functies: (1) het verhogen van de kwaliteit van het 
menselijk kapitaal en capaciteiten gedurende de levensloop; (2) het vergemakkelijken 
van transities op de arbeidsmarkt en gedurende de levensloop en (3) het handhaven van 
sterke universele vangnetten met een minimuminkomen als inkomensbescherming en 
economische stabiliseringsbuffers in vergrijzende samenlevingen. Het idee van sociale 
investeringen is niet nieuw en werd rond de eeuwwisseling en aan het begin van de 21e 
eeuw ontwikkeld als een nieuwe benadering van herijking van de welvaart om economische 
zekerheid en sociale inclusie te bevorderen: van sociale risicoverzekering achteraf naar 
risicopreventie vooraf (Hemerijck, 2017). Dit inzicht is heel belangrijk en vormt mede de 
basis voor het door ons ontwikkelde Transitioneel Inclusief HRM-arbeidsmarktmodel dat 
we in Deel 3 toelichten. 

Wij zullen in de leerstoel HRM & Sociale Zekerheid aansluiten bij de hiervoor besproken 
drie functies en verstaan onder sociale zekerheid het geheel van regelingen ten aanzien van 
inkomensbescherming in geval van een sociaal risico, bevordering van arbeidsparticipatie 
en risicopreventie. 

Werkgevers zijn een cruciale partij als het gaat om het bereiken van het overheidsdoel 
om mensen meer en duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt. Pas recent is er 
vanuit sociaalbeleidswetenschappers aandacht voor het werkgeversperspectief. Dit wordt 
in de literatuur “employer engagement” genoemd en is een nieuw onderzoeksgebied (Van 
Berkel et al., 2017). 

2.3 Strategisch HRM 

Strategisch HRM (SHRM) is het managen van personeel gericht op het 
realiseren van strategische organisatiedoelen (Boxall & Purcell, 2016) 
en richt zich op de productiviteit, de ontwikkeling en het welzijn van 
medewerkers. HRM-beleid wordt vaak beschreven als het managen van 
de in-, door- en uitstroom van personeel in organisaties. Het betreft 
onder andere de ontwikkeling en uitvoering van beleid ten aanzien van 

het klassieke HRM-instrumentarium zoals werving en selectie, beoordeling, beloning en 
ontwikkeling. Wat HRM tot strategisch HRM maakt, is de expliciete koppeling van dit 
soort HRM-activiteiten aan de strategische doelen van de organisatie (Knies, 2019).  In 
het klassieke Harvard-model van Beer et al. (1984) worden drie doelen weergegeven 
waarop SHRM-beleid kan sturen: economische prestaties, medewerkerwelzijn en sociale 
legitimiteit (maatschappelijke uitkomsten). Deze drie doelen, uitgewerkt met voorbeelden, 
worden weergegeven in Figuur 2.
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Op welk doel de nadruk ligt in een organisatie, is afhankelijk van de strategische 
keuzes die het management van de organisatie maakt. Was er in de eerste jaren van het 
(Amerikaanse) SHRM-onderzoek met name aandacht voor het sturen op economische 
prestaties; de afgelopen jaren is mede dankzij collega’s Marc van Veldhoven, Karina van 
der Voorde, Dorien Kooij en Jeske van Beurden steeds meer onderzoek gedaan naar 
medewerkerwelzijn als doel van SHRM-beleid (Kooij et al., 2022; Van Beurden et al., 2021). 

HRM is niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van een HR-afdeling of een HR-manager. 
Juist via de uitvoering van HRM-beleid door leidinggevenden wordt het voelbaar voor 
medewerkers; via het zogeheten people management (Knies, 2019). Denk bijvoorbeeld aan 
het maken van afspraken over werktijden, het stimuleren tot het volgen van opleidingen of 
het voeren van beoordelings-of ontwikkelgesprekken. 

Jaap Paauwe (2004) droeg in belangrijke mate bij aan SHRM-onderzoek door te wijzen op 
de context-afhankelijkheid van SHRM-beleid. De uitwisselingen met de externe omgeving 
bepalen strategische keuzes van de organisaties en daarmee ook welk HRM-beleid het best 
passend is (we spreken daarbij over fit) binnen de gegeven externe context. Factoren die van 
invloed zijn op het ontwerpen van een passend SHRM-beleid zijn marktontwikkelingen, 

Figuur 2 SHRM doelen
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institutionele wet- en regelgeving en kenmerken van de interne organisatie (zoals de 
opbouw van het personeelsbestand, de historie en de organisatiecultuur). Uit onderzoek 
van oud-collega Corine Boon weten we dat voor een succesvol HRM-beleid institutionele-, 
strategische-, organisatie-, interne-, en persoon-organisatiefit van HRM-activiteiten van 
belang zijn (Boon et al., 2011).

Begrip voor de context-afhankelijkheid van SHRM is belangrijk voor de toepasbaarheid 
van de inzichten uit ons onderzoek binnen de Nederlandse institutionele context en 
ook om generaliseerbaarheid tussen sectoren, grote en kleine werkgevers of groepen 
medewerkers in te schatten.  

Ondanks de verdiensten van het SHRM-onderzoek, zien wij ook belangrijke blinde 
vlekken, die ervoor zorgen dat de SHRM-literatuur niet optimaal aansluit bij de huidige 
arbeidsmarktontwikkelingen. We noemen er een aantal:  

• SHRM-onderzoek heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk gericht op de doelen 
organisatieprestaties en medewerkerwelzijn. Sociale legitimiteit is onderbelicht, zo 
schrijft een van de auteurs van het Harvardmodel in een terugblik op 30 jaar SHRM-
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onderzoek (Beer et al., 2015). Hier schiet de SHRM-wetenschap tekort. Bedrijven 
staan momenteel onder toenemende druk van stakeholders “om het juiste te doen”, 
waardoor het belang van maatschappelijke legitimiteit als uitkomst van SHRM-beleid 
relevanter wordt. Een nieuwe stroming in het SHRM-onderzoek, sustainable HRM, pakt 
deze handschoen op (Ehnert, 2009). Dit type SHRM-beleid richt zich op positieve 
economische, sociale, menselijke en omgevingsuitkomsten, zowel op de lange als 
op de korte termijn. Dit HRM-perspectief heeft nadrukkelijk oog voor het sociale 
legitimiteitsdoel. 

• SHRM-onderzoek en -praktijk richt zich voornamelijk op de vaste (fulltime werkende) 
werknemer en negeert de workforce die zich buiten de organisatiegrenzen bevindt 
(Cross & Swart, 2021). Dit is een toenemend probleem, omdat een steeds groter 
deel van de beroepsbevolking werkt in niet standaard-arbeidsrelaties. De SHRM-
onderzoeksresultaten zijn dan steeds minder goed generaliseerbaar (zie Deel 5). 

• Op maatschappelijk niveau betekent flexibilisering dat werkgevers op deze wijze 
bijdragen aan toegenomen ongelijkheid en armoede, wanneer zoveel mensen 
uitgesloten worden van de voordelen van HRM (Dundon & Rafferty, 2018). 

• Hoewel HRM omschreven wordt als het managen van de in-, door- en uitstroom 
van personeel in organisaties, is goed uitstroommanagement in de HRM-praktijk 
onderontwikkeld. Mobiliteit en loopbaanstappen buiten de organisatie zijn van groot 
belang voor een goed functionerende arbeidsmarkt. De HR-functie bemoeit zich 
daar nauwelijks mee, tenzij ingegeven door het organisatiebelang, bij boventalligheid 
van werknemers bij grote reorganisaties. Gezien de grotere diversiteit van soorten 
arbeidscontracten, waardoor er in organisaties een grotere in- en uitstroom van 
werknemers is, wordt dit steeds belangrijker. 

• Bij platformisering wordt de HR-functie buitenspel gezet. Het werk wordt verdeeld, 
beloond en beoordeeld via apps. Dit type arbeidsrelaties is gebaseerd op controle 
en coördinatie (Meijerink & Keegan, 2019). Werkenden worden behandeld als een 
leverancier van een dienst. Als platformisering toeneemt, groeit ook de HRM-visie dat 
de inzet van arbeid een transactie is, in plaats van een relatie met een mens.  

• In de complexiteit van de nieuwe arbeidsmarkt is HR slechts een van de vele 
actoren in een netwerk of ecosysteem (Butterick & Charlwood, 2021). Dit vraagt om 
organisatie-overschrijdend HRM-beleid, waarbij moet worden samengewerkt met veel 
verschillende externe stakeholders, zoals met gemeenten, scholen, vakbonden, andere 
organisaties in branche- of regionaal verband, SW-bedrijven etc.. Hoewel in de SHRM-
literatuur deze “outside-in” benadering wordt genoemd als nieuwe rol voor de HR-
functie (Ellehave & Ulrich, 2021), wordt hier nog geen onderzoek naar gedaan, noch 
naar met welk soort HR-activiteiten dit in de praktijk vorm krijgt. 

We moeten toe naar modern SHRM-onderzoek en -beleid dat deze blinde vlekken 
adresseert. Dat betekent: meer aandacht voor sociale legitimiteit, oog voor allerlei 
groepen op de arbeidsmarkt die nu niet of nauwelijks kunnen profiteren van de voordelen 
van HRM-beleid en goed uitstroombeleid. In onze visie moet modern SHRM-beleid twee 
belangrijke functies vervullen:  
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1. Voortdurend zorgen voor de juiste persoon op de juiste plek, met de juiste competenties, 
vaardigheden en motivatie om de beste organisatieresultaten te behalen nu én in 
de toekomst in fatsoenlijke banen, arbeidsomstandigheden en met fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden.

2. Ervoor zorgen dat alle mensen die de organisatie verlaten, ongeacht hun contractvorm, 
betere vaardigheden en competenties hebben dan toen ze binnenkwamen. Er moet 
dus nadruk komen op het woord human in plaats van op resource in het HRM concept 
(zie ook Wright & McMahan, 2011).

 
2.4 Inclusief HRM  

Inclusief HRM is een uitbreiding van het SHRM-
perspectief dat stuurt op sociale legitimiteitsdoelen, 
zoals arbeidsparticipatie en inclusie, en specifiek gericht 
op fatsoenlijke arbeidsrelaties voor allerlei groepen 
werkenden op de arbeidsmarkt die op dit moment niet 
of nauwelijks kunnen profiteren van de voordelen van 

HRM-beleid (Freese, 2014; Borghouts & Freese, 2017). Inclusief HRM vormt als het ware 
een cocktail tussen HRM en sociaal beleid die leidt tot een inclusievere arbeidsmarkt. 
Dan ontstaat synergie via het principe 1 (HRM) +1 (sociaal beleid) =3 (inclusievere 
arbeidsmarkt).   

In nauwe aansluiting bij SDG8 gaat Inclusief HRM-beleid over drie soorten toegang waar 
zowel sociaal beleid als HRM-beleid aan kunnen bijdragen: (1) toegang tot de arbeidsmarkt, 
(2) toegang tot decent work en (3) toegang tot werkzekerheid. 

1. Toegang tot de arbeidsmarkt betreft het gericht benaderen en het aanbieden van banen 
aan groepen werkenden die nu zijn achtergesteld op de arbeidsmarkt, zoals langdurig 
werklozen, mensen met een arbeidsbeperking of statushouders. Het betreft ook 
activiteiten die de overstap tussen inactiviteit naar werk of van school naar werk helpen 
versoepelen, zoals het aanbieden van werkervarings- of stageplaatsen. 

2. Bij de toegang tot decent work, gaat het over werk hebben dat voldoet aan 
minimale standaarden om een goede levenskwaliteit te hebben, zoals veilige 
werkomstandigheden, fatsoenlijk loon, inspraak, gelijke behandeling en respect voor 
het privéleven van mensen (ILO). Lang niet iedereen die op dit moment werk heeft, 
heeft decent work, denk aan arbeidsmigranten, flexwerkers etc. 

3. Ten derde gaat het over toegang tot werkzekerheid. Werkzekerheid is de mogelijkheid 
om werk te vinden en te houden, maar niet noodzakelijkerwijs in dezelfde baan bij 
dezelfde werkgever (Borghouts, 2010). Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen 
veel partijen, zoals sociale beleidsmakers, (samenwerkende) werkgevers, gemeenten, 
vakbonden, branche-organisaties en opleidingsinstituten. 
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Om te komen tot werkzekerheid voor iedereen is het nodig dat mensen soepele transities 
kunnen maken op de arbeidsmarkt, zonder dat zij grote onzekerheid hoeven te ervaren. 
Dit kan alleen maar door een goed samenspel tussen HRM- en sociaalzekerheidsbeleid. 
Met het Transitioneel Inclusief HRM-arbeidsmarktmodel (Freese & Borghouts, 2021; 
Borghouts & Freese, 2017) dat we u nu gaan presenteren, laten we zien hoe we dat voor 
ons zien. Het vormt de basis voor ons onderzoek en onze onderzoeksplannen.



Bewegen naar een inclusieve arbeidsmarkt met nieuwe zekerheden: 
het samenspel tussen HRM en Sociale Zekerheid

17

3. Transitioneel Inclusief 
HRM-arbeidsmarktmodel
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3.1 Inleiding

Om te komen tot volledige arbeidsparticipatie, is het nodig dat mensen kunnen bewegen 
richting en op de arbeidsmarkt (Schmid, 1995). Sociaalzekerheids- en HRM-beleid kunnen 
gewenste of noodzakelijke bewegingen stimuleren en faciliteren, zodat zowel mens als 
organisaties wendbaar en weerbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het door Schmid ontwikkelde 
transitionele arbeidsmarktmodel (TAM) is gebaseerd op de gedachte dat de arbeidsmarkt 
beter functioneert naarmate mensen beter in staat zijn om gedurende hun levensloop 
(combinaties) van transities te maken tussen de volgende levensdomeinen: betaald werk, 
privaat huishouden inclusief zorg, scholing en werkloosheid. 

3.2 Transitioneel Inclusief HRM-arbeidsmarktmodel

We hebben het TAM model van Schmid als vertrekpunt genomen als analytisch 
kader voor onze leeropdracht, waarbij we de wederzijdse beïnvloeding tussen HRM- 
en sociaalzekerheidsbeleid hebben toegevoegd: het Transitioneel Inclusief HRM-
arbeidsmarktmodel (TIHRM-arbeidsmarktmodel) (Borghouts en Freese, 2017; Freese en 
Borghouts, 2021). 

Het doel van dit model is om inzichtelijk te maken dat mensen zich in verschillende 
posities op de arbeidsmarkt kunnen bevinden, afhankelijk van hun arbeidsrelatie, en dat 
de werkingssfeer van sociaalzekerheidsbeleid en HRM-beleid verschilt voor de diverse 
groepen. De arbeidsmarkt is dynamisch. Mensen bevinden zich van tijd tot tijd, gewenst 
of ongewenst, in een andere positie op de arbeidsmarkt. In de ideale situatie voelen zij zich 
in staat de transitie naar (ander) werk te kunnen maken. De transitie is de beweging vanuit 
die arbeidsmarktpositie om werkzekerheid te krijgen of te behouden. We bespreken nu 
eerst de onderliggende principes van ons TIHRM-arbeidsmarktmodel en staan vervolgens 
stil bij de vier arbeidsmarktposities en –transities. 

3.2.1 Onderliggende principes van het TIHRM-arbeidsmarktmodel
Op basis van de inzichten uit Deel 2 hebben we zes principes geformuleerd die ten 
grondslag liggen aan het TIHRM-arbeidsmarktmodel, namelijk: 

1. Om te komen tot volledige arbeidsmarktparticipatie, is het nodig dat mensen transities 
kunnen maken op de arbeidsmarkt. Van SHRM-beleid moeten we de overstap 
maken naar inclusief HRM, waarbij de nadruk niet alleen ligt op transities binnen de 
organisatie (interne arbeidsmarkt), maar juist op transities tussen organisaties (externe 
arbeidsmarkt) en op transities van buiten de arbeidsmarkt richting de arbeidsmarkt. 

2. Het samenspel tussen sociaalzekerheids- en HRM-beleid draagt bij aan het creëren 
van werkzekerheid en helpt mensen om transities naar werk, en van werk naar werk 
te maken. Organisaties handelen daarbij vanuit een inclusief HRM-perspectief en 
beleidsactoren vervullen een adaptieve, faciliterende en stimulerende rol, inspelend op 
organisatorische of contextuele behoeften. Om de effectiviteit van dit beleid te kunnen 
bepalen, is een multistakeholderperspectief vereist.
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Figuur 3 Transitioneel Inclusief HRM-arbeidsmarktmodel
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3. Iedereen heeft, ongeacht het type arbeidsrelatie, recht op investeringen in werkzekerheid. 
4. Echte werkzekerheid creëren via inclusief HRM-beleid overstijgt organisatiegrenzen 

en houdt rekening met de belangen van alle (potentieel) werkenden verbonden aan de 
organisatie. 

5. Gebaseerd op het AMO-model (zie 3.3.2) moeten mensen om transities te kunnen 
maken op de arbeidsmarkt, de vaardigheden en competenties hebben en de stap 
willen zetten richting nieuw of ander werk en daar geen onoverkomelijke barrières bij 
tegenkomen. 

6. Een noodzakelijke voorwaarde om te durven bewegen op de arbeidsmarkt is dat 
mensen daarvoor voldoende zekerheden ervaren. Inclusief HRM- en faciliterend 
sociaalzekerheidsbeleid moeten naast het verstrekken van basiszekerheden zoals 
inkomenszekerheid, gericht zijn op de empowerment van mensen en organisaties, 
zodat zij zich wendbaar, weerbaar en veerkrachtig voelen.

3.2.2 De vier transities
In het TIHRM-arbeidsmarktmodel, weergegeven in Figuur 3, onderscheiden we de 
volgende vier transities: 

Transitie 1: Van inactiviteit naar werk. Dit betreft mensen die nu niet 
actief zijn op de arbeidsmarkt en geen arbeidscontract hebben, 
maar wel op zoek zijn naar werk zoals werklozen, mensen met 
een arbeidsbeperking of statushouders. Zij bevinden zich nu 
nog buiten de arbeidsmarkt, vallen niet onder de invloedssfeer 

van HRM, en vaak, maar niet altijd, wel onder sociaalzekerheidsbeleid. Een tweede 
categorie in ons model zijn mensen die op dit moment ook niet actief zijn, maar wel een 
arbeidscontract hebben, bijvoorbeeld door zwangerschap of ziekte. Zij staan derhalve wel 
onder de invloedssfeer van HRM-beleid, maar kunnen ook gebruik maken van bepaalde 
sociaalzekerheidsregelingen. Deze tweede categorie laten we buiten beschouwing in ons 
onderzoek en deze rede, omdat deze mensen vallen onder regulier SHRM-beleid. 

Transitie 2: Van contract naar contract of van opdracht naar opdracht. 
Dit betreft flexibele arbeidskrachten en zelfstandigen, en gaat 
over soepele overgangen van contract naar contract of in het 
geval van zzp’ers de beweging van opdracht naar opdracht. Op 
het moment dat zij werkzaam zijn in een tijdelijk contract, of als 
zij werken aan een opdracht bij een werkgever, vallen flexibele 
arbeidskrachten en zzp’ers deels onder de werkingssfeer van het 

HRM-beleid van een organisatie, zij het op een andere manier dan reguliere werknemers. 
Als zij tijdelijk geen werk hebben, vallen zij onder Transitie 1. Afhankelijk van het type 
arbeidsrelatie en hun arbeidsverleden vallen zij dan al dan niet onder de werkingssfeer van 
sociaalzekerheidsbeleid.
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Transitie 3: Van werk naar werk (VWNW). Dit gaat over werknemers die op dit moment 
met ontslag worden bedreigd en op korte termijn hun baan zullen 
verliezen. Deze transitie richt zich op de overgang van werk naar 
werk. Doel is te voorkomen dat mensen in deze transitie werkloos 
worden en dat zij soepel overgaan naar een nieuwe werkgever of 
richting zzp’schap. Deze mensen hebben een vast arbeidscontract en 
vallen onder de werkingssfeer van het SHRM-beleid. Bij de overgang 
naar nieuw werk kunnen zij gebruik maken van ontslagvergoedingen, 

transitievergoedingen en/of sociale plannen. Om de tijd tussen twee banen in 
financieel te kunnen overbruggen biedt de sociale zekerheid inkomensbescherming via 
werkloosheidsuitkeringen of de bijstand.

Transitie 4: De transitie naar banen, taken, beroepen, vaardigheden en loopbanen in de 
toekomst. Dit gaat over mensen die op dit moment werken, maar in de 
toekomst te maken zullen krijgen met veranderingen in het werk of ten 
aanzien van hun inzetbaarheid. Zij kunnen in de toekomst hun huidige 
werk niet langer uitvoeren als gevolg van een groeiende misfit tussen wat 
ze kunnen en wat het werk vraagt. In feite gaat het hier over duurzame 
inzetbaarheid van werkenden in een tijd waarin functies of banen 

veranderen en/of verdwijnen als gevolg van digitalisering en robotisering. Zeker nu de 
pensioenleeftijd steeds hoger wordt en het werk in de toekomst te zwaar kan worden voor 
de werkende, is het zaak om tijdig na te denken over een volgende stap in de loopbaan. 
Deze mensen bevinden zich met een arbeidscontract binnen de arbeidsmarkt en vallen 
onder de werkingssfeer van het HRM-beleid. Sociaalzekerheidsbeleid is in Transitie 4 
nauwelijks in beeld.

In het midden van Figuur 3 staat de vaste (fulltime werkende) 
kernwerknemer die nu onder SHRM-beleid valt.

3.3 Bewegen op de arbeidsmarkt

Om te doorgronden wat ervoor nodig is dat mensen soepele transities op de arbeidsmarkt 
(kunnen) gaan maken, moeten we het gedrag van werkenden en werkgevers begrijpen. Als 
we weten welke belemmeringen en risico’s zij ervaren, in de zogeheten leefwereld, weten 
we ook welke drempels in de systeemwereld weggenomen moeten worden. En ook aan 
welke ondersteuning zij behoefte hebben om de transitie naar (ander) werk te maken.
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3.3.1. De effecten van de systeemwereld op de leefwereld
De regels of faciliteiten die de overheid vanuit de systeemwereld aan werkgevers of mensen 
opleggen of aanbieden om in beweging te komen, pakken soms uit zoals gewenst, maar 
kan vanuit de leefwereld van mensen toch niet effectief zijn. Dit geldt evenzeer voor HRM-
beleid dat ontwikkeld is om werkenden te scholen, maar waarvan om een of andere reden 
toch geen gebruik wordt gemaakt (zie ook Wright & Nishii (2007) over intended versus 
perceived HRM-activiteiten). 

Soms heeft het systeem onvoorziene negatieve effecten en wordt de menselijke maat uit 
het oog verloren. Kim Putters geeft dit mooi weer in zijn afscheidsessay als vertrekkend 
directeur van het SCP waarin hij schrijft: “Als de overheid de situatie van mensen niet 
begrijpt, is beleid niet alleen ineffectief, maar kunnen de gekozen oplossingen de problemen zelfs 
vergroten” (SCP, 2022, p.5). Het is dus van belang om bij het ontwikkelen van beleid in de 
systeemwereld, de effecten in de leefwereld als geheel, dus niet als losse beleidsmaatregel 
op zichzelf, in het oog te houden. We geven twee voorbeelden, waarbij systeemwereld en 
leefwereld elkaar in de weg kunnen zitten: 

1. Overheid – werkende. De overheid voert armoedebeleid dat onbedoeld neveneffecten 
kan hebben op de transitie van inactiviteit naar werk. Als werken niet voldoende loont, 
of als mensen hun toeslagen kwijtraken, dan zal dat hun motivatie om werk te zoeken 
negatief kunnen beïnvloeden.

2. Overheid – werkgever. De overheid biedt vergoedingen voor werkplekaanpassingen 
aan om werkgevers te faciliteren mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. 
Werkgevers maken hier niet altijd gebruik van omdat zij de regeling niet kennen, of het 
te tijdrovend vinden om deze middelen aan te vragen. 

 
De systeem- en leefwereld sluiten dus lang niet altijd goed op elkaar aan en kunnen elkaar 
tegenwerken. Om inzicht te krijgen of de transities uit het TIHRM-arbeidsmarkmodel 
soepel verlopen en de werkzekerheid voor individuen wordt gerealiseerd, is een perspectief 
nodig dat de belangen van alle betrokken partijen meeweegt. In een opiniestuk in Het 
Financieele Dagblad (15 juni 2021) geeft Irmgard aan dat het gevaar bestaat dat de overheid 
brede welvaart en zekerheid voor mensen teveel vanuit bestaande systemen wil realiseren. 
Het fundament van nieuwe zekerheden en een toekomstige inclusieve arbeidsmarkt 
begint niet bij de systeemwereld, maar bij de leefwereld van mensen en organisaties. Juist 
op het snijvlak van de systeemwereld en de leefwereld kunnen doorbraken plaatsvinden, 
zoals we in Figuur 4 weergeven.
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Figuur 4 Leef- en systeemwereld

3.3.2. De leefwereld: willen, kunnen en de gelegenheid krijgen
De verschillende actoren – overheid, werkgever, individu – hebben elk belang bij een 
goed functionerende arbeidsmarkt en kunnen daaraan bijdragen, maar het perspectief 
van waaruit ze vertrekken is verschillend. Dit betekent dat we eerst het gedrag van alle 
afzonderlijke partijen moeten bestuderen. 

De overheid probeert via de systeemwereld het gedrag en de zekerheden 
van werkenden, uitkeringsgerechtigden en werkgevers te beïnvloeden 
door wetten, regels, beleid, fiscale faciliteiten, toeslagen en instituties1. 
Overheden kunnen daarbij gewenst gedrag van werkgevers en werkenden 
proberen te stimuleren of ongewenst gedrag ontmoedigen.

1 Per branche, sector of regio kunnen werkgeversorganisatie en vakbonden en andere instituties beleid 

inzetten en afspraken maken om de werking van de arbeidsmarkt te bevorderen en de zekerheden voor 
individuen te waarborgen te verbeteren. We bespreken deze instituties niet apart en scharen dit niveau 
onder de “systeemwereld” van het sociaal beleid.
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Werkgevers kunnen zich strikt houden aan het minimale wat vereist is 
binnen de wet (of deze zelfs ontduiken of actief zoeken naar mazen in 
die wet), of zich onderscheiden door fatsoenlijk tot goed werkgeverschap. 
Kroon & Paauwe (2014) tonen aan dat een combinatie van institutionele 
factoren en handelingsgraden van werkgevers bepalen hoe werkgeverschap 
wordt ingevuld. Fatsoenlijk werkgeverschap is cruciaal voor een goed 

functionerende arbeidsmarkt. Werkgevers bieden immers banen of werk aan, dat 
werkenden van inkomen, dagbesteding, ontwikkeling en zingeving kan voorzien.

Mensen die zich in een kwetsbare positie (gaan) bevinden op de 
arbeidsmarkt moeten gemotiveerd zijn en zich in staat voelen om transities 
te kunnen maken. Zij moeten daarvoor investeren in hun vaardigheden, 
competenties en duurzame inzetbaarheid. Organisaties spelen daarbij een 
belangrijke rol door hen werkfit te maken en te houden middels opleiding 
en werkervaring en het wegwerken van barrières om aan het werk te gaan.

In de SHRM-literatuur is het AMO-model een algemeen aanvaard model voor het 
verklaren van het verband tussen HRM-activiteiten en prestaties (Appelbaum et al., 2000) 
en kunnen we toepassen op het stimuleren van transities op de arbeidsmarkt. In het 
AMO-model is de grondgedachte dat individuen goed presteren wanneer ze bekwaam zijn 
(Abilities (A)), gemotiveerd zijn (Motivation (M)) en de gelegenheid hebben (Opportunity 
(O)) om te presteren2. Dit zijn dezelfde drie factoren die Poiesz (1999) in zijn Triademodel 
uit de Economische Psychologie bespreekt bij het verklaren, voorspellen en beïnvloeden 
van gedrag. Volgens Poiesz moeten alle drie de factoren aanwezig zijn, de triade, om tot 
het gewenste gedrag te komen. Zodra een factor niet aanwezig is, of slechts in beperkte 
mate, zal het gewenste gedrag niet optreden. De vermenigvuldiging in de triade Willen 
(M) * Kunnen (A) * Gelegenheid (O) = Gedrag zal dan op 0 staan, zie Figuur 5.

2 Door de rest van de oratietekst treft u op diverse plekken de letters A, M en O aan tussen haakjes. Dit 
verwijst naar de A(bilities), M(otivation) en O(pportunities), ofwel de kennis en vaardigheden, motivatie en 
gelegenheid die de diverse actoren waarnemen.
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Figuur 5 Ability, Motivation en Opportunity in de gedragstriade van de werkgever

Wanneer de triades van de overheid, werkgever en het individu onafhankelijk van elkaar 
inzichtelijk zijn, is het zaak om te onderzoeken hoe ze op elkaar inwerken. 

Wet- en regelgeving of beleid kan worden ingezet om de andere actor in een bepaalde 
richting te bewegen. Zoals reeds in 3.3.1 besproken kan dit tot bedoelde, onbedoelde, 
of zelfs ongewenste resultaten leiden. Vanuit de leefwereld van de andere actor kan het 
eigen gedrag juist volkomen rationeel of wenselijk zijn. De gezamenlijke triades kunnen 
geïnterpreteerd worden als radertjes in de totale systeemwereld. Het gedrag van de 
ene actor is van invloed op het gedrag van de andere actor. De gelegenheid die de ene 
actor krijgt, wordt (mede) bepaald door een andere actor. Om te kunnen komen tot 
een inclusieve arbeidsmarkt is een effectief samenspel tussen sociaalzekerheidsbeleid 
van de overheid, inclusief HRM-beleid door werkgevers en wendbaarheid van de mens 
noodzakelijk. Daarom moet ernaar gestreefd worden alle drie de afzonderlijke triades op 1 
te krijgen om in beweging te komen, zie Figuur 6.
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Figuur 6 Triades van overheid, werkgevers en werkenden op de inclusieve arbeidsmarkt

Wat uniek is voor onze leerstoel is dat we het samenspel van de verschillende actoren gaan 
onderzoeken aan de hand van de drie factoren van het AMO-model en de achterliggende 
principes van het Triadegedragsmodel. Omwille van de eenduidigheid spreken we in de 
rest van de oratie over de AMO-factoren.
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4. Transitie 1:  
van inactiviteit naar werk3 

3 De Transitie van inactiviteit naar werk bestaat uit verschillende doelgroepen, zoals langdurig werklozen, 

mensen met een arbeidsbeperking, statushouders en herintreders. De afgelopen jaren hebben wij met name 
onderzoek gedaan naar mensen met een arbeidsbeperking. Dit behandelen we in dit deel en zullen ook ons 
vervolgonderzoek richten op deze doelgroep. 
Charissa heeft daarnaast ook onderzoek gedaan naar een werkgeversbenadering gericht op de 
arbeidsmotivatie van langdurig werklozen voor de Gemeente Tilburg. Ook begeleidt ze op dit moment 
samen met Michael Bender het promotieonderzoek van Marieke Sarton, die bekijkt hoe statushouders uit 
drie verschillende landen (Syrië, Eritrea en Afghanistan) naar werk kunnen worden begeleid. Irmgard heeft in 
de afgelopen jaren zowel internationaal, nationaal als lokaal onderzoek uitgevoerd vanuit arbeidsmarkt- en 
sociaalzekerheidsperspectief. Het betreft studies naar gesubsidieerde arbeid (Voormalige Melkertbanen, 
In- en Doorstroombanen, WSW, bijstandsexperimenten inclusief sociale activering) en arbeidstoeleiding 
van jongeren met een arbeidsbeperking (o.a. Wajong en mensen met een licht verstandelijke beperking).
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Op 22 juni 2022 kopte de NOS: “Mensen met een arbeidsbeperking buitengesloten, 
‘door wetgeving achter geraniums’”. Aanleiding was het manifest “Niet (on)beperkt 
genoeg” van verschillende maatschappelijke partners dat die dag aan minister 
Schouten werd overhandigd. De bijbehorende verhalenbundel van mensen die zich 
hadden gemeld bij het meldpunt “Ik ben niet beperkt genoeg” van Startfoundation laat 
zien dat wetgeving in de praktijk ook tot uitsluiting kan leiden. Werkgevers wijzen deze 
mensen af, omdat ze niet voldoen aan de criteria van het zogeheten doelgroepregister4. 

“Sommige werkgevers zeiden: ‘Als je nu onder de banenafspraak zou vallen, dan had ik 
je nog kunnen aannemen’. Dat zetten ze natuurlijk niet zwart op wit” (Startfoundation, 
2022).

“Ik mag starten bij de meldkamer van de politie, op voorwaarde dat ik het vinkje in het 
doelgroepregister heb. Alleen... dat vinkje heb ik niet, want mijn arbeidsvermogen is een 
aantal jaar geleden op nul geschat. Mijn situatie is nu verbeterd en daarom wil ik opnieuw 
“getaxeerd” worden. Het UWV heeft hier vanwege personeelstekort pas over twee jaar tijd 
voor. Terwijl ze bij de politie schreeuwen om mensen, kan ik dus niet aan de slag. Vanwege 
een systeem dat niet deugt” (Startfoundation 2022).

Zelf hoorden wij hierover van kandidaten die naar zogeheten speeddates op 
banenmarkten gingen, die georganiseerd worden om werkgevers laagdrempelig 
kennis te laten maken met kandidaten met een arbeidsbeperking. De eerste 
kennismakingsvraag was regelmatig: “Val je onder de banenafspraak?” Bij een “Nee” 
liepen werkgevers meteen door, de kandidaat verbouwereerd achterlatend. Een 
kandidaat zei tegen ons: “Kun jij je voorstellen hoe dat voelt, buitengesloten worden bij 
een inclusief werkgeverschapbijeenkomst?”

 

4.1 Inleiding

Ondanks activerend overheidsbeleid en krapte op de arbeidsmarkt komen mensen met 
een arbeidsbeperking nog moeilijk aan het werk (UWV, 2022). In vergelijking met mensen 
zonder arbeidsbeperking is de arbeidsparticipatie lager, worden ze onevenredig getroffen 
door werkloosheid en verlaten mensen met een arbeidsbeperking de arbeidsmarkt eerder 
(EC, 2021a). Op Europees niveau heeft de helft van mensen met een arbeidsbeperking 
een baan, tegenover driekwart van de mensen zonder arbeidsbeperking (EPRS, 2020). 
Nederland behoort tot de slechtst presterende landen in Europa, als het gaat over het 
verschil in de arbeidsparticipatie tussen mensen met een arbeidsbeperking (ongeveer 
47,5% heeft een baan) en werkenden zonder beperking (78,5% verricht betaalde arbeid) 
(SCP, 2019; UWV, 2021; Van der Zwan & De Beer, 2021). 

4 Alleen mensen die onder de banenafspraak vallen, tellen mee voor de zogeheten Quotumwet. Werkgevers 

kunnen een boete krijgen als zij niet voldoende mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Veel 
werkgevers willen daarom alleen mensen die onder de banenafspraak vallen aannemen. 
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Degenen die wel werk hebben, hebben vaker een deeltijd- of flexbaan, werken in een 
gesubsidieerde of beschutte omgeving en hebben meer moeite om door te stromen naar 
hogere (management)posities (Bredgaard & Salado-Rasmussen, 2021; Eurofound, 2021). 
Daardoor zijn mensen met een arbeidsbeperking ook kwetsbaarder voor baanverlies. In 
2020, tijdens de coronacrisis, liep in Nederland de arbeidsparticipatie van mensen met een 
arbeidsbeperking sneller terug dan van mensen zonder arbeidsbeperking, mede vanwege het 
feit dat zij vaak in flexibele dienstverbanden werken (UWV, 2021). De mensen met een relatief 
kleine afstand tot de arbeidsmarkt vinden werk, zoals mensen met lichamelijke beperkingen, 
terwijl mensen met psychische en verstandelijke beperkingen de grootste groep vormen.

Het merendeel van werkgevers heeft nog geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst. 
De cijfers lopen uiteen van een op de acht (UWV, 2021) tot een op de zes werkgevers (Swart 
& Van der Laan, 2022 (SCP)). Ruim 60% van de werkgevers geeft aan dat zij bereid zijn 
iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen (M) en van hen verricht bijna iedereen 
daartoe ook inspanningen. Slechts een vijfde van alle werkgevers maakt concrete plannen, 
waarvan slechts minder dan een kwart wordt gerealiseerd (SCP, 2019). Ergens tussen 
wens en werkelijkheid gaat het dus fout. Gezien de positieve grondhouding bij werkgevers 
(M), ligt de oorzaak waarschijnlijk in hun kennis en vaardigheden (A) of de gepercipieerde 
mogelijkheden (O) om iemand met een arbeidsbeperking daadwerkelijk aan te nemen. 

 
4.2  Overheidsbeleid ten aanzien van het aannemen van mensen met een 

arbeidsbeperking

Hoewel ook mensen met een arbeidsbeperking vallen onder de 
Universele Verklaring van de Rechten van de mens uit 1948, hebben ze 
daar zelden de volledige rechten van genoten (Harpur, 2012). In 2006 is 
het VN-verdrag van de rechten van mensen met een beperking in werking 
getreden. Daarin staan leidende principes over arbeidsparticipatie, zoals 

het verbod op discriminatie, gelijke kansen en beloning, en veilige arbeidsomstandigheden. 
Ook het bevorderen van werkgelegenheidskansen, alsmede de hulp bij het vinden, 
verkrijgen, behouden en herintreden op de arbeidsmarkt staan hierin. De Nederlandse 
regering ratificeerde dit verdrag in 2016 en is daarmee verplicht te werken aan een betere 
positie en bescherming van deze groep, zodat ze in staat zijn om volwaardig te kunnen 
deelnemen in de samenleving. VN Duurzaam Ontwikkelingsdoelstelling 10 (SDG 10) 
is eveneens gericht op het bestrijden van ongelijkheid en streeft het volgende na: Tegen 
2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, 
ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of 
andere status (Artikel 10.2).

Op Europees niveau werd in 2017 de Europese Pijler van sociale rechten afgekondigd, die 
draait om rechten voor een eerlijker en goed functionerende arbeidsmarkt. Een van de 
beginselen is dat mensen met een beperking recht hebben op inkomensondersteuning 
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en hulp om te kunnen participeren in de samenleving. De ‘European Disability Strategy 
2010-2020’ leidde tot een aantal verbeteringen in Europese wetgeving en beleid zoals 
een betere fysieke en elektronische toegankelijkheid van locaties, diensten en producten 
voor mensen met een arbeidsbeperking, ook ten aanzien van de werkplek. In de evaluatie 
wordt geconcludeerd dat mensen met een arbeidsbeperking nog steeds aanzienlijke 
belemmeringen ervaren bij de toetreding tot de arbeidsmarkt en een hoger risico lopen op 
armoede en sociale uitsluiting (EC, 2021a). In de nieuwe EU-strategie voor de rechten van 
personen met een beperking 2021-2030 staat het bevorderen van de toegang tot duurzame 
en goede banen daarom nog steeds hoog op de agenda. Als werkgever gaat de EC in haar 
HR-strategie zelf acties opnemen ter bevordering van het aannemen en verbeteren van 
loopbaanperspectieven van mensen met een beperking (EC, 2021a), maar een concrete 
vertaalslag naar wat Europese werkgevers op dit vlak moeten doen ontbreekt. 

In Nederland staat het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een 
arbeidsbeperking al jaren op de agenda, met telkens nieuwe wetten. De Wet op de Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering (WAO) werd vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen (WIA) in 2006, of samengevoegd, zoals in 2015 gebeurde toen de Wet 
Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de 
Wajong opgingen in de Participatiewet. In het sociaal akkoord van 2013 spraken de overheid 
en sociale partners af extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: 
125.000 banen die gerealiseerd moeten zijn bij reguliere werkgevers in 2026. Wanneer 
onvoldoende banen worden gerealiseerd kan een quotumregeling in werking treden. De 
Nederlandse overheid “dwingt” met de Wet banenafspraak en Quotumwet werkgevers om 
meer banen open te stellen voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak. Hoewel 
er extra banen zijn bijgekomen, lopen de resultaten achter bij de doelstelling, waarbij de 
marktsector tot nu toe beter presteert dan de overheid5. De Participatiewet heeft met name 
effect gehad op de bereidwilligheid van werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking 
in dienst te nemen. Die is sinds de invoering toegenomen en ook verrichten werkgevers 
meer inspanningen om een werkplek te realiseren. Het aantal werkgevers dat daadwerkelijk 
mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, is echter niet toegenomen (SCP, 2019).

Vanuit het sociaal zekerheidsbeleid zijn er instrumenten beschikbaar vanuit de overheid 
om werkgevers te stimuleren en faciliteren mensen met een beperking in dienst te 
nemen. Loonkostensubsidie vanuit de gemeenten compenseert het verschil tussen 
de arbeidsproductiviteit en het wettelijk minimumloon. Andere instrumenten zijn 
vergoedingen voor de aanpassing van de werkplek, een no-risk polis voor de loonkosten 
van zieke werknemers, job coaching en begeleiding op de werkplek.

5 De gezamenlijke doelstelling van 80.000 extra banen tot en met 2021 is niet gehaald. Er werden 72.809 

banen gerealiseerd. Werkgevers in de marktsector hebben hun doelstelling van 60.000 extra banen met 
60.966 wel gerealiseerd, maar de overheid niet, in plaats van 20.000 extra banen, waren dit er 11.842 
(Ministerie SZW, 2022).
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Er moet niet alleen gekeken worden naar de dwang of stimulering die van 
overheidsmaatregelen uitgaat, maar ook of zij effectief zijn. Weten werkgevers van het 
bestaan van deze regelingen, is het gebruikersvriendelijk voor werkgevers om ze aan te 
aanvragen? (zie 4.4.1).

Om verklaringen te vinden voor de achterblijvende arbeidsparticipatie van mensen met 
een arbeidsbeperking, wordt in de huidige wetenschappelijk literatuur voornamelijk de 
aanbodzijde van arbeid onderzocht. De studies richten zich bijvoorbeeld op de vraag 
hoe de inzetbaarheid van mensen met een beperking kan worden vergroot of wat de 
effectiviteit is van het (beroeps)onderwijs en training. De focus van deze literatuur ligt op 
het individuele niveau van mensen met een beperking en is voornamelijk gepubliceerd 
voor dienstverleners en beleidsmakers in het sociale domein (Bruyère, 2016; Devins & 
Hogarth, 2005). 

Dit kan problematisch zijn, omdat beleidsmakers bij het ontwikkelen van beleid gericht op 
het individu, niet voldoende rekening houden met de effecten op werkgevers. Zo beschrijft 
Ingold (2020) dat de sollicitatieplicht die werkzoekenden opgelegd krijgen, ertoe leidt dat 
werkgevers grote aantallen sollicitaties ontvangen van ongeschikte en slecht voorbereide 
kandidaten. Dit is slecht voor de attitudes van werkgevers ten aanzien van deze groep 
werkzoekenden en levert meer werk op voor werkgevers, die zij beter kunnen stoppen in 
het ontwikkelen van inclusieve werkplekken. 

Werkgevers zijn een cruciale factor in het behalen van het overheidsdoel meer mensen met 
een arbeidsbeperking te laten participeren (Ingold, 2020). Aandacht voor de belangen, 
motivatie of zorgen van werkgevers ten aanzien van het aannemen van mensen met een 
arbeidsbeperking is daarom hard nodig. Werkgevers en HR-managers spelen een sleutelrol 
bij het bieden van kansen op werk. Beleidsmaatregelen van de overheid ter bevordering 
van de arbeidsparticipatie hebben duidelijke implicaties voor HR, door de betrokkenheid 
bij werving, selectie en onboarding van deze doelgroep (Borghouts & Freese, 2017). Pas 
recent is er aandacht van beleidswetenschappers voor de rol van werkgevers, onder het 
thema “employer engagement”(Van Berkel et al., 2017; Bruyère, 2016).
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4.3  Organisatie- en HRM-beleid ten aanzien van het aannemen van mensen 
met een arbeidsbeperking 

Vanuit de SHRM-theorie kan de aarzeling om banen aan te bieden 
aan mensen met een arbeidsbeperking verklaard worden vanuit de 
overheersende focus van HRM op economische rationaliteit (Boxall & 
Purcell, 2011). Het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking kan 
worden gezien als niet-strategisch, omdat werkgevers deze werknemers 
niet associëren met uitkomsten als hoge prestaties, laag ziekteverzuim 
en flexibiliteit (Lengnick-Hall et al., 2005; Martin, 2004). Onderzoek van 

Tranzo-collega Kim Janssens die vandaag promoveerde, toont aan dat stigmatisering van 
mensen met een arbeidsbeperking een grote drempel tot toetreding van de arbeidsmarkt 
vormt. In onderzoek dat zij onder andere uitvoerde met Margot Joosen en Evelien 
Brouwers, gaf 64% van de lijnmanagers aan sollicitanten met psychische problemen niet 
zo snel te zullen aannemen (Janssens et al., 2021).

Overigens zijn vanuit de Resource-Based View (Barney, 1991) ook redenen te vinden, 
waarom het wel strategisch is om mensen met een (specifieke) arbeidsbeperking aan 
te nemen. Organisaties kunnen via hun human capital competitief voordeel behalen 
als talent waardevol, zeldzaam en niet gemakkelijk vervangbaar is. Mensen met een 
arbeidsbeperking voldoen daar aan als er bijvoorbeeld sprake is van een beperking die 
unieke waarde toevoegt aan het businessmodel van organisaties (denk bijvoorbeeld 
aan mensen met een auditieve beperking die klanten met dezelfde beperking kunnen 
bedienen door in gebarentaal te communiceren), of doordat zij kostenvoordeel met zich 
meebrengen (door loonsubsidies of lagere financiële risico’s bij ziekte), of een speciaal 
talent hebben, zoals nauwkeurigheid, oog voor detail of langdurig repetitief werk kunnen 
doen zonder hun aandacht te verliezen.

Saleh en Bruyère (2018) stellen dat institutionele regelgeving een stap voorwaarts is om 
de arbeidsparticipatie voor mensen met een arbeidsbeperking te stimuleren, maar op 
zichzelf niet voldoende is, iets wat we ook terugzien bij de invoering van de Participatiewet 
in Nederland. We moeten ons dus verder verdiepen in werkgevergedrag vanuit een 
contextueel SHRM-perspectief.

4.4  Onderzoek naar de arbeidsparticipatie van mensen met een 
arbeidsbeperking

Uit SCP-onderzoek weten we dat in Nederland grote organisaties vaker mensen met een 
arbeidsbeperking (53%) in dienst hebben dan middelgrote (29%) en kleine (9%). Grote 
organisaties (63%) voelen ook vaker de verantwoordelijkheid dan middelgrote (44%) 
of kleine organisaties (34%) om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Dit 
vertaalt zich naar een grotere bereidwilligheid onder grotere organisaties (37%) versus 
kleinere organisaties (27% en 22%) om zelf mensen met een arbeidsbeperking aan te 
nemen (SCP, 2022). Als belangrijkste reden voor het niet aannemen van mensen geeft 
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bijna de helft van de werkgevers (46%) aan dat er geen geschikte functies beschikbaar zijn 
(O). Een op de acht werkgevers geeft aan te weinig tijd voor begeleiding en ondersteuning 
te hebben (O), waarbij het opvallend is dat grote bedrijven dit vaker aangeven dan kleinere 
bedrijven (SCP, 2022).

Wij hebben veel onderzoeksprojecten uitgevoerd naar de arbeidsparticipatie van mensen 
met een arbeidsbeperking, ieder afzonderlijk, met andere auteurs en ook gezamenlijk, 
vanuit overheidsperspectief en vanuit HRM-perspectief (Borghouts & Freese, 2021, 2017, 
2016; Freese & Borghouts, 2021b; Veraa et al., 2020; Van Rossum et al., 2018; Borghouts 
& Pennings, 2008a en b; Van Rossum & Freese, 2017; Freese et al., 2017; Borghouts et al., 
2016; Borghouts et al., 2015; Bakker et al., 2014; Borghouts, 2012b, 2010a en b; en Serail 
et al., 2001). 

Burke et al. (2013) geven aan dat de rol van de organisatorische context bij het aannemen 
van mensen met een arbeidsbeperking onderbelicht is. Net als het meeste HRM-onderzoek 
in het algemeen, richten de studies zich namelijk voornamelijk op wat er binnen de 
organisatie gebeurt en besteden ze te weinig aandacht aan de situationele factoren en de 
gevolgen daarvan voor HRM. Daarom was het vertrekpunt van onze onderzoeken altijd de 
interactie tussen overheidsbeleid en organisatiegedrag, op basis van contextuele SHRM-
modellen van Jackson et al. (2014) en Farndale en Paauwe (2018). De conclusie uit deze 
onderzoeken is dat er verschillende soorten fit (zie ook Boon et al., 2011) moeten optreden 
op verschillende niveaus, willen organisaties succesvol kunnen zijn in het aannemen en 
duurzaam aan het werk houden van mensen met een arbeidsbeperking. Er moet sprake 
zijn van institutionele- en strategische fit met de organisatie-omgeving. Binnen de 
organisatie moet inclusief werkgeven in lijn zijn met de SHRM-doelen (organisatiefit) en 
de operationele HR-activiteiten die inclusieve organisaties inzetten moeten gericht zijn 
op interne- en person-job fit (zie Borghouts & Freese, 2021; Freese & Borghouts, 2021b; 
Borghouts & Freese, 2017, Borghouts & Freese 2016; Van Rossum et al., 2018). 

Werkgevers reageren op een contextuele en strategische manier op de institutionele druk 
vanuit de overheid om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Ze streven daarbij 
naar organisatiefit. Inclusief werkgeven moet derhalve aansluiten bij SHRM-doelen. 
Organisaties die als SHRM-doel economische rationaliteit nastreven, zijn bijvoorbeeld 
ontvankelijk om te horen over manieren om hun arbeidskosten te verlagen en hoe ze een 
concurrentievoordeel kunnen behalen door loonsubsidies. Organisaties met een dominant 
SHRM-doel dat gericht is op het creëren van medewerkerwelzijn, overwegen bijvoorbeeld 
hoe hun huidige werknemers voordeel zouden kunnen hebben van het indienstnemen van 
mensen met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld door hoge werkdruk te verminderen via 
job carving. Organisaties met een sociaal legitimiteitsdoel, voelen het als een morele plicht 
om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven op de arbeidsmarkt. Een moreel 
appèl valt in goede aarde bij deze werkgevers. Er is dus een aangepaste aanpak nodig om 
werkgevers te motiveren mensen met een beperking in dienst te nemen, afgestemd op de 
verschillende HRM-doelen.
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In deze oratie integreren we de uitkomsten uit onze onderzoeken en clusteren ze in 
contextuele factoren en organisatiefactoren aan de hand van het AMO-model.

4.4.1 Contextuele factoren 
We bespreken allereerst de contextuele factoren die van invloed zijn op het werkgevergedrag 
om wel of geen mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen die we terugzagen in ons 
eerdere onderzoek.

Institutionele druk vanuit regelgeving (M)
In onze eerste gezamenlijke studie onderzochten we welke strategische overwegingen bij 
Nederlandse werkgevers meewegen als reactie op de Participatiewet (Borghouts & Freese, 
2016; Borghouts & Freese, 2021). We voerden deze studie uit onder Nederlandse werkgevers 
die al inclusief waren, of die een positieve, neutrale of negatieve houding hebben. Het 
bleek dat door de invoering van de Participatiewet het aannemen van mensen met een 
arbeidsbeperking op de organisatie-agenda werd gezet. Geen van de werkgevers gaf aan 
mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen vanwege de Participatiewet, maar ze 
werden wel door de wet gestimuleerd om hierover verder na te denken.

Faciliteiten vanuit de overheid (O)
De aanname vanuit sociaal beleid is dat regelingen en faciliteiten die beschikbaar zijn vanuit 
de overheid werkgevers in de gelegenheid stellen om mensen met een arbeidsbeperking in 
dienst te nemen. Deze financiële instrumenten werken slechts in beperkte mate. Dit blijkt 
uit ons onderzoek naar de effecten van loonkostensubsidie en loondispensatie dat wij 
uitvoerden met Ronald Dekker, Shirley Oomens en Ton Wilthagen, financieel ondersteund 
door Instituut Gak. We concludeerden dat het klassieke economische paradigma dat 
loonkostensubsidie of loondispensatie een prijsprikkel is waardoor arbeid goedkoper 
wordt en als gevolg daarvan meer werkgevers een baan aanbieden aan mensen die niet 
volledig productief zijn, onvoldoende blijkt te werken. Deze subsidie is wel vaak een 
noodzakelijke randvoorwaarde voor werkgevers bij het aannemen en in dienst houden van 
mensen met een arbeidsbeperking (Borghouts et al., 2015).

Bekendheid regeling en faciliteiten (A)
Ten aanzien van de bekendheid van regelingen en faciliteiten die door de overheid worden 
aangeboden ter ondersteuning van werkgevers, blijkt uit cijfers van het SCP dat veel 
werkgevers hier niet mee bekend zijn. De no-risk regeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 
en/of de korting of vrijstelling voor premies sociale verzekeringen is niet bekend bij 42% 
van de werkgevers. Kleine organisaties zijn relatief vaak slecht op de hoogte van de 
verschillende regelingen. Maar ook als werkgevers wel bekend zijn met deze faciliteiten, 
dan wordt het slechts door een beperkt aantal van hen gebruikt. Loonkostensubsidies 
en -dispensatie zijn regelingen die relatief het vaakst gebruikt worden, maar het blijft 
beperkt tot een op de zeven werkgevers. In de loop der jaren zijn de regelingen ook niet 
bekender geworden en het percentage werkgevers dat er gebruik van maakt is ongeveer 
gelijk gebleven (Van Echteld, 2019; Swart & Van der Laan, 2022).
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Situationele factoren: aannemen van mensen met een arbeidsbeperking in krimpende 
organisaties (O)
Bij de invoering van de Participatiewet in 2015, krabbelde Nederland net weer op uit de 
kredietcrisis. In onderzoek dat wij uitvoerden met oud-studentassistente van het People 
Management Center Anke van Rossum, hebben we onderzocht of het mogelijk was voor 
organisaties om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, als zij grote 
reorganisaties met baanverlies doorvoerden (Van Rossum & Freese, 2017; Freese, et al., 
2017). Onze aanname was dat als inkrimpende organisaties er wel in slagen om mensen 
met een arbeidsbeperking aan te nemen, er waarschijnlijk een doorleefd klimaat van 
inclusie te vinden zou zijn. We onderzochten krimpende organisaties in de financiële sector, 
waarvan de helft succesvol bleek in het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking 
tijdens reorganisaties. 

Alle onderzochte organisaties wilden aan de Participatiewet voldoen (M), dus dat 
onderscheidde de succesvolle organisaties niet. Hoewel succesvolle en onsuccesvolle 
organisaties veelal dezelfde barrières noemen, zijn succesvolle organisaties beter in staat 
hiermee om te gaan. Het was opvallend dat als organisaties strikt wilden voldoen aan de 
Participatiewet, dit hen juist belemmerde echt succesvol arbeidsmogelijkheden te creëren. 
Door bijvoorbeeld alleen kandidaten uit het doelgroepenregister te willen zoeken, werden 
de mogelijkheden om geschikte kandidaten te vinden beperkt. Succesvolle organisaties 
stellen hun eigen visie en beleid voorop en kijken naar de Participatiewet als een gewenste 
richting, niet als keurslijf. Zij nemen het risico van niet-naleving als gevolg van een ruime 
interpretatie van de wet en hebben een “vallen en opstaan”-aanpak. Zij beginnen gewoon 
en laten zich niet ontmoedigen door negatieve ervaringen. Bovendien werkt het aannemen 
van veel mensen met een arbeidsbeperking als een olievlek. Werkgevers krijgen dan de 
reputatie onder de doelgroep een inclusief werkgever te zijn. Zij krijgen bijvoorbeeld 
spontane sollicitaties van mensen met een arbeidsbeperking, ook van geschikte personen 
die wel in het doelgroepenregister staan. 

Uit deze voorbeelden blijkt dat zelfs stimulerend bedoelde wet- en regelgeving ook 
beperkend kan werken, zowel voor de organisatie als mensen met een arbeidsbeperking 
zelf (zie het voorbeeld aan het begin van dit deel).
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4.4.2 Organisatiefactoren 
Naast de contextuele factoren zijn ook de kenmerken van werkgevers van belang bij het 
wel of niet aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. 

Motivatie en attitude (M)
De houding van werkgevers ten opzichte van het aannemen en in dienst houden van 
mensen met een beperking is vrij uitgebreid bestudeerd (Burke et al., 2013). Een 
belangrijke deel van de literatuur gaat over waarom werkgevers geen baan aanbieden. 
Werkgevers hebben over het algemeen een positieve grondhouding ten opzichte van de 
arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Echter, als werkgever zien zij 
belangrijke barrières om werknemers met een beperking daadwerkelijk in dienst te nemen. 
Ze denken dat mensen met een beperking het werk niet kunnen uitvoeren, omdat zij niet 
over de juiste vaardigheden beschikken of minder productief zijn. Ze zijn bezorgd over 
bijkomende kosten en kennen overheidsregelingen om hen daarvoor te compenseren 
niet, en denken dat leidinggevenden het lastig vinden om hen te begeleiden of beoordelen 
(Kulkarni & Lengnick-Hall, 2014; Houtenville & Kalargyrou, 2012; Kaye et al., 2011). 

Uit verschillende onderzoeken die wij uitvoerenden blijkt dat werkgevers die succesvol zijn 
in het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking een sterke gedrevenheid hebben. 
Inclusieve werkgevers hebben de absolute wil om mensen met een arbeidsbeperking 
aan te nemen. Er is sprake van een strategische fit. Het is een onderdeel van hun 
organisatiemissie, kernwaarden en identiteit als werkgever (Bredgaard et al., under review). 
Inclusieve werkgevers zien meer mogelijkheden om een duurzaam concurrentievoordeel te 
verwerven door het aannemen van deze doelgroep en koppelen dit aan hun businessmodel 
(Borghouts & Freese, 2021). 

Ze tonen vastberadenheid in het creëren van mogelijkheden voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Het willen werken vanuit het HRM-perspectief maatschappelijk 
verantwoord ondernemen zien we terug bij veel succesvolle inclusieve organisaties 
(Bredgaard et al., under review). Daarom kunnen deze organisaties het zelfs uitleggen 
wanneer mensen met een arbeidsbeperking worden aangenomen, ook in tijden van 
reorganisatie, waarbij anderen hun baan verliezen (Van Rossum & Freese, 2017: Freese et 
al., 2017).

In onderzoek dat we samen met Thomas Bredgaard uit Denemarken en Jeffrey Moore 
uit de Verenigde staten uitvoeren, zien we dat in inclusieve organisaties uit verschillende 
landen een aantal gemeenschappelijke of universele kenmerken aanwezig zijn, ongeacht 
de verschillende culturele en institutionele context van het land waar de organisatie is 
gevestigd (Bredgaard et al., under review). Naast het hebben van inclusieve kernwaarden 
gaat het om betrokkenheid en commitment van het senior management, de aanwezigheid 
van een inclusieve organisatiecultuur en samenwerkingsrelaties met gemeenten en andere 
organisaties. 
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Capaciteiten (A)
Uit ons onderzoek blijkt dat bij werkgevers die succesvol zijn in het inclusief werkgever 
de HR-functie over veel meer kennis en ervaring beschikt over het aannemen van de 
doelgroep dan niet succesvolle organisaties. Dat uit zich in hoe ze inclusief werkgeven 
uitvoeren en het aantal inclusief HR-activiteiten dat zij ontwikkelen. Zij gebruiken 
ambassadeurs, hebben een centraal budget en stellen een toegewijd projectteam aan. 
Ze hebben diversiteits- en inclusiebeleid geïntegreerd in het SHRM-beleid (interne fit). Ze 
weten hoe ze ondersteuning en aanpassing op de werkplek kunnen organiseren, bieden 
speciale onboarding- en opleidingsprogramma’s aan en hebben kennis en ervaring met job 
carving en weten met welke andere werkgevers en instituten ze moeten samenwerken om 
tot succesvolle integratie te komen (Borghouts & Freese, 2021). 

Gelegenheid (O)
Baan- en personeelskenmerken bepalen grotendeels de perceptie van de mogelijkheid om 
banen aan te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. In ons onderzoek vonden 
we dat veel organisaties geen geschikte taken zien voor mensen met een beperking. 
Zij noemden een gebrek aan vacatures of reorganisaties als reden waarom er geen 
vacatures beschikbaar zijn. Organisaties met een hoogopgeleid personeelsbestand in de 
zakelijke dienstverlening (banken), logistiek en technologie verwachtten minder geschikte 
kandidaten te kunnen vinden. Organisaties met voornamelijk laaggekwalificeerd werk 
waren veel meer geneigd mensen met een beperking in dienst te nemen (Borghouts & 
Freese, 2021). 

Inclusieve werkgevers zijn creatiever en zien meer arbeidskansen door een persoonsgerichte 
aanpak die kijkt naar de mogelijkheden van de persoon. Zij passen gemakkelijker functies 
aan, zodat ze beter bij de mogelijkheden van de persoon (person-job fit). 

Het betekende niet dat succesvolle organisaties geen hindernissen ervaren bij inclusief 
werkgeven. Ook zij vinden het lastig tijdens reorganisaties, hadden last van negatieve 
stereotypen binnen de organisatie en ook bij hen paste de aard van de beschikbare banen 
niet goed bij de kwalificaties van beschikbare kandidaten. Echter deze hindernissen waren 
voor hen geen showstoppers, terwijl niet-succesvolle organisaties naar deze factoren 
verwezen als voldoende redenen waarom bij hen echt niemand kon worden aangenomen.

De vraag is dus of er niet genoeg passend werk is (O), of dat werkgevers de mogelijkheden 
niet zien (A) of niet willen zien (M). Zeker in deze krappe arbeidsmarkt zou dit werkgevers 
ten minste aan het denken moeten zetten. 

In paragraaf 4.4.1 concludeerden we al dat zelfs stimulerend bedoelde wet-en regelgeving 
beperkend kan werken. Een schrijnende constatering die we deden tijdens onze 
gezamenlijke onderzoeken, was dat we inclusieve werkgevers tegenkwamen die zich 
gehinderd in plaats van gemotiveerd voelen door wet- en regelgeving. Sommige zeer 
ervaren inclusieve werkgevers, die al jaren voordat de Participatiewet werd ingevoerd grote 
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groepen arbeidsbeperkten aannamen, dreigden toch niet te voldoen aan de Quotumwet. 
Zij zagen de doelgroep ruim, in plaats van zich te beperken tot het doelgroepenregister 
en wilden hun bewezen succesvolle strategie niet onder druk van wetgeving aanpassen. 
 
4.5 Naar een samenspel tussen HRM en sociale zekerheid voor Transitie 1

De wil onder werkgevers om mensen met een 
arbeidsbeperking aan te nemen is er in toenemende 
mate, maar het daadwerkelijk aannemen blijft achter 
(SCP, 2019). Gezien de krapte op de arbeidsmarkt ligt 
het voor de hand om te denken dat dit het moment is 

voor organisaties om inclusief te gaan werkgeven en dat werkgevers met een negatieve 
attitude nu wel een andere houding zullen krijgen ten aanzien van het aannemen van 
mensen van een arbeidsbeperking. Dat is te kort door de bocht, omdat deze werkgevers 
mensen met een arbeidsbeperking vaak helemaal niet geschikt vinden om hun vacatures 
in te vullen (Dibben et al., 2001). Ook een moreel appel op werkgevers om ‘het goede te 
doen’ door iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen kan contraproductief werken, 
omdat dit mensen met een arbeidsbeperking wegzet als hulpbehoevende en kwetsbare 
personen (Dibben et al., 2001). Dat is negatief voor de beeldvorming en daardoor zien 
werkgevers de talenten en vaardigheden van mensen met een arbeidsbeperking niet. 
Daarbij komt dat sommige mensen op dit moment buiten de boot blijven vallen, omdat 
werkgevers, gestimuleerd door overheidsbeleid, juist bepaalde groepen uitsluiten (zie het 
voorbeeld aan het begin van dit deel).

Bij werkgevers met een negatieve attitude moeten derhalve veel overheidsinspanningen 
geleverd worden, die niet snel leiden tot succes. Door gedifferentieerde beleidsinspanningen 
kan meer effectiviteit van beleidsmaatregelen gerealiseerd worden. Wij stellen voor om 
beleidsinspanningen van de overheid in de toekomst te richten op werkgevers die een 
positieve houding hebben. 

Bredgaard (2018) ontwikkelde een twee bij twee matrix van vier typen werkgevers, 
gebaseerd op hun attitude en of zij ervaring hebben met het in dienst hebben van 
mensen met een arbeidsbeperking. Vervolgens toetste hij in een representatief empirisch 
onderzoek in Denemarken hoe groot de percentages werkgevers waren in elk kwadrant. 
De grootste groep wordt gevormd door passieve werkgevers (54%). Zij hebben een 
positieve houding, maar geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst. De afwijzende 
werkgever (negatieve houding en geen mensen in dienst) is de tweede grootste groep. 
Een vijfde van de werkgevers is betrokken (positieve attitude en heeft arbeidsbeperkten 
in dienst). De merkwaardigste groep, sceptische werkgevers (negatieve houding, maar 
wel arbeidsbeperkten in dienst) vormt de kleinste groep (4%) (Bredgaard & Salado-
Rasmussen, 2021). Hoe deze cijfers in Nederland zijn is niet bekend, maar als we de 
passieve en betrokken werkgevers bij elkaar optellen, dan hebben we waarschijnlijk een 
behoorlijk grote groep werkgevers in het vizier.
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Laten we ervoor zorgen dat het de passieve werkgevers gaat lukken om daadwerkelijk 
mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, door hen te ondersteunen met 
arbeidsmarkt- en sociaalzekerheidsbeleid dat aansluit op hun behoeften. En dat 
inclusieve (betrokken) werkgevers zich gemotiveerd blijven voelen om mensen met een 
arbeidsbeperking aan te nemen en aan het werk te houden.

4.5.1. Op overheidsniveau
Gebaseerd op onze onderzoeken komen wij tot 
de volgende adviezen voor werkgevergericht 
overheidsbeleid- en uitvoering:

1.  Bied niet meteen een specifieke kandidaat aan bij het 
eerste contact met de werkgever (aanbodgericht), maar 
verdiep je eerst in de strategische uitdagingen waar de 

werkgever voor staat en probeer aansluiting te vinden met inclusief werkgeven bij het 
dominante HRM-perspectief (zoals bijvoorbeeld kostenbesparing, werkdrukverlaging 
of bijdragen aan de maatschappij). Ga dus vraaggericht te werk.

2. Gemeenten en SW-bedrijven moeten zorgvuldigheid betrachten in het aanbevelen van 
de juiste kandidaat voor deze specifieke organisatie en werkzaamheden. Zoek actief 
en snel naar een geschikte kandidaat. Verkoop geen nee, maar durf daarbij ook bij 
elkaar over de schutting te kijken, zodat de welwillende werkgever ook daadwerkelijk 
een geschikte kandidaat voorgesteld krijgt, onafhankelijk van de regeling waaronder de 
kandidaat valt.

3. Leg niet de nadruk op de beperking van de kandidaat, maar vertel vooral over de sterke 
punten van deze kandidaat (Van Woerkom et al., 2022), die maken dat deze persoon 
geschikt is voor het aangeboden werk.

4. Voor duurzame banen is niet “snel uit de bakken” het adagium, maar een zorgvuldige 
match met een goede person-job fit en doorlopende hands-on ondersteuning 
noodzakelijk. 

Gedifferentieerd arbeidsmarkt- en sociaalzekerheidsbeleid is ook begrip hebben van 
contextueel SHRM-beleid. De aard van het werk en de grootte van de organisatie blijken 
niet doorslaggevend bij het wel of niet kunnen inclusief werkgeven (Freese en Borghouts, 
2021), maar met name kleine bedrijven kennen de beschikbare socialezekerheidsregelingen 
niet en hebben door de kleine of afwezige HR-afdeling minder tijd en kennis tot hun 
beschikking. Dat vraagt om specifieke, op maat gemaakte ondersteuning ten aanzien van 
kleine werkgevers.
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4.5.2. Op organisatieniveau
Als het gaat over wat werkgevers kunnen doen om 
meer inclusief te gaan werkgeven, dan pleiten we voor 
meer strategisch HRM-beleid. Het is voor werkgevers 
niet verstandig om als reactie op de verplichtingen 
uit de Participatiewet, ad hoc HR-activiteiten te 
ontwikkelen gericht op het aannemen van mensen 
met een arbeidsbeperking, zonder dit strategisch in 

te bedden in het HRM-beleid. Een strategisch, inclusief HRM-beleid is cruciaal voor het 
succesvol aannemen en duurzaam in dienst houden van deze werknemers en verhoogt 
de kans op gunstige organisatorische resultaten. In diverse artikelen geven we een 
aantal adviezen voor het HRM-beleid die kunnen helpen bij het nader invulling geven 
aan de doelstellingen van de Participatiewet. In het project Verspild Talent hebben we 
al deze adviezen en inzichten uit de literatuur gebundeld in de ‘Kansenkaart Strategisch 
Inclusief Ondernemen’ (Van Rossum et al., 2017), die bedrijven en beleidsmakers kunnen 
gebruiken. We presenteren hier de belangrijkste adviezen: 

1. Sluit de strategische doelstelling om meer mensen met een arbeidsbeperking aan 
te nemen aan bij de organisatiestrategie en de managementuitdagingen waar de 
organisatie voor staat;

2. Creëer draagvlak bij de ‘dominante coalitie’. Dit zijn belanghebbenden binnen 
de organisatie die daadwerkelijk invloed hebben op de besluitvorming binnen de 
organisatie. 

3. Zorg voor ambassadeurs voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking 
op sleutelposities. Wanneer het topmanagement positief is en het belang van inclusief 
werkgeven uitstraalt, wordt het zichtbaar dat inclusief werkgeven een wens is van het 
management; 

4. Start met het zoeken van een werkplek bij lijnmanagers die affiniteit hebben met 
inclusief werkgeven. Leg verantwoordelijkheid voor het behalen van doelstellingen 
ten aanzien van het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking ‘in de lijn’ en 
ondersteun leidinggevenden goed;

5. Zorg voor voldoende tijd en budget. Daadwerkelijke steun vanuit het topmanagement 
betekent ook dat middelen en tijd vrijgemaakt moeten worden om inclusief werkgeven 
te laten slagen. Zorg (tijdelijk) voor een centraal budget om salariskosten te dekken, 
om discussies over mogelijk productiviteitsverlies op afdelingsniveau te voorkomen; 

6. Herontwikkel kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) van leidinggevenden zodanig, zodat ze 
in lijn zijn met de doelstelling om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen;

7. Beleg de taak en verantwoordelijkheid voor inclusief werkgeven organisatorisch. 
Iemand moet de tijd krijgen om de vaardigheden en kennis op te doen die nodig 
zijn voor succesvol inclusief werkgeverschap, de voortgang in de gaten houden en 
aanspreekpunt zijn;

8. Bied ondersteuning aan op maat; zowel aan de persoon met een arbeidsbeperking als 
aan de lijnmanager en collega’s op de werkvloer; 
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9. Vergroot de kans van slagen: start klein en met een enthousiasteling; 
10. Neem de persoon met de arbeidsbeperking als uitgangspunt en niet de functie. Zoek 

naar baankansen binnen de organisatie, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan het 
reguliere productie- of dienstverleningsproces binnen de organisatie. Vertrek niet 
vanuit bestaande functies, maar vanuit werkzaamheden die gedaan kunnen worden 
door iemand met een arbeidsbeperking;

11. Kies voor werk en dienstverbanden die passen binnen de organisatiecultuur. 
Mogelijkheden daarvoor zijn het creëren van werk in bestaande functies, aangepast 
werk, nieuw werk, insourcing, outsourcing naar SW-bedrijven of reshoring.

12. Kleine werkgevers: zoek andere HR-managers/directeuren op voor kennisuitwisseling 
en participeer in regionale netwerken van bedrijven en sociale ondernemingen.

4.6 Toekomstig onderzoek Transitie 1

Voor een succesvol HRM-beleid is naast institutionele- en strategische fit, ook organisatie-, 
interne-, en persoon-organisatiefit van HRM-activiteiten van groot belang. In de praktijk 
is er bij de inclusie van mensen met een arbeidsbeperking sprake van veel losse HR-
activiteiten (denk aan job carving, inclusief werven of job coaching), die alle bijdragen aan 
inclusief werkgeverschap. In grote bedrijven is de HR-taak ten aanzien van het aannemen 
van mensen met een arbeidsbeperking vaak belegd bij inclusiviteit- of diversiteitsmanagers, 
waardoor het risico van slechte inbedding in het SHRM-beleid ontstaat. Organisatie- of 
interne fit is daarom onderbelicht bij onderzoek naar de participatie van mensen met een 
arbeidsbeperking. 

Bij reeds inclusieve werkgevers willen we onderzoeken hoe losse diversiteits- & inclusie-
initiatieven beter afgestemd kunnen worden op het SHRM-beleid en wat dat oplevert. 
Daarnaast willen we onderzoeken wat inclusieve werkgevers nodig hebben van het 
sociaalzekerheidsbeleid om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te 
houden (institutionele fit), aan de hand van het AMO-model. 

Bij nog niet inclusieve maar wel gemotiveerde werkgevers willen we onderzoeken 
wat zij nodig hebben van het sociaalzekerheidsbeleid, zodat hun vaardigheden (A) en 
gelegenheid (O) worden vergroot en de kans groter wordt dat zij daadwerkelijk overgaan 
tot het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.

Bij kleine bedrijven kan het voor de HR-manager (voor zover deze er al is), teveel gevraagd 
zijn gezien de beperkte beschikbare tijd om alle kennis en vaardigheden (A) die bij inclusief 
werkgeven komen kijken te ontwikkelen. De samenwerking met externe partijen is dan 
cruciaal voor succesvol inclusief werkgeven (O), zoals samenwerking in netwerken van 
werkgevers of met UWV, gemeenten en SW-bedrijven. Dit is de “outside-in” benadering 
(Ellehave & Ulrich, 2021) bij inclusief HRM-beleid. Wij gaan uitzoeken met welk soort 
HRM-activiteiten dit in de praktijk vorm krijgt. Naast een nieuwe rol voor de HR-functie, 
omvat dit ook een nieuwe rol voor publieke partijen. 
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Het tweede onderzoeksproject behelst kwalitatief onderzoek onder publieke organisaties 
(gemeenten, UWV, sociale ontwikkelbedrijven) naar hun werkgeversgerichte aanpak. Welke 
voorzieningen bieden zij aan (O) en zijn er persoonlijke/ op maat gemaakte aanpakken 
te onderscheiden die werkgevers en met name MKB-ers beter ondersteunen (M)? We 
evalueren met de door hen bediende werkgevers hoe zij deze dienstverlening beoordelen 
en welke socialezekerheidsinstrumenten ondersteunend (zouden kunnen) zijn of juist 
belemmerend werken. 

Het laatste onderzoeksproject is een kwalitatief onderzoek naar de rol van Sociale Werk 
(SW)-bedrijven: waaruit bestaat goed HRM-beleid van SW-bedrijven? Kunnen zij reguliere 
werkgevers ondersteunen met kennis en expertise (A) als het gaat om het aannemen 
van mensen met arbeidsbeperking? En zo ja, hoe? Kunnen zij een regiofunctie vervullen, 
bijvoorbeeld als het gaat om inclusief HRM-beleid door MKB-ers (O)?
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5. Transitie 2: van Contract 
naar Contract en van 

Opdracht naar Opdracht
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Het primaire en voortgezet onderwijs kampt met lerarentekorten en krijgt extra 
middelen om achterstanden in te lopen, maar het personeel is er niet, meldde het NOS-
nieuws op 13 juli 2021. Vaste krachten zijn niet te vinden en daarom worden steeds 
meer zzp’ers ingehuurd. Het aantal zelfstandigen voor de klas is de afgelopen vijf jaar 
verdubbeld van 1.378 naar 2.444 volgens het KvK handelsregister.

Op de website van de KvK staat het volgende voorbeeld:

Casey Visser staat sinds oktober 2019 als zzp’er voor de klas. Ze is niet van plan om 
in loondienst te gaan werken. “Al tijdens mijn opleiding merkte ik dat de werkdruk in 
het onderwijs enorm hoog is. Ik maakte standaard 10-urige werkdagen. Na een schooldag 
voor een klas met 30 leerlingen ben je gesloopt, maar dan volgen nog vergaderingen, 
informatieavonden en ouderavonden tot ’s avonds laat. Toen wist ik al: de traditionele 
vorm van het docentschap is niet voor mij weggelegd.” Visser vindt dat leerkrachten in 
loondienst al jaren worden uitgebuit. De werkdruk is volgens haar te hoog ten opzichte 
van de beloning. “Elk jaar reageren de vaste leerkrachten op de scholen waar ik werk 
positiever op mijn zelfstandigheid. Sommige leraren overwegen zelfs om ook zzp’er te 
worden.” De Algemene onderwijsbond is verre van positief over de ontwikkeling van 
het stijgend aantal freelance docenten: “Als zelfstandig docent lijk je erop vooruit te gaan 
in salaris,” laat AOb-persvoorlichter Rob Voorwinden in een reactie weten. “Maar je 
verliest op andere gebieden, zoals baanzekerheid, een goede cao en pensioenopbouw” (KvK, 
2021).  

5.1 Inleiding

Nederland kent het grootste aandeel flexibele arbeidsrelaties in Europa (Eurostat, 2021). 
In het eerste kwartaal van 2022 werkten 56% van de Nederlandse werkenden met een vaste 
arbeidsovereenkomst, 28% in een flexibele arbeidsrelatie en 12% als zzp’er (Flexbarometer, 
2022a). De verdeling over leeftijdscategorieën en opleidingsniveau is zeer scheef. Zo heeft 
slechts 6% van alle jongeren tot 25 jaar een vaste baan en 16% van de laagopgeleiden in 
alle leeftijdscategorieën. Andersom heeft minder dan een vijfde van de 45-plussers een 
flexibele baan (Flexbarometer, 2022a). Jongeren, migranten,  laagopgeleiden en mensen 
met een arbeidsbeperking werken het vaakst in een flexibele arbeidsrelatie. 

Ook als het gaat over het aandeel zzp’ers in de beroepsbevolking behoort Nederland tot 
de top van de EU (Eurostat, 2022) en bovendien is Nederland het snelst groeiende land 
qua percentage zzp’ers in de beroepsbevolking (Eurostat, 2022). Een verklaring voor deze 
groei in zzp-schap is het gunstige Nederlandse fiscale beleid voor zzp’ers (Van Es & Van 
Vuuren, 2010). In Nederland werken 1,1 miljoen zzp’ers (CBS, 2022a). De gemiddelde 
achtergrondkenmerken van zzp’ers verschillen enorm van flexibele arbeidskrachten. 
Zzp’ers zijn gemiddeld gezien ouder, vaker man en hoger opgeleid (Flexbarometer, 2022b).

Grootschalige flexibilisering leidt tot een tweedeling in maatschappij. Het is namelijk zo 
dat de hoeveel zekerheid die je ervaart op de arbeidsmarkt in Nederland sterk afhangt 
van de arbeidsrechtelijke contractvorm die je hebt (Montebovi, 2021). Vergeleken met 
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andere landen is de ontslagbescherming van vaste werknemers in Nederland hoog, terwijl 
op  niet-standaard arbeidsrelaties aanzienlijk minder sociale zekerheid en regelgeving 
van toepassing is (OECD, 2018). Dit leidt tot de paradox dat in Nederland juist de meer 
kwetsbare werkenden, het minst beschermd worden door sociale zekerheid. 

Volgens de ILO (2016) leidt de toenemende flexibilisering tot een steeds grotere groep 
kwetsbare werkenden die precaire leefomstandigheden hebben. Dit blijkt ook uit 
internationaal onderzoek onder werkende armen, waarin vier groepen genoemd worden 
die arm zijn, ondanks het feit dat zij een baan of werk hebben: mensen in lage-lonenbanen, 
zzp’ers, mensen met een flexibel arbeidscontract en platformwerkers / oproepkrachten 
(zie Montebovi, 2021). 

In Nederland heeft een vijfde van de mensen met een flexibel arbeidscontract niet 
voldoende buffers om inkomensverlies zelf op te vangen, tegenover 10% van de mensen 
met een vast contract. Vooral mensen die langdurig als uitzendkracht hun inkomen 
verdienen (30%), jongeren (24%), werkenden met een zeer laag inkomen (23%), mensen 
met een laag opleidingsniveau (33%) of een niet-westerse achtergrond (32%) kunnen 
het inkomensverlies niet zelf opvangen. Dit geldt niet voor zzp’ers: 90% heeft voldoende 
buffers om inkomensverlies tijdelijk op te vangen, in de vorm van eigen vermogen, of 
ondersteuning door een partner met voldoende eigen inkomen (Algemene Rekenkamer, 
2020). 

De groep zzp’ers die niet voldoende buffers heeft, is bijzonder kwetsbaar. Anders dan 
flexibele arbeidskrachten, kunnen zij geen aanspraak maken op sociale zekerheid in geval 
van werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid, omdat zij daarvoor geen premies 
afdragen (Algemene Rekenkamer, 2020). Deze risico’s moeten zij zelf dragen, of zich er 
vrijwillig tegen verzekeren. Slechts een derde van de zzp’ers heeft zich vrijwillig verzekerd 
(TNO & CBS, 2019). Redenen voor niet-verzekering zijn dat zzp’ers de kosten van deze 
verzekeringen te hoog vinden en dat het soms helemaal niet mogelijk is om je te verzekeren. 
Dat ontdekten Sjanne Marie van den Groenendaal en Charissa in hun onderzoek onder 
oudere bouwvakkers (Freese & Van den Groenendaal, 2019). Juist zelfstandigen met 
weinig vermogen zijn vaak niet verzekerd (Buitenhuis, 2019).

Mensen in flexibele arbeidsrelaties hebben in principe dezelfde socialezekerheidsrechten 
als vaste werknemers, omdat zij verplicht zijn verzekerd voor werknemersverzekeringen. 
In de praktijk kunnen zij hieraan veel minder financiële zekerheid ontlenen. Door de 
regelmatige baanwisselingen bouwen zij minder arbeidsverleden en kunnen daarom 
in mindere mate aanspraak maken op een volledige werkloosheidsuitkering en hebben 
er ook minder lang recht op (Algemene Rekenkamer, 2020). Na afloop van een tijdelijk 
contract heeft 61% van de mensen met een flexibel contract niet meteen een andere 
baan. Bovendien lopen zij bij herstructureringen groter risico werkloos te raken, omdat 
de werkgever eerst de tijdelijke contracten en uitzendcontracten niet zal verlengen. Deze 
groepen werkenden vallen doorgaans niet onder een sociaal plan en krijgen dan ook 
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geen ondersteuning richting ander werk vanuit de latende werkgever (zie ook Transitie 3, 
Deel 6). 

Als mensen langdurig in flexibele arbeidsrelaties werken, is er geen loopbaanontwikkeling, 
blijft hun salaris achter en lopen zij het risico vast te komen te zitten in precaire financiële 
omstandigheden, ook omdat ze nauwelijks onderhandelingsmacht hebben. Dit heeft 
langdurige effecten op de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van werkenden, zo blijkt 
uit onderzoek van het OECD (2019). 

Flexibele arbeidskrachten hebben dus minder zekerheden én lopen grotere risico’s. Flexibel 
werk is vaker fysiek gevaarlijk werk, met slechte ergonomische omstandigheden en meer 
kans op ongevallen. Bovendien is er vaker sprake van slechte arbeidsomstandigheden 
zoals hoge piekbelasting, lange werkdagen, ploegendiensten en weinig autonomie (Heyma 
& Van der Werff, 2013; Van der Zwaan & Hooftman, 2017). 

Door de ervaren onzekerheid en ongelijkheid wordt niet alleen de gezondheid, maar 
ook het welzijn van mensen aangetast. Het langdurig in precaire arbeidsrelaties werken 
kan opleidingskeuzes beïnvloeden, tot uitstel van familievorming leiden en tot slechtere 
sociale leefomstandigheden, doordat sociale gemeenschappen desintegreren en de 
sociale cohesie afneemt (Kalleberg & Vallas, 2018). Dit kan sociale onrust veroorzaken 
zoals het verwerpen van normen en wetteloosheid ingegeven door negatieve sentimenten, 
zoals onzekerheid, angst, woede en vervreemding. 

Oorzaken voor de groei van precaire arbeid wereldwijd zijn aandeelhoudergedrevenheid, 
de digitale revolutie, globalisering en de afname van vakbondsgraad volgens Kalleberg 
en Vallas (2018). En het risico bestaat dat deze trend door platformisering zich voortzet.

5.2 Overheidsbeleid ten aanzien van flexibele arbeidsrelaties en zzp’ers

Gegeven de bovengeschetste problematiek maken overheden 
zich wereldwijd zorgen over de wijdverbreide inzet van tijdelijke 
arbeidsrelaties (Rouvroye, 2021). Zowel de OECD (2019) als het Europees 
Parlement (2019) waarschuwen voor de negatieve effecten van tijdelijke 
arbeidsrelaties voor de maatschappij en de werkenden die het betreft. Het 

Europees Parlement drukte in 2019 werkgevers op het hart te herbezinnen op het gebruik 
van flexibele arbeidsrelaties. De rol die werkgevers spelen is echter slechts een kant van de 
medaille, omdat ook overheden er niet in slagen mensen met een flexibele arbeidsrelatie 
voldoende te beschermen. Flexibilisering vormt op zichzelf geen beleidsmaatregel waarop 
overheden sturen. Echter, overheden kunnen wel via arbeidsmarktbeleid en wet- en 
regelgeving proberen de mate van flexibilisering te beïnvloeden. Het World Economic 
Forum (2015) wees erop dat overheden bij de hervorming van de arbeidsmarkt de roep 
van werkgevers om meer flexibiliteit hebben laten prevaleren en politieke kosten hebben 
proberen te minimaliseren door de beperkingen op tijdelijke contracten te laten vieren, 
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terwijl de rechten van vaste werknemers niet veranderden, wat leidde tot de “two tier labor 
market” (Akgündüz & Van Huizen, 2015). Hierdoor worden de privileges van de ‘insiders’ 
goed beschermd, terwijl de noodzakelijke organisatieflexibiliteit wordt opgebracht door 
de bijdragen van een groeiende groep niet-standaard werkenden (Palier & Thelen, 2010). 

De zorg vanuit de EU en OECD is ook specifiek op Nederland gericht, met name als het gaat 
over de gebrekkige bescherming van flexibele arbeidskrachten en zzp’ers. Nederland moet 
werk maken van betere sociale bescherming, het tegengaan van schijnzelfstandigheid, 
het tegengaan en het verminderen van de prikkels om gebruik te maken van tijdelijke 
contracten en zzp’ers (EC, 2020a). De OECD (2018) beveelt Nederland aan de 
belastingvoordelen voor zzp’ers af te bouwen en een minimale bescherming tegen ziekte 
en arbeidsongeschiktheid ongeacht contractvorm te ontwikkelen. 

Er zijn in Nederland de afgelopen jaren stappen gezet om te pogen de ongelijkheid 
tussen vaste werknemers en niet-standaard werkenden terug te dringen. De in 2015 
geïntroduceerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) had onder andere als doel meer werk- en 
inkomenszekerheid voor flexibele werknemers te creëren en de verschillen tussen vaste 
en flexibele werknemers te verkleinen. De WWZ heeft ertoe geleid dat er een grotere 
doorstroom van tijdelijke naar vaste contracten kwam, echter dit gold voornamelijk voor 
hogeropgeleiden en ouderen (Heyma et al., 2020). Dit zijn niet de meest kwetsbare 
groepen flexibel werkenden. Tijdens de coronapandemie werden de ongewenste gevolgen 
van de flexibele arbeidsmarkt zeer duidelijk. Veel flexibele arbeidskrachten verloren hun 
baan en zzp’ers hadden tijdens de sluiting van hun bedrijf inkomensondersteuning nodig, 
waarop de overheid in allerijl socialezekerheidsregelingen voor zzp’ers (TOZO) opstelden 
(WRR, 2020a).

In 2020 werd de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd, eveneens gericht op het 
terugdringen van de ongelijkheid tussen vaste en niet-standaard werkenden. Zo betalen 
werkgevers nu een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract, kregen 
payrollwerknemers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten 
meer zekerheid op werk en inkomen. In haar recente kamerbrief (5 juli 2022) beschrijft 
minister Van Gennip van SZW dat het kabinet “echte zelfstandigen” de ruimte wil geven en 
ondersteunen en schijnzelfstandigheid wil tegengaan. Dat vereist dat werkenden gelijker 
worden behandeld, zowel qua fiscale behandeling als sociale zekerheid, met duidelijkere en 
opeisbare regels en handhaving. Over het algemeen zijn de wetsaanpassingen correcties 
op onbedoelde en ongewenst effecten qua flexibilisering, zonder dat er een fundamenteel 
nieuw arbeidsmarktstelsel wordt gecreëerd. Daar zijn de afgelopen jaren wel zeer veel 
adviezen over gegeven. 

Zowel de WRR (2020b), de SER (2021) en de Commissie Borstlap (2020) geven aan dat 
investeren in het menselijk kapitaal in niet-standaard arbeidsrelaties hoog op de agenda 
moet staan, gegeven het toenemend aantal mensen dat onzeker werk heeft. De WRR 
en Commissie Borstlap stellen dat een stelsel van contractneutrale basisverzekeringen 
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en voorzieningen voor alle werkenden noodzakelijk is. Door een fundament van sociale 
zekerheid te leggen, waarin arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, verlofregelingen en 
pensioenen worden geregeld, wordt de relatie tussen werkgever en werknemer ontlast en 
werkgeverschap gestimuleerd (Freese & Van den Groenendaal, in press). 

Deze beleidsadviezen sluiten aan bij het uitgangspunt van de Europese arbeidsmarkt-
strategie dat flexibiliteit in arbeidsrelaties hand in hand moet gaan met zekerheid, 
‘flexicurity’ genoemd (Bekker & Wilthagen, 2008). Flexicurity heeft als doel gelijktijdig 
zowel arbeidsmarktflexibiliteit als zekerheid te vergroten, zowel voor organisaties als 
zwakkere groepen binnen en buiten de arbeidsmarkt (Wilthagen & Tros, 2004). In 
beleidsstukken van de Europese Commissie (2007) worden vier beleidslijnen genoemd 
om te komen tot flexicurity: 1) het creëren van flexibele en betrouwbare contracten, 2) 
Leven Lang Leren stimuleren, 3) het bevorderen van effectief arbeidsmarktbeleid om 
de transitie naar nieuwe banen te vergemakkelijken en 4) het moderniseren van sociale 
zekerheidssystemen. 

Voor de uitvoering van deze adviezen liggen sommige instrumenten om flexibele en 
zekere arbeidsmarkten te creëren in handen van de overheid, maar andere moeten 
worden vormgegeven in de relatie tussen organisaties en werkende (Freese et al., 
2012). Het creëren van flexibele en betrouwbare contracten bijvoorbeeld, vindt plaats op 
organisatie- en brancheniveau en is niet verder uitgewerkt in de stukken van de Europese 
Commissie. Zowel de WRR (2020b), de SER (2021) als de Commissie Borstlap (2020) 
geven aan dat er geïnvesteerd dient te worden in goed werk: een gepast loon, autonomie 
en verbondenheid op het werk met een goede balans tussen werk en privé. Dit is onzes 
inziens de verantwoordelijkheid voor werkgevers, opdrachtgevers en intermediairs.

5.3  Organisatiestrategie ten aanzien van flexibele arbeidskrachten en zzp’ers

Wetenschappelijk worden flexibele arbeidsrelaties onderzocht onder de 
definitie van niet-standaard arbeidsrelaties (Cappelli & Keller, 2013). Het 
vaste arbeidscontract wordt daarbij gezien als de reguliere arbeidsrelatie. 
De ILO (2016) onderscheidt vier vormen van niet-standaard werk: 1) tijdelijk 
werk, 2) oproepcontracten en parttime werk, 3) tripartiete arbeidsrelaties 

(zoals uitzendwerk) en 4) schijnconstructies van werkrelaties. Dit zijn allemaal 
voorbeelden van externe, numerieke flexibiliteit (m.u.v. parttime werk wat in Nederland, 
anders dan in het buitenland, gezien wordt als een reguliere arbeidsovereenkomst). 
Zzp’ers vallen niet onder de definitie van niet-standaard arbeidsrelaties, met uitzondering 
van schijnzelfstandigen. Wij betrekken alle zzp’ers in ons onderzoek en bespreken hier 
zowel flexibele arbeidsrelaties als zzp-schap in brede zin.

Organisatieflexibiliteit is het vermogen van de organisatie om de beschikbaarheid 
van werkenden continu aan te passen aan veranderende eisen van de omgeving. De 
verschillende theoretische indelingen van organisatieflexibiliteit zijn gebaseerd op twee 
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dimensies (Tros, 2008): numerieke versus functionele flexibiliteit en interne versus externe 
flexibiliteit (Keller & Seifert, 2005). Numerieke flexibiliteit gaat over de mogelijkheid om 
de hoeveelheid beschikbare arbeid c.q. arbeidsuren te variëren. Binnen de grenzen van 
de organisatie (interne flexibiliteit) kan dit bereikt worden door het gebruik van flexibele 
werktijden (overwerk, min-max contracten, parttime werk), flexibele werkarrangementen 
(zelfroostering) of het aannemen of ontslaan van werknemers. Externe numerieke flexibiliteit 
kan verkregen worden door outsourcing, het inhuren van uitzendkrachten of gedetacheerden, 
het gebruik maken van tijdelijke contracten of het aantrekken van zzp’ers (Tros, 2008). 
Functionele flexibiliteit betreft de brede inzetbaarheid van werknemers, die daardoor op 
verschillende plekken en functies in de organisatie kunnen worden ingezet. Dit kan onder 
meer bereikt worden door reorganisatie van werkprocessen, functieroulatie en het versterken 
van werknemerscompetenties door opleidingen. Dit kan intern gebeuren, maar ook extern 
bereikt worden door tijdelijke samenwerking met andere organisaties of uitbesteding. Keller 
en Seifert (2005) noemen ook nog loonflexibiliteit, wat gaat over het kunnen verminderen 
van loonkosten om werknemers te behouden voor de organisatie. Interne loonflexibiliteit 
staat organisaties toe om af te wijken van collectieve regelingen (zoals prestatiebeloning, 
demotie) en externe loonflexibiliteit betreft de aanwezigheid van loonkostensubsidies. Welke 
vormen van flexibiliteit worden toegepast, is afhankelijk van de context waarbinnen de 
organisatie opereert. Meestal gebruiken organisaties verschillende strategieën tegelijkertijd 
om het human capital optimaal te alloceren (Davis-Blake & Uzzie, 1993).

Over het algemeen zetten werkgevers flexibele contracten in als het werk geen 
gespecialiseerde kennis en vaardigheden vergt en inwerktijden kort zijn (Remery et al., 
2002). Daarnaast is de in de jaren ‘90 ontwikkelde managementfilosofie dat werk dat niet 
tot de kern van de organisatie behoort, geoutsourcet dient te worden (Quinn & Hilmer, 
1994) nog altijd actueel in organisaties. Ook is de institutionele context van invloed op 
het aanbieden van niet-standaard arbeidscontracten. Overheidsregulering kan ertoe 
leiden dat er gekozen wordt voor niet-standaard arbeidsrelaties, als de drempels voor 
sociale zekerheid of opzegkosten per contractsoort verschillend zijn (ILO, 2016). In dit 
geval geldt dus dat niet dat de aard van de werkzaamheden tijdelijk is of dat er zogeheten 
“piek” of “ziek” perioden moeten worden opgevangen, maar is de keuze voor een flexibel 
contract of zzp-opdracht de beste oplossing binnen het sociaalzekerheidssysteem voor 
werkgevers, om werkgeversrisico’s te verminderen (Rubery et al., 2016). In Nederland 
gelden werkgeverslasten ten aanzien van loondoorbetaling bij ziekte (maximaal 104 
weken), een verplichte re-integratieprocedure en een gepercipieerd rigide ontslagrecht. 
Werkgevers kunnen proberen deze risico’s te vermijden door een flexibele arbeidskracht of 
zzp’er aan te nemen in plaats van een werknemer (Montebovi, 2021). In dit geval zijn het 
de kenmerken van het type arbeidscontract die maken dat een werkgever kiest voor het 
aangaan van een bepaalde arbeidsrelatie, niet omdat dit vanuit strategisch HRM gedachte 
de meest ideale contractvorm is.

De kern van strategisch HRM-beleid is dat door het aantrekken en investeren in uniek en 
waardevol menselijk kapitaal strategisch economisch voordeel voor de organisatie gecreëerd 



50 Bewegen naar een inclusieve arbeidsmarkt met nieuwe zekerheden: 
het samenspel tussen HRM en Sociale Zekerheid

kan worden (Boxall & Purcell, 2015).  Het investeren in niet-standaard arbeidsrelaties wordt 
in klassieke strategisch HRM-benaderingen gezien als niet strategisch, zoals bijvoorbeeld 
het HR Architecture Model (Lepak & Snell, 1999) en het Flexible Firm Model (Atkinson, 
1984) aangeven. Volgens deze segmentatietheorieën is de arbeidsmarkt opgedeeld 
in kern- en perifere werkenden, wat leidt tot een insider/outsider behandeling van deze 
groepen door werkgevers. Werkgevers bieden een hoge kwaliteit arbeidsrelatie aan hun 
vaste medewerkers, waaronder leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, baanzekerheid en 
goede salarissen, om hen te binden (Kalleberg, 2003). Flexibele werkenden daarentegen 
worden gezien als perifeer voor organisaties, waardoor het voor organisaties strategisch 
is om deze werkenden slechts zeer beperkt toegang tot HRM-activiteiten geven (Beer et 
al., 2015), gezien hun vermeende lage unieke toegevoegde waarde qua menselijk kapitaal 
(Lepak & Snell, 1999). Dit betreft het beperken tot de strikt noodzakelijke HRM-activiteiten, 
zoals selectie en salarisuitbetaling.

De inzet van externe numerieke flexibiliteit biedt werkgevers allerlei economische voordelen: 
het direct aanpassen van de omvang van het personeelsbestand aan fluctuaties in de 
productie, het vermijden van lange-termijnkosten van permanente arbeidscontracten en 
het verlengen van de proefperiode zodat kandidaten beter beoordeeld kunnen worden op 
hun geschiktheid voor permanente aanstellingen (Rouvroye et al., 2021). Er blijkt echter 
weinig empirisch onderzoek te zijn gedaan naar deze vermeende voordelen (Pulignano et 
al., 2020). Daarnaast zijn ook er ook schaduwzijden aan externe flexibiliteit. De 
bemiddelingskosten voor intermediairs verhogen de arbeidskosten, flexkrachten hebben 
minder kans op een permanente positie, omdat er minder wordt geïnvesteerd in hun 
socialisatie of training en het blijkt lastiger te zijn om jong talent te behouden als er een 
kleinere groep goed ingewerkte werknemers is met voldoende werkervaring (Rouvroye, 
2021). Ook is er een negatieve invloed op de moraal op de werkplek en werknemerwelzijn, 
als gevolg van waargenomen exploitatiegedrag door werkgevers (Davis-Blake et al., 2003; 
Rouvroye, 2021). Rouvroye et al. (2021) vonden in hun onderzoek dat werkgevers zich niet 
verantwoordelijk voelen voor de lange termijn maatschappelijke gevolgen van hun keuze 
voor meer flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Vanuit de flexicuritygedachte is te beredeneren dat organisaties op twee manieren 
hun steentje kunnen bijdragen aan het minimaliseren van de negatieve consequenties 
van flexibele arbeid voor werkenden. De eerste manier is het SHRM-beleid richten 
op het verhogen van interne flexibiliteit. Dit maakt de organisatie minder afhankelijk 
van de inzet van externe flexibiliteit. Hierdoor ontlenen meer mensen zekerheden 
die verbonden zijn aan het vaste arbeidscontract. De tweede manier is door middel 
van inclusief HRM-beleid investeren in de werkzekerheid van flexibele werkenden en 
zzp’ers, waardoor zij meer zekerheid ervaren bij het maken van transities naar nieuwe 
werk op de arbeidsmarkt. Grote vraag is hoe dat te matchen is met de behoeften van 
organisaties. Een mogelijk antwoord ligt besloten in een onderdeel van flexicurity dat 
weinig aandacht krijgt in de literatuur: de behoefte van organisaties aan zekerheid, 
terwijl het wel onderdeel uitmaakt van het beleidsconcept. Freese en collega’s (2013) 
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definiëren organisatiezekerheid als de zekerheid dat de continuïteit van bedrijfsvoering 
gewaarborgd is. Dit betreft de zekerheid om te kunnen voldoen aan productiviteitseisen 
door een competent en betrokken personeelsbestand tegen acceptabele loonkosten, 
nu en op de lange termijn. Hier treedt een paradox op uit de economische theorie. 
Voor het creëren van organisatiezekerheid is investeren in het human capital van 
flexkrachten in het lange-termijn belang van werkgevers, echter op korte termijn zorgen 
de investeringskosten in het opleiden van flexkrachten vandaag tot lagere productiviteit 
en bezettingsproblemen (Kleinknecht et al., 2014).   Bij een krappe arbeidsmarkt kan dit 
echter een goede organisatiestrategie zijn. 

5.4 Onderzoek naar de arbeidsrelatie van flexwerkers en zzp’ers

Hoewel het HRM-beleid in arbeidsrelaties van niet-standaard werkenden veelvuldig 
wetenschappelijk is onderzocht, gaan deze onderzoeken meestal over de slechtere 
behandeling in het HRM-beleid en tot welke negatieve gevolgen dit leidt voor de werkenden, 
zoals grote onzekerheid, financiële stress en negatieve consequenties voor welzijn, 
motivatie en gezondheid (zie bijvoorbeeld Wagenaar et al., 2012, of Bernhard-Oettel et al., 
2005). Een complicerende factor is dat de resultaten van internationaal onderzoek naar de 
arbeidsrelaties van niet-standaard werkenden lastig te vertalen zijn naar de Nederlandse 
context, gezien de grote heterogeniteit aan niet-standaard werkenden in Nederland en de 
diversiteit aan regulering die per land verschilt. 

Empirisch is aangetoond dat er veel minder in niet-standaard werkenden wordt 
geïnvesteerd in het HRM-beleid en dat is slecht voor de werkzekerheid van flexwerkers. 
Er is sprake van lagere salarissen, minder toegang tot loopbaanbegeleiding en –
ontwikkeling en vitaliteitsprogramma’s. Hun werk wordt gekenmerkt door slechtere 
arbeidsomstandigheden, kwalitatief slechter werk (eentonig, niet uitdagend, geen 
autonomie), ze ontvangen minder scholing, hebben minder inspraak en ervaren minder 
sociale steun (Isaksson et al., 2010; Bernhard-Oettel et al., 2005; Mitlacher, 2008; De 
Cuyper et al., 2008). Ook Nederlands onderzoek toont aan dat zowel flexkrachten (SCP, 
2015; Fouarge et al., 2012) als zzp’ers minder scholing volgen, met uitzondering van de 
tijdelijke werknemers met uitzicht op een vast contract (Borghans et al., 2014; Ferreira 
et al, 2018; SCP, 2016; ECBO, 2017). Dit beperkt hun kansen op beter werk (Algemene 
Rekenkamer, 2020). 

Werkgevers of opdrachtgevers investeren dus veel minder in werkenden in niet-
standaardarbeidsrelaties, waardoor het lastig is voor mensen om zich te ontworstelen 
aan hun precaire arbeids- en leefsituatie. Precariaat in arbeidsrelaties verwijst naar 
objectieve werk- of baankenmerken die onzekerheid opleveren, zoals lage lonen, hoge 
baanonzekerheid en geringe invloed van werkenden op arbeidsomstandigheden, 
werktijden en lonen (Campbell & Price, 2016). In Nederlands variëren deze werkkenmerken 
enorm, afhankelijk van het specifieke type flexibele arbeidscontract waarover de werkende 
beschikt (Goudswaard & Andries, 2002). 
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Inclusief HRM-beleid, waarin aandacht is voor de werkzekerheid van niet-standaard 
werkenden, is een blinde vlek voor HR-directeuren. Reeds in 2013 schreven Freese 
en collega’s dat het opvallend is dat de meeste HR-managers uitsluitend hun vaste 
medewerkers op het oog hebben als het gaat om het ontwikkelen van innovatieve HR-
activiteiten, op enkele uitzonderingen na. Zij schreven “Innovatief HR-beleid ten aanzien 
van flexkrachten en zzp’ers zijn we nauwelijks tegengekomen en wij pleiten er derhalve voor 
dat HR-managers deze groep nadrukkelijk in hun strategische HR-visie én beleid opnemen. 
Innovatieve arbeidsrelaties gaan juist over het ontwikkelen van een visie ten aanzien van de 
gehele groep werkenden, waar de groeiende groep zzp’ers en flexkrachten een steeds groter deel 
van uitmaken.” (Freese et al., 2013, p.67).

HRM-beleid expliciet gericht op niet-standaard werkenden valt tot op heden buiten het 
aandachtsgebied van strategisch HRM-beleid. Ook wetenschappelijk onderzoek richt 
zich nauwelijks op hoe HRM-beleid specifiek gericht op het creëren van meer werk- en 
inkomenszekerheid bij niet-standaard werkenden er idealiter uitziet.

5.5 Naar een samenspel tussen HRM en sociale zekerheid voor Transitie 2

We hebben in de inleiding geschetst dat er grote 
maatschappelijke en persoonlijke problemen 
kleven aan doorgeschoten flexibilisering van de 
arbeidsmarkt. We willen op deze plek benadrukken 
dat organisatieflexibiliteit niet inherent slecht is. 
Zo wordt vanuit overheidsperspectief geredeneerd 

dat flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt tot meer banen, omdat het organisaties 
gemakkelijk maakt mensen aan te nemen en weer te ontslaan (Rubery et al., 2016). Al 
blijkt in Nederland flexibele arbeid over het algemeen een substitutie te zijn van vaste 
banen (Algemene Rekenkamer, 2020). Voor werkenden kan flexibele arbeid een uitkomst 
zijn, als opstap zijn van een situatie van inactiviteit naar werk (zie Transitie 1, Deel 4), 
omdat het laagdrempelig is. Jongeren doen vaak hun intrede op de arbeidsmarkt in een 
flexibele arbeidsrelatie (Algemene Rekenkamer, 2020). Platformisering heeft de potentie 
de arbeidsmarkt inclusiever te maken, ondernemerschap aan te moedigen en mensen de 
flexibiliteit te bieden die ze nodig hebben om hun werk met zorgen en leren te combineren 
(SCP, 2021). Organisaties hebben behoefte aan flexibiliteit, net als werkenden. Maar 
zij hebben ook behoefte aan zekerheid. Het is dus zaak om op zoek te gaan naar hoe 
binnen de kaders van flexibiliteit, nieuwe zekerheden gecreëerd kunnen worden voor niet-
standaard werkenden.

Op dit moment biedt het vaste contract belangrijke rechten die niet beschikbaar zijn 
voor werkenden in niet-standaard arbeidsrelaties  (Torrington et al., 2020). Daarom 
wordt externe flexibilisering binnen organisaties vaak gelijkgesteld aan het verlies van 
zekerheden van werkenden (Freese et al., 2013). Binnen de huidige arbeidsverhoudingen 
vormt het vaste arbeidscontract een sociaal contract tussen organisaties en werkenden 
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dat zekerheid biedt (Fudge, 2017). Tegenover dit sociale contract binnen de gevestigde 
maatschappelijke orde, een concept van de filosoof Jean-Jacques Rousseau, plaatsen 
wij het psychologisch contract van flexibele werkenden. Deze theorie is ook ontwikkeld 
door Rousseau, maar dan door Denise Rousseau, de belangrijkste wetenschapper op dit 
concept. Vanuit de psychologisch contracttheorie, waarop Charissa promoveerde, kunnen 
we verklaren dat flexibele werkenden vinden dat ook zij rechten hebben op zekerheid, 
omdat zij hun bijdrage leveren aan organisatieprestaties. We moeten dus toe naar een 
situatie waarin er een balans is tussen de behoeften aan zekerheid en flexibiliteit van zowel 
organisaties als werkenden: flexicurity.

5.5.1 Op overheidsniveau
We moeten naar een arbeidsmarkt, waarin het 
investeren in human capital en het ervaren van 
inkomenszekerheid niet afhankelijk is van het type 
arbeidscontract dat je hebt. Bovendien moeten 
we vooral de meest kwetsbare werkenden het 
best beschermen. Er is een grote diversiteit in 
kwetsbaarheid in niet-standaard arbeidsrelaties, 

denk maar aan de hoogopgeleide ICT-er die als zzp’er werkt, versus een arbeidsmigrant 
die in de vleesindustrie werkt. Overheidsbeleid zal daarom specifiek genoeg moeten zijn 
om onderscheid te maken tussen de verschillende groepen niet-standaard werkenden. 

Voor wat betreft onderscheid maken naar zzp’ers laat onderzoek van Charissa en Sjanne 
Marie van den Groenendaal zien dat er zeven verschillende groepen zzp’ers te identificeren 
zijn op basis van hun startmotieven en dat er grote verschillen bestaan in de mate van 
ervaren zekerheid (Freese & Van den Groenendaal, 2019). Deze resultaten sluiten aan bij 
eerdere onderzoeken die stellen dat zzp’ers een heterogene groep vormen (o.a. Dawson 
& Henley, 2012). Dé zzp’er bestaat dus niet. Overheidsbeleid gericht op het creëren van 
meer zekerheden voor zzp’ers kan daarom niet een one-size-fits-all maatregel inhouden.

Er is onder beleidsmakers overeenstemming over het feit dat de grote ongelijkheden 
tussen vaste en niet-standaard werkenden en zzp’ers teruggedrongen moeten worden, 
zodat precaire leef- en arbeidsomstandigheden voorkomen worden. Om werkgeverschap 
te ontlasten, stelt de commissie Borstlap voor om loondoorbetaling bij ziekte te verkorten 
tot 1 jaar en worden maatregelen voorgesteld om ervoor te zorgen dat tijdelijk werk ook 
tijdelijk wordt ingezet, door de ketenregeling te beperken tot 2 jaar. Dit soort maatregelen 
zal helpen om uit de vicieuze cirkel te stappen van angst om mensen vaste aanstellingen 
te bieden om werkgeversrisico’s te vermijden. Deze ideeën voor een herontwerp van de 
arbeidsmarkt kunnen bijdragen aan het aantrekkelijker maken voor werkgevers om meer 
vaste banen aan te bieden.

Echter, we moeten ook af van de visie van het vaste arbeidscontract als een equivalent 
voor de ultieme gewenste vorm van zekerheid. Er moet onzes inziens een nieuwe 
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infrastructuur komen op de arbeidsmarkt, waarbij meer sociale zekerheidsbescherming 
is, waar iedereen aan bijdraagt en waar alle werkenden aanspraak op kunnen maken. In 
dit nieuwe arbeidsmarktbestel is het verschil in sociale zekerheid tussen vaste en flexibele 
arbeidskrachten minder groot en zal het belang dat werkenden hechten aan de vaste 
aanstelling afnemen.

5.5.2 Op organisatieniveau
Ook binnen het huidige arbeidsmarktbestel kunnen 
werkgevers meer doen om te komen tot minder 
onzekere arbeidsrelaties, zonder dat zij voorbij hoeven 
te gaan aan hun behoeften aan organisatieflexibiliteit. 
Binnen de realiteit van organisaties hebben flexibele 
arbeidsrelaties een strategisch voordeel, bijvoorbeeld 
bij seizoensarbeid of het vervangen van zieke 

werknemers. Ook als organisaties weten dat hun businessmodel gaat verdwijnen over 
een aantal jaren, maar er op dit moment nog behoefte is aan bepaalde competenties, ligt 
het niet voor de hand mensen een arbeidscontract voor onbepaalde duur aan te bieden. 
Het streven naar een vaste baan voor iedereen is derhalve een utopie. Maar er moet een 
verschuiving komen van het idee dat de inhuur van flexibele arbeid een economische 
transactie is, naar de opvatting dat er een relatie wordt aangegaan wordt tussen mens 
en organisatie (Rubery et al., 2016). Dat bij sommige organisaties de inhuur van flexibele 
krachten verloopt via de afdeling Inkoop of Procurement spreekt boekdelen, als het gaat 
over het mensbeeld dat hierachter schuilgaat. Daar moeten we vanaf. 

De zoektocht is naar het ontwikkelen van inclusief HRM-beleid dat naast flexibiliteit ook 
nieuwe zekerheden biedt, want tot op heden ontbreekt een strategische visie op inclusief 
HRM-beleid voor flexibele arbeidskrachten en zzp’ers. Het Inclusief HRM-perspectief erkent 
de waarde van het investeren in flexibele arbeidskrachten en zzp’ers (Freese en Borghouts-
van de Pas, 2021). Dat betekent niet de reguliere HR-activiteiten vaker en in hogere mate 
aanbieden, maar strategische, op maat gemaakt inclusieve HRM-activiteiten inzetten die 
zijn afgestemd op de behoeften van deze groep (Freese & Van den Groenendaal, in press). 

Wat kunnen organisaties doen om meer zekerheden voor werkenden te creëren? Wij zien 
drie oplossingsrichtingen: 

1. Organisaties moeten meer investeren in het creëren van interne flexibiliteit, waardoor 
de behoefte aan externe flexibiliteit afneemt. 

2. Werkgevers en opdrachtgevers moeten investeren in niet-standaard werkenden, 
waardoor zij meer werkzekerheid gaan ervaren en gemakkelijker transities kunnen 
maken naar beter werk op de arbeidsmarkt. 

3. In geval van tripartiete arbeidsrelaties duidelijkheid scheppen wie voor welk aspect van 
duurzame inzetbaarheid, inkomens- en werkzekerheid voor de flexibele arbeidskracht 
en zzp’er verantwoordelijk is.
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We lichten de oplossingsrichtingen nu nader toe.

1. Het creëren van interne organisatieflexibiliteit 
Hoe organisaties via hun SHRM-beleid kunnen sturen op zowel organisatieflexibiliteit als 
werkzekerheid heeft Charissa onderzocht in een onderzoeksproject, uitgevoerd als postdoc 
bij ReflecT, in samenwerking met René Schalk en Jaap Paauwe (Freese et al., 2013; Freese 
et al., 2012). Zij ontwikkelden een model (zie Figuur 7) waarin weergegeven wordt hoe 
flexicurity vorm krijgt binnen de organisatiecontext. Als er bij de inzet van HR-activiteiten 
sprake is van wederzijdse behoeftevervulling in organisatieflexibiliteit en/of -zekerheid en 
werkendenflexibiliteit en/of zekerheid, is er sprake van flexicurity op organisatieniveau.

De in het onderzoek genoemde HR-activiteiten door HR-directeuren, zijn geanalyseerd 
met behulp van de flexicuritymatrix (Wilthagen & Tros, 2004), en gescoord op de mate 
waarin deze activiteiten leiden tot verschillende vormen van organisatieflexibiliteit 
(externe en interne numerieke flexibiliteit, functionele flexibiliteit en variabele beloning), 
organisatiezekerheid en zekerheden voor werkenden (inkomenszekerheid, baanzekerheid, 
werkzekerheid en combinatiezekerheid (Wilthagen & Tros, 2004). 

Het is niet mogelijk om de heilige graal te presenteren qua flexicurity HR-activiteiten. 
Elke organisatie opereert in een eigen context die gekenmerkt wordt door de specifieke 
configuratie en omgeving van de organisatie en vraagt derhalve om op de eigen organisatie 
afgestemde HR-activiteiten gericht op flexibiliteit en zekerheid (Paauwe, 2004; Freese et 
al., 2012). 

We vonden twee flexicurity HR-activiteiten die zowel bijdragen aan organisatieflexibiliteit 
als meerdere vormen van werknemerzekerheid: interne mobiliteit en opleiden. HRM-
beleid in de vorm van goede informatiesystemen die zichtbaar maken wat de organisatie 
in huis heeft aan talent en aan projecten maken het gemakkelijker om interne mobiliteit te 
stimuleren (waaronder digitale interne vacature- en projectenbanken, competentiebanken 
en mobiliteitscentra), net als de invoering van zogeheten employabilitybudgetten. De 
essentie van HR-activiteiten gericht op mobiliteit en opleiding is dat zij bedragen aan de 
behoeften van de organisatieflexibiliteit, omdat personeel dan op meerdere plekken in de 
organisatie inzetbaar is (Freese et al., 2012; 2013).

Interne mobiliteit bevorderen is een veilige manier om organisatieflexibiliteit te creëren. 
Het levert voor de werkenden namelijk zowel baanzekerheid (de zekerheid de huidige 
baan te kunnen behouden) als werkzekerheid op. Een openliggende onderzoeksvraag is 
hoe werkenden gestimuleerd kunnen worden gebruik te maken van dit soort faciliteiten 
(zie ook Transitie 3 en 4, Deel 6 en 7). HR-activiteiten gericht op interne mobiliteit en 
opleiding zijn bouwstenen voor een arbeidsrelatie die gekenmerkt wordt door flexibiliteit, 
zowel voor organisatie als individu en werkzekerheid (Freese et al., 2012; 2013).
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Door de flexicuritymatrix toe te passen op het geheel aan HR-activiteiten waarmee de 
organisatie flexibiliteit probeert te creëren, kan worden bestudeerd hoe deze activiteiten 
in samenhang uitpakken voor de flexibiliteit en zekerheid voor hun medewekers. Tijdens 
trainingen laat Charissa deze flexicuritymatrix invullen door organisaties en blijkt dit vaak 
een eye-opener te zijn, omdat in een oogopslag duidelijk wordt in welke mate er flexibiliteit 
of zekerheid bestaat voor de organisatie en groepen of individuele werkenden. Zo kan er 
gericht op zoek gegaan worden naar HR-activiteiten die andere of additionele vormen van 
flexibiliteit of zekerheid leveren.

2. Inclusief HRM-beleid voor flexibele werkenden en zzp’ers
Met inclusief HRM willen wij werkgevers motiveren om te komen tot fatsoenlijk 
werkgeverschap of liever nog goed werkgeverschap waarbij geïnvesteerd wordt in 
allerlei vormen van zekerheid voor niet-standaard werkenden. Er kunnen vier niveaus 
van werkgeverschap worden onderscheiden (zie Kroon & Paauwe, 2014). Het eerste, 
onderste niveau is crimineel of illegaal werkgeverschap (zoals human trafficking, het 
afpakken van paspoorten etc.). Bij het tweede niveau is er sprake van exploitatie (of 
precair) werkgeverschap, waarbij de mazen van de wet of cao worden opgezocht. Niveau 

Figuur 7 Flexicurity op de werkvloer



Bewegen naar een inclusieve arbeidsmarkt met nieuwe zekerheden: 
het samenspel tussen HRM en Sociale Zekerheid

57

3 betreft fatsoenlijk werkgeverschap, waarbij de werkgever zich houdt aan de minimale 
standaarden van decent work. Qua inclusief HRM-beleid is dit het minimale niveau wat 
een werkgever moet aanbieden aan werkenden. Ook bij het voldoen aan dit niveau valt 
nog behoorlijke winst te behalen bij bepaalde groepen flexibele werkenden, zoals in het 
geval van arbeidsmigranten. Dankzij onderzoeksfinanciering van Instituut Gak verrichten 
promovenda Panna Kerti, Brigitte Kroon, Charissa Freese, Marloes van Engen en Inge 
Bleijenbergh momenteel onderzoek naar hoe decent work kan worden gecreëerd voor 
arbeidsmigranten. In dit project zien we hoeveel verschillende stakeholders hierbij 
betrokken zijn, maar ook hoeveel aanknopingspunten dit biedt om de omstandigheden 
van arbeidsmigranten te verbeteren. Goed of social responsible werkgeverschap, het vierde 
niveau, is de hoogste trede van werkgeverschap (Kroon & Paauwe, 2014). Dit houdt in 
dat werkgevers investeren in duurzame loopbanen van flexibele arbeidskrachten. Zij 
verlaten de organisatie na een opdracht met meer human en social capital dan toen ze 
binnenkwamen. Inclusief HRM-beleid op dit hoogste niveau van werkgeverschap gaat 
over het meedenken met loopbaanontwikkeling, uitdagende opdrachten aanbieden, het 
bieden van een netwerk etc..
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Een voorbeeld van goed inclusief HRM-beleid voor flexibele arbeidskrachten is wanneer 
werkgevers tijdelijke arbeidskrachten die zijn aangenomen in tijden van krapte, solide 
loopbaanbegeleiding geven gedurende de gehele looptijd van het contract, zodat wanneer 
de werkzaamheden niet meer nodig zijn, zij goed zijn toegerust om de transitie naar 
volgend werk te kunnen maken. Ook wanneer de werkgever zich inspant voor van werk 
naar werk-trajecten voor deze flexkrachten (zie ook Deel 6, Transitie 3), kan gesproken 
worden van goed inclusief HRM-beleid.

Voorbeelden van hoe inclusief HRM-beleid gericht op duurzame loopbanen van zzp’ers 
eruit kan zien, kunnen gevonden worden in het proefschrift van Sjanne Marie van den 
Groenendaal, dat Charissa mocht begeleiden samen met Dorien Kooij en Rob Poell 
(Van den Groenendaal, 2021). In een kwalitatieve studie, noemden zowel zzp’ers als 
opdrachtgevers de volgende HRM-activiteiten (Van den Groenendaal et al., 2022):

• Een duidelijke rolomschrijving waaruit duidelijk wordt voor de zzp’er wat hij of zij dient 
op te leveren;

• Het nakomen van contractuele afspraken zoals op tijd betalen en zich houden aan het 
aantal uren waarvoor de zzp’er is ingehuurd;

• Degelijke onboarding waarbij zzp’ers de juiste benodigdheden en hulpmiddelen tot hun 
beschikking krijgen en een introductie aan de medewerkers waarmee de zzp’er dient 
samen te werken;

• Tijdige communicatie wanneer nieuwe informatie beschikbaar is die relevant is voor de 
uitvoering van de opdracht, zodat er op tijd kan worden bijgestuurd indien nodig. 

 
Deze HRM-activiteiten zijn voorbeelden van fatsoenlijk opdrachtgeverschap. Er waren 
ook verwachtingen van zzp’ers waaraan hun opdrachtgevers niet dachten. Zzp’ers hebben 
behoefte aan autonomie om de opdracht op hun eigen manier uit te kunnen voeren en 
tijdig duidelijkheid over het toekomstperspectief ten aanzien van potentiële verlenging 
van de opdracht of vervolgopdrachten. Het bieden van toekomstperspectief kan gezien 
kan worden als een voorbeeld van goed opdrachtgeverschap als vorm van inclusief HRM-
beleid. 

Recente voorbeelden uit de praktijk van inclusief HRM-beleid voor zzp’ers zijn de Fair 
Practice Code, waarin minimumtarieven voor zzp’ers in de journalistiek zijn afgesproken 
door opdrachtgevers in de media met vakorganisaties van minimaal 150% van het cao-
loon. En de Werkcode die enkele grote organisaties in de financiële dienstverlening hebben 
ontwikkeld samen met vakorganisaties. Doel is het realiseren van één arbeidsmarkt voor 
alle werkenden met gedeelde opvattingen over de invulling van goed werkgeverschap én 
goed opdrachtgeverschap. De uitgangspunten van de Werkcode zijn: gelijk loon voor gelijk 
werk, toegang tot voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen, duurzame 
arbeidsrelaties en het vergroten van de arbeidsmarktwaarde van mensen die bij deze 
organisaties werken. 
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3. Inclusief HRM-beleid bij tripartiete arbeidsrelaties 
In het geval van tripartiete arbeidsrelaties, is het vormgeven van inclusief HRM-
beleid ingewikkelder. Er schuilt het gevaar dat onduidelijkheid optreedt wie welke 
verantwoordelijkheden draagt in de ontwikkeling en implementatie van (inclusief) HRM-
beleid voor de flexibele arbeidskrachten. Zo brengt de intermediair de vraag naar en het 
aanbod van arbeid samen, maar de arbeid wordt verricht onder toezicht van de inhurende 
organisatie. Wat inclusief HRM-beleid precies inhoudt en wie verantwoordelijk is voor 
de uitvoering ervan blijft in het midden. Er moet dus aandacht zijn voor het samenspel 
met andere stakeholders, zoals met intermediairs, of juist voor de afwezigheid van een 
arbeidsrelatie (in het geval van zzp’ers), en bepaald worden welke partij verantwoordelijk 
is voor welk aspect van de duurzame inzetbaarheid, werkzekerheid en inkomenszekerheid 
van flexwerkers en zzp’ers. 

Met Brigitte Kroon deed Charissa onderzoek naar HRM-beleid bij tripartiete arbeidsrelaties. 
Kroon & Freese (2013) noemen vier HRM gebieden waar de intermediair in de ogen van de 
werkenden toegevoegde waarde kan bieden: toezicht door de intermediair op de manier 
waarop zij bij de inlenende organisatie worden behandeld, ondersteuning door middel van 
opleidingen en loopbaanontwikkeling, informatie-uitwisseling en medezeggenschap bij 
de intermediair. Uit onderzoek bij een detacheringsorganisatie voor financieel specialisten 
bleek dat het voeren van inclusief HRM-beleid door de detacheringsorganisatie tot positieve 
gevolgen leidt voor deze intermediair. Het bieden van toegang tot training, steun vanuit 
de leidinggevende, loopbaanbegeleiding, goede communicatie en medezeggenschap 
zorgen ervoor dat gedetacheerden die de behoefte hebben zich te ontwikkelen meer 
geneigd zijn om te blijven werken via de detacheringsorganisatie. Zij voelen zich door 
deze inclusieve HRM-activiteiten onderdeel van een professionele gemeenschap, het 
creëert werkzekerheid en ze voelen zich gesteund in hun loopbaanontwikkeling (Kroon & 
Freese, 2013). 

Inclusief HRM-beleid door intermediairs houdt in dat bemiddelaren contact moeten 
houden met hun gedetacheerden, uitzendkrachten of zzp’ers, dat zij zich moeten verdiepen 
in hun loopbaanaspiraties en moeten helpen met het ontwikkelen van specialistische 
inzetbaarheid (Mitlacher, 2008). Dit kan worden bereikt door gespecialiseerde opleidingen 
en trainingen aan te bieden die verder gaan dan wat niet-gespecialiseerde organisaties 
kunnen bieden. Daarnaast helpt het als opdrachten zo gestructureerd worden dat ze 
niet alleen passen bij de huidige taakvereisten, maar ook aansluiten bij de verworven 
vaardigheden van de zzp’er en dat uitdagende projecten leiden tot individuele groei van 
de zzp’er en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden (Barlage et al., 2019). Ook kan de 
intermediair een professionele gemeenschap bieden waarin de professionele aspecten van 
het werk in het algemeen kunnen worden besproken (Kunda et al., 2002). Door de nadruk 
te leggen op de gedeelde professionele identiteit van de gespecialiseerde flexkrachten kan 
de beroepsbetrokkenheid vergroot worden (Gallagher & McLean Parks, 2001).
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Freese & Van den Groenendaal (in press) bieden op basis van het promotieonderzoek van 
Van den Groenendaal (2021) praktische handvatten voor opdrachtgevers en intermediairs 
die kunnen bijdragen aan de invulling van inclusieve HRM-activiteiten voor zzp’ers en 
flexibele arbeidskrachten.

Een ander aandachtspunt is het gebrek aan strategisch denken bij organisaties over 
het inzetten van zzp’ers. De geflexibiliseerde arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk dat 
organisaties een visie hebben op strategisch workforce management, die verder gaat dan het 
insider/outsider denken. Daarvoor kan in de SHRM-literatuur aansluiting gevonden worden 
bij het oude model van Lepak & Snell (1999), waarin zij spreken over strategische allianties. 
Daarin hebben zij schaarse en getalenteerde specialisten op het oog, waar specifieke HR-
activiteiten voor ingezet moeten worden. Bij reguliere werknemers bestaat in sommige 
sectoren de wens om zich als zzp’er te laten inhuren. Dit vergt voor hun toekomstige 
opdrachtgevers (in sommige gevallen hun huidige werkgever), dat zij strategisch nadenken 
over welk soort allianties kunnen leiden tot betere organisatieprestaties (dus win-win), in 
plaats van op korte termijn de gaten in de personeelsbezetting op te vullen tegen hogere 
kosten. Strategisch zzp’ers inzetten is derhalve niet zzp’ers inzetten voor precies dezelfde 
taken als werknemers. 

Op dit moment wordt de overstap naar zzp-schap, in de zorg of onderwijs, door 
werkgevers met name gezien als iets negatiefs; kostenverhogend en leidend tot scheve 
arbeidsverhoudingen tussen vaste medewerkers en zzp’ers. Wij dagen werkgevers uit om 
strategisch na te denken over in welke gevallen zzp’ers zo ingezet kunnen worden dat 
dit leidt tot betere organisatieprestaties en er ook voordelen te behalen zijn voor vaste 
medewerkers. Is het mogelijk zzp’ers in te huren als specialist in het onderwijs, waarin zij 
waarde kunnen toevoegen omdat zij zich hebben gespecialiseerd in het wegwerken van 
rekenachterstanden, kunstenaar zijn, een talent hebben voor muziek, ICT, of lichamelijke 
opvoeding, in plaats van als reguliere docent die dezelfde taken uitvoert als de vaste 
medewerker? Zo wordt de kwaliteit van het onderwijs verhoogd, worden vaste werknemers 
ontlast of kunnen zij leren van de zzp’er. Kunnen zzp’ers in de gezondheidszorg die 
diensten opvullen, die niet opgevuld kunnen worden met vaste werknemers, waarvoor 
zij beter betaald krijgen? Ook in deze situatie is iedereen dwingen in een vaste baan (te 
blijven) niet de oplossing die past bij de behoeften die er bestaan op deze arbeidsmarkt. 
Niet ertegen vechten dus, maar ermee dansen.

5.5.3 Op individueel niveau
Goed overheids- en inclusief HRM-beleid alleen zijn niet voldoende voor 
het creëren van meer zekerheden voor flexibele werkenden en zzp’ers. 
Een belangrijke taak ligt bij henzelf om gebruik te maken van de geboden 
faciliteiten om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid. Met de 
introductie van het STAP-budget is door de overheid een eerste aanzet 
gegeven voor een persoonlijk ontwikkelbudget dat ook door flexibel 

werkenden en zzp’ers kan worden gebruikt om bij te blijven of om te scholen. Maar om 
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mensen daar gebruik van te laten maken, is het bieden van geld alleen niet voldoende. 
Mensen moeten ook de noodzaak zien (bewustwording), de motivatie hebben (M) en de 
gelegenheid (O) om hier gebruik van te maken. 

Uit het kwalitatieve onderzoek van Freese & Van den Groenendaal (2019) onder zelfstandige 
bouwvakkers kunnen wat dat betreft interessante inzichten worden opgedaan. Bouwvakkers 
denken zeker na over strategieën om onzekerheden, zoals toekomstig inkomensverlies in 
slappe economische tijden, door afnemende competenties of door arbeidsongeschiktheid, 
te reduceren. Echter, het reduceren van de ene onzekerheid, gaat vaak ten koste van andere 
zekerheden. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld in de zomer lange werkdagen maken om te 
compenseren voor minder werk in de winter. Dit bedreigt de duurzame inzetbaarheid op 
lange termijn, omdat dit fysieke overbelasting tot gevolg kan hebben. Om werkzekerheid 
in de toekomst veilig te stellen, zien de zelfstandige bouwvakkers de noodzaak tot het 
volgen van trainingen en opleidingen. Echter, in de spanning tussen het moeten afwijzen 
van een nieuwe opdracht vanwege een training, prevaleert huidige inkomenszekerheid 
vaak boven werkzekerheid in de toekomst. Uit onze studie blijkt dat verschillende vormen 
van onzekerheid zich opstapelen, waartegen geen afdoende maatregelen bestaan. 
Zelfstandige bouwvakkers zijn kwetsbaar in fysiek en financieel opzicht. Verzekeren is te 
duur of blijkt niet mogelijk boven een bepaalde leeftijd of voor bepaalde ledematen en voor 
zelfstandigen is er geen ander sociaal vangnet. De bouwvakkers kunnen dit probleem dus 
niet zelfstandig oplossen. Gezien het feit dat dit de op één na grootste groep zelfstandigen 
betreft, is het van belang dat hier beleidsmaatregelen getroffen worden, zowel op branche 
als op overheidsniveau. 

Op dit moment verkeert een aanzienlijk deel van flexibele arbeidskrachten zich in precaire 
arbeids- en leefomstandigheden, die het lastig maken om de financiële middelen, de tijd en 
de energie op te brengen om langer vooruit te kijken naar hun loopbaanontwikkeling. Veel 
van deze kwetsbare werkenden zijn letterlijk onzichtbaar, wat ertoe leidt dat de maatschappij 
als geheel en de organisaties waarin zij werken geen oog voor hen hebben. Denk aan de 
geoutsourcete schoonmaker die ’s avonds kantoren schoonmaakt, de bagageafhandelaar 
in dienst van een onderaannemer die zware koffers tilt ergens achteraf op Schiphol waar 
reizigers niet komen, de arbeidsmigranten die ’s ochtends in alle vroegte met busjes vanaf 
hun woningen in eigendom van schimmige uitzendorganisaties in afgelegen dorpen naar 
het distributiecentrum worden vervoerd. Maar ook andere vitale, wel zichtbare beroepen 
worden gekenmerkt door weinig financiële en sociale zekerheid en hoge tijdsdruk of fysieke 
belasting, zoals oproepkrachten in de thuiszorg of pakketbezorgers die als zelfstandige 
werken. 

Het is onder deze lastige omstandigheden niet redelijk om van hen te verwachten dat zij 
zelf voldoende handelingsvrijheden hebben om volledig zelf verantwoordelijk te worden 
gesteld voor hun duurzame inzetbaarheid; dit start echt met investeringen in sociaal 
zekerheidsbeleid en inclusief HRM-beleid.
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5.6 Toekomstig onderzoek Transitie 2 

Het is nog niet onderzocht of inclusieve HRM-activiteiten daadwerkelijk leiden tot meer 
werk- en inkomenszekerheid voor flexibele arbeidskrachten en zzp’ers en of er daadwerkelijk 
sprake is van duurzame loopbanen met fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Ook over 
hoe dat beleid er precies uit moet zien als er sprake is van nog een derde partij, de 
intermediair, is nog weinig bekend. 

De complexiteit rondom deze tripartiete samenwerking tussen opdrachtgevers, flexibele 
arbeidskrachten en intermediairs wordt vergroot door het krachtenveld waarin de 
samenwerking zich bevindt. Het start met de motivatie (M) om de arbeidsrelatie te 
verbeteren, echter intermediair en inlenende organisaties moeten zich ook competent 
voelen (A) en de mogelijkheid (O) zien. Zowel interne factoren, zoals de organisatiecultuur 
van de opdrachtgever als externe factoren, zoals wet- en regelgeving of schaarste op de 
arbeidsmarkt kunnen van invloed zijn op de mogelijkheid om het inclusief HRM-beleid te 
implementeren (Van den Groenendaal et al., 2022). De volgende onderzoeksvragen gaan 
we in onze leerstoel onderzoeken samen met postdoc Sjanne Marie van den Groenendaal:

Welke inclusieve HRM-activiteiten leiden tot duurzame loopbanen en wendbaarheid voor 
zzp’ers, volgens zzp’ers, en opdrachtgevers? Welke inclusief HRM-activiteiten leiden tot 
duurzame loopbanen voor flexibele arbeidskrachten in tripartiete arbeidsrelaties, volgens 
flexibele arbeidskrachten, intermediairs en opdrachtgevers en zijn zij bereid deze aan te 
bieden/ te gebruiken? 

Is er een verschil tussen (precaire en minder precaire) beroepsgroepen of sectoren 
in welke inclusieve HRM-activiteiten nodig en effectief zijn voor zzp’ers en flexibele 
arbeidskrachten? 

Hoe kunnen verantwoordelijkheden in het waarborgen en versterken van duurzame 
loopbanen in de tripartiete samenwerking tussen flexibele arbeidskrachten, opdrachtgevers 
en intermediairs zo worden belegd, dat flexibele arbeidskrachten en zzp’ers inkomens-, 
werk-, en sociale zekerheid ervaren?

In dit onderzoeksproject zullen de verschillende stakeholders, zoals flexibel werkenden 
en zzp’ers zelf, de inlenende organisaties, intermediairs maar ook vertegenwoordigers 
van zzp-verenigingen en vakbonden worden betrokken bij het onderzoek en afzonderlijk 
en in combinatie onderzocht worden op de AMO-factoren. In een flexibele arbeidsmarkt, 
die Nederland bij uitstek karakteriseert, is de kans op herhaalwerkloosheid aantoonbaar 
groter. Bescherming en ondersteuning tijdens deze transitie is van groot belang. Idealiter 
gaan mensen van werk naar werk en niet van werk naar inactiviteit en dan naar werk. 
Bij de bespreking van Transitie 3, van werk naar werk in Deel 6 laten we zien dat deze 
ondersteuning van groot belang is; voor de ervaren werkzekerheid van mensen, vanuit het 
perspectief van wendbare organisaties én vanuit de sociale zekerheid gezien.
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6. Transitie 3: 
van werk naar werk
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Het nieuws wordt in de zomer van 2022 gedomineerd door grote krapte op de 
arbeidsmarkt. Op treinstations geven borden aan dat er uitval is van treinen door 
personeelstekort en horecabedrijven sluiten de deuren een of meer dagen in de week, 
omdat er geen personeel te vinden is. Waarom is werkloosheidspreventie en van werk 
naar werk (VWNW) dan toch nog een aandachtspunt in onze leerstoel? Dat is toch 
geen probleem nu de arbeidsmarkt historisch krap is? Jawel, ook nu zijn bedrijven 
aan het reorganiseren. Begin juni werd bekend dat TomTom, de producent van 
navigatieapparatuur, reorganiseert en dat 10% van het personeelsbestand verdwijnt 
als gevolg van processen die zijn geautomatiseerd. En eind juli 2022 kondigde de 
Amerikaanse autofabrikant Ford aan van plan te zijn om maar liefst 8.000 mensen 
te ontslaan om de kosten te drukken en te focussen op de productie van elektrische 
auto’s. CEO Jim Farley zei bij de bekendmaking van de tweedekwartaalcijfers over 2022: 
“We absolutely have too many people in some places, no doubt about it,” en “We have skills 
that don’t work anymore, and we have jobs that need to change.”

6.1 Inleiding 

Organisaties herstructureren als reactie op crises, globalisering, toenemende concurrentie 
en nieuwe technologieën. Dit leidt vaak tot inkrimping van het personeelsbestand (bijv., 
Frey & Osborne, 2017) of er ontstaat behoefte aan personeel met andere competenties 
en vaardigheden. De wereldwijde kredietcrisis (2008-2011) leidde tot organisatorische 
bezuinigingsstrategieën gericht op inkrimping en herstructurering en veroorzaakte 
massale werkloosheid in veel landen. Ook de coronapandemie heeft grote gevolgen 
gehad toen grote delen van de economie tot stilstand kwamen. Er ontstond een ‘sense 
of urgency’ en werkloosheidpreventie stond volop in de belangstelling. Mensen die al in 
een lastige maatschappelijke positie verkeerden en flexibele krachten zijn hard geraakt 
door de coronacrisis. Dit versterkte de noodzaak tot alertheid voor kwetsbare groepen en 
meer aandacht voor actief arbeidsmarktbeleid. Ondanks het feit dat het aantal vacatures 
een recordhoogte bereikte in het eerste kwartaal van 2022 en de werkloosheidcijfers 
sterk daalden (CBS, 2022b), is VWNW ook in deze krappe arbeidsmarkt van belang. Er is 
sprake van een paradox op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant staan sectoren te springen 
om personeel en aan de andere kant verliezen mensen nog steeds hun baan, omdat 
organisaties blijven reorganiseren en is er een groep langdurige werklozen die maar niet 
aan het werk komt. Daarom blijft het belangrijk dat ontslagen werknemers een soepele 
overgang maken naar een nieuwe baan om langdurige werkloosheid te voorkomen, zowel 
vanuit maatschappelijk-, overheids-, regionaal- en sectoraal-, werkgevers- en individueel 
perspectief.
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6.2 Belang van werkloosheidspreventie

We bespreken nu het belang van werkloosheidspreventie vanuit verschillende 
perspectieven.

6.2.1 Maatschappelijk en overheidsperspectief
Voor de economie en samenleving is een hoog niveau van (langdurige) 
werkloosheid en inactiviteit in diverse opzichten problematisch, omdat 
de betaalbaarheid van voorzieningen op het spel komt te staan, zeker in 
een vergrijzende samenleving (Hirsch Ballin et al., 2021). Het voordeel 
van werkloosheidspreventie voor de samenleving is dat ontslagen 
werknemers minder een beroep doen op werkloosheidsuitkeringen of 

het gebruik ervan helemaal vermijden wanneer de periode tussen twee banen zo kort 
mogelijk is. Het betreft niet alleen de sociale zekerheid, de diverse soorten uitkeringen en 
re-integratiekosten waaraan miljarden worden uitgegeven, maar ook de (kosten van de) 
gezondheidszorg (WRR, 2021). Sociale gevolgen treden op in de vorm van tweedeling van 
de samenleving die doorwerkt op de toekomst van kinderen, maar komen ook tot uiting 
in het verlies van vertrouwen in de overheid, de politiek en het openbaar bestuur (Putters, 
2022). Bekend is verder dat er een relatie bestaat tussen werkloosheid en criminaliteit 
(Van Erp et al., 2011). Het is dus van enorm maatschappelijk belang dat mensen aan het 
werk komen én blijven.

6.2.2 Regionaal en sectoraal perspectief
Massaontslagen kunnen ernstige gevolgen hebben voor lokale 
en regionale economieën. Wanneer een groot bedrijf met goede 
arbeidsvoorwaarden sluit of een aanzienlijk deel van het personeel 
ontslaat, heeft dit niet alleen effect op de boventallige werknemers, 
maar kan het een domino-effect veroorzaken op de regio als geheel. 
Het banenverlies vermenigvuldigt zich wanneer de vraag van de 
boventallige werknemers naar goederen en diensten daalt in de 
regio en toeleveranciers geen producten en diensten meer kunnen 

leveren aan het getroffen bedrijf. Om het domino-effect te voorkomen zijn overheden 
bereid bedrijven die dreigen om te vallen te ondersteunen. In Nederland kregen banken 
tijdens de kredietcrisis steun met kapitaalinjecties en staatsgaranties. Vanuit Europa wordt 
er geïnvesteerd in regio’s en sectoren om massaontslagen en regionale achteruitgang te 
voorkomen (Regional Development Fund) en in boventallige werknemers met het doel om 
ander werk te vinden (European Globalisation Adjustment Fund).
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6.2.3 Organisatie- en HRM-perspectief 
Voor bedrijven en instellingen is werkloosheidspreventie van 
belang, omdat zij via hogere premies meebetalen aan de kosten van 
werkloosheid. Er is een financieel voordeel voor organisaties wanneer 
er soepele overgangen van de ene baan naar de andere zijn. De 
arbeidskosten dalen wanneer overtollige werknemers niet langer op 
de loonlijst staan, dat wil zeggen, wanneer de overgang begint voordat 
de opzeggingstermijn afloopt. Wanneer boventallige werknemers door 

werkgevers geholpen worden naar ander werk, straalt dit ook in positieve zin af op de 
reputatie van de latende werkgever. 

6.2.4 Individueel perspectief
Vanuit het individu gezien is baanverlies een ingrijpende levensgebeurtenis 
die zelfs kan leiden tot rouwklachten (Van Eersel et al., 2020; Van Eersel 
et al., 2022). Uit een systematische review van verschillende onderzoeken 
blijkt dat werkloosheid gepaard gaat met een verminderde mentale 
gezondheid (Van der Noordt et al., 2014). Een nieuwe baan biedt niet 
alleen inkomens- en werkzekerheid, maar vermindert ook de emotionele 

stress (Jahoda, 1997; McKee-Ryan et al. 2005).

6.3 Onderzoek naar werkloosheidspreventie 

Er wordt reeds langere tijd beleid gevoerd en onderzoek verricht naar 
werkloosheidspreventie. Al voor de financiële crisis van 2008 agendeerde Instituut 
Gak het voorkomen van werkloosheid als thema voor wetenschappelijk onderzoek, wat 
Irmgard Borghouts uitvoerde met Gerard Evers en Ton Wilthagen (Evers et al., 2004). We 
behandelen nu achtereenvolgens wat er bekend is uit wetenschappelijk onderzoek naar 
werkloosheidspreventie vanuit maatschappelijk en overheids-, regionaal- en sectoraal-, 
werkgevers- en individueel perspectief. 

6.3.1 Inzichten werkloosheidpreventie vanuit maatschappelijk en overheidsperspectief
In reactie op de economische crisis in 2008 introduceerden overheden 
maatregelen om de gevolgen voor de arbeidsmarkt op te vangen en 
werknemers die hun baan verloren te ondersteunen (Heys, 2013). 
De Europese Commissie moedigde de lidstaten aan ervoor te 
zorgen dat maatregelen in lijn waren met het flexicurity-concept: een 
verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid door flexibelere 

ontslagregelingen in te ruilen tegen investeringen in actief arbeidsmarktbeleid (ALMP), 
moderne socialezekerheidsstelsels en investeringen in een leven lang leren (Bredgaard 
& Madsen, 2018). Een van de vormen van zekerheid die Wilthagen en Tros (2004) 
onderscheiden binnen flexicurity is werkzekerheid. Hoewel er geen vaste wettelijke 
definitie van werkzekerheid bestaat, raakt het begrip de kern van het arbeidsrecht, maar 
is het nog onderontwikkeld (Zekic, 2016). Ook de WRR – destijds onder voorzitterschap 
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van onze huidige rector magnificus Wim van de Donk – onderstreepte het belang van het 
nieuwe concept werkzekerheid (WRR, 2007). Tot medio 2000 was er weinig onderzoek 
in Nederland naar de inkomensgevolgen en de kansen op het weer vinden van werk na 
gedwongen ontslag. In samenwerking met het CBS onderzocht de WRR of mensen die 
in de periode 2001-2002 geconfronteerd werden met massaontslag weer een passende 
baan vonden en wat de inkomensgevolgen voor hen waren. De conclusie uit dit onderzoek 
was dat er grote verschillen bestaan in inkomensverlies en werkzekerheid. Met name 
laagopgeleide mensen kregen ontslag. Hogeropgeleiden kregen te maken met grotere 
inkomensverliezen. De inkomensverliezen waren hoger naarmate de werknemers ouder 
zijn en ze langer bij de latende werkgever in dienst waren. Bij het vinden van werk spelen 
leeftijd en herkomst ook een rol. Ouderen hebben meer moeite om aansluitend na ontslag 
weer werk te vinden en dat geldt ook voor boventalligen van niet-westerse afkomst (Scheele 
et al., 2008). CPB-onderzoek bevestigt dat massaontslag grote gevolgen kan hebben en 
dat met name oudere werknemers kwetsbaarder zijn bij ontslag dan jongeren, zeker als zij 
lang werkzaam waren bij hetzelfde bedrijf en of werkten in een krimpende sector (Deelen 
et al., 2014). 

Het onderzoek van de WRR en het CBS zette een eerste stap om werkzekerheid op 
gestructureerde wijze in kaart te brengen in Nederland. Onder leiding van Ton Wilthagen 
startte in 2009 een langlopend onderzoeksprogramma naar het concept werkzekerheid. 
Dit programma werd financieel mogelijk gemaakt door Instituut Gak en bestond uit 
zeven deelprojecten waarin onderzoekers vanuit de juridische, economische en sociale 
faculteit van Tilburg University samenwerkten, waaronder Borghouts en Freese, en ook 
Ronald Dekker, Nuna Zekic, Ruud Muffels, Jan van Ours, Matteo Picchio, Frank Tros, 
René Schalk en Jaap Paauwe. Een van deze deelprojecten betrof het proefschrift van 
Irmgard, een internationaal vergelijkend onderzoek om vast te stellen welke lessen 
Nederland kan trekken uit de wijze waarop elders werkzekerheid voor boventalligen 
wordt georganiseerd. Nederland werd vergeleken met Spanje, Oostenrijk, Engeland en 
Zweden en omissies en zwakke plekken in de VWNW-aanpak werden geïdentificeerd 
(Borghouts, 2012). 

Het bleek dat Nederland ten opzichte van de andere onderzochte landen slechter reageerde 
op grootschalige boventalligheid. Het ontbrak in Nederland aan vroegtijdige interventie 
en aan een structurele wijze van financiering van VWNW-ondersteuning. De doelgroep die 
VWNW-ondersteuning ontvangt, bleek in Zweden met de transitiefondsen, het Verenigde 
Koninkrijk met de Rapid Response Services en Oostenrijk met de arbeidsmarktstichtingen 
ruimer, omdat ook kleine bedrijven konden aansluiten bij deze VWNW-initiatieven. 
In Oostenrijk bleken mensen met een tijdelijk contract te kunnen toetreden tot een 
arbeidsstichting. In deze stichtingen dragen de voormalige werkgevers financieel bij 
en kan zelfs een bijdrage gevraagd worden van de boventallige medewerker zelf of van 
collega’s die niet boventallig worden verklaard. In Nederland werd het grotendeels aan 
werknemers zelf overgelaten ervoor te zorgen dat ze na verlies van werk niet tussen wal en 
schip terecht komen. Alleen als grote bedrijven vestigingen sluiten wordt een sociaal plan 
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opgesteld, maar in het midden- en kleinbedrijf ontbreken arrangementen voor begeleiding 
van werk naar werk. Veel werknemers waren aangewezen op het UWV, dat de budgetten 
voor re-integratie zag slinken. De dienstverlening bestond vooral uit online coaching. Een 
van de conclusies uit het Instituut Gak werkzekerheidsonderzoeksprogramma, dat in 2013 
werd afgerond, was dat de nazorg voor een deel van de mensen die hun werk verliezen, 
uitgebreid zou moeten worden met een systeem voor preventie, dat eraan bijdraagt dat 
mensen door scholing aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt (Borghouts, 2012). 

Tijdens de financiële crisis werden in verschillende Europese landen regelingen 
voor werktijdverkorting van kracht (Hijzen & Martin, 2013). Veel landen voerden 
steunmaatregelen in voor het behoud van banen in bedrijven die tijdelijk werden 
geconfronteerd met een vermindering van de arbeidsactiviteiten. In deze fase verleent de 
overheid inkomenssteun aan werknemers wier uren werden ingekort als gevolg van een 
verkorte werkweek onder deze omstandigheden. Na de financiële crisis zijn in Nederland 
ervaringen opgedaan met VWNW-experimenten (Visscher et al., 2012), mobiliteitscentra 
en VWNW-activiteiten in sectorplannen (Van der Werff et al., 2019). 

In 2015 is het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend gewijzigd en heeft de wetgever een eerste 
stap gezet ter bevordering van de werkzekerheid met de invoering van de transitievergoeding 
met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het doel van ontslagbescherming is de werknemer 
te beschermen tegen ongerechtvaardigd ontslag, hetgeen naar verwachting zal leiden tot 
stabiele arbeidsverhoudingen en werkzekerheid. De wetgever maakt bij de invoering van 
de WWZ uitdrukkelijk duidelijk dat de transitievergoeding die de werkgever bij ontslag 
dient te betalen, is bedoeld als compensatie voor het ontslag enerzijds en als stimulans 
om de transitie, de overgang naar een andere baan, te vergemakkelijken anderzijds. De 
transitievergoeding kan, maar hoeft van de wetgever niet te worden aangewend voor 
scholing of begeleiding naar ander werk (Van Drongelen & Borghouts, 2016). 

De Nederlandse overheid verstrekte in de periode 2016-2019 subsidies voor 
dienstverlening aan werknemers (DW) en samenwerking en regie op de arbeidsmarkt 
(SRA), de zogenaamde DSWRA-projecten. De initiatieven hadden het doel werkloosheid 
te voorkomen of te verkorten door VWNW-trajecten, loopbaanontwikkeling en mobiliteit 
te stimuleren en vroegtijdigere ondersteuning bij het vinden van nieuw werk, in plaats 
van pas na zes maanden werkloosheid. In 2016 besloot het kabinet extra middelen vrij te 
maken om persoonlijke dienstverlening door het UWV te intensiveren.

Om zoveel mogelijk banen te behouden en werkloosheid te voorkomen na de corona-
uitbraak heeft Nederland de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 
(NOW-regeling) in het leven geroepen. Werkgevers ontvingen een tegemoetkoming in 
de loonkosten met het doel werkgelegenheid te behouden onder deze buitengewone 
omstandigheden. In het 2e en 3e steunpakket zijn ook voorzieningen voor leren en 
ontwikkelen gestart voor werkenden. Denk bijvoorbeeld aan NL Leert Door, ontwikkeladvies 
en begeleiding naar en bijdragen in omscholingskosten naar kansberoepen. In het kader 
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van de corona-crisisdienstverlening werd door de overheid ingezet op ondersteuning via 
regionale mobiliteitsteams (RMT’s).

6.3.2 Inzichten werkloosheidspreventie vanuit regionaal en sectoraal perspectief
Massaontslagen hebben niet alleen ernstige gevolgen voor de 
boventallige werknemers, maar ook voor de regionale en lokale 
economie (Gathmann et al., 2020; Huynh et al., 2017). Kwantitatief 
onderzoek op Duitse data laat zien dat er sprake is van een 
“multiplier” effect: een massaontslag van 1,9 procent van de 
regionale werkgelegenheid bij een bedrijf vermenigvuldigt zich tot 
een verlies aan regionale werkgelegenheid van 3,7 procent na 4 jaar 

en zelfs tot 6,5 procent na 10 jaar. Met name bedrijven in de regio in dezelfde bedrijfstak 
waar de massaontslagen vallen, worden daardoor getroffen (Gathmann et al., 2020).

In Nederland veroorzaakte de coronacrisis en de lockdowns een grote krimp in 
werkgelegenheid in verschillende sectoren. Met name de luchtvaart, reisbranche, horeca 
en cultuur en sport werden hard geraakt en ondersteund door de overheid (UWV, 2021). 

Nederland kent verschillende fondsen die door sociale partners zijn opgericht en worden 
bestuurd. Doel van deze fondsen is de werking van de sectorale arbeidsmarkt te optimaliseren. 
De fondsen hebben verschillende benamingen zoals sectorfonds, O&O fonds, cao-fonds 
of opleidingsfonds. We scharen hier al deze fondsen onder de noemer sectorfondsen. De 
doelstellingen van de fondsen variëren afhankelijk van de problematiek binnen een sector, 
maar oorspronkelijk zijn ze gericht op het aantrekken, behoud en (bij- en om-)scholen van 
werknemers voor de eigen sector (Donker van Heel et al., 2008; Van der Meijden & Van der 
Meer, 2014). De rol van sectorfondsen bij het ondersteunen van VWNW-activiteiten voor 
met werkloosheid bedreigde werknemers was tot de kredietcrisis zeer gering. Donker Van 
Heel en zijn collega’s concludeerden in 2008 dat in het beperkte aantal gevallen dat een 
sectorfonds deze activiteiten ondersteunt, het gaat om activiteiten met een incidenteel en ad 
hoc karakter. Er was tot dan toe geen sprake van een systematische VWNW-aanpak vanuit de 
circa 140 sectorfondsen, omdat zij van mening waren dat het hier een primaire taak betreft van 
de betrokken werkgever en de betreffende werknemer die met werkloosheid wordt bedreigd. 
In de afgelopen jaren, en met name door de coronapandemie, is de aandacht voor VWNW 
vanuit de sectoren gegroeid. In 2021 hebben tien landelijk opererende O&O organisaties en 
branches de handen ineengeslagen en het convenant “werkperspectief” afgesloten om in te 
gaan zetten op VWNW en mensen te helpen van krimp- naar tekortsectoren. Inmiddels is er 
een Platform naar Werk opgericht. 

Nieuwe wegen voor preventieve dienstverlening in sectoren en regio’s en meer 
intersectorale samenwerking zijn verkend in de hiervoor genoemde DSWRA-projecten. 
De programmatische aanpak van de DWSRA-regeling heeft samenwerking, acties, 
kennisdeling en ontwikkeling bevorderd. Echter een tijdelijke regeling heeft het risico dat 
goede initiatieven na afloop van de subsidieperiode niet blijvend zijn geborgd. Uit de 
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DSWRA-evaluatie blijkt dat niet alle projecten zijn voortgezet, ook al werd dat beoogd, 
omdat er niet altijd (tijdige) zekerheid was over de financiering na afloop van de DSWRA-
subsidie (Bakker et al., 2020). 

Arbeidsmarkregio’s hebben tot op zekere hoogte een structuur om mensen te helpen naar 
ander werk via de leer- en werkloketten, ROC’s, het UWV, de gemeente, werkservicepunten 
en de RMT’s. Kort na de corona-uitbraak werden in Nederlandse regio’s VWNW-pilots 
en -activiteiten opgezet. Zo ook in de regio Noordoost-Brabant waar het doel was 
om medewerkers in de contractcatering aan ander werk te helpen. Samen met Ellen 
Dingemans, Mirjam Smulders en Ton Wilthagen hebben we de pilot gevolgd en de 
samenwerking binnen de regio onderzocht. Deze relatief succesvolle pilot kenmerkte zich 
door een veel eerdere betrokkenheid van het UWV, in de fase voor beëindiging van het 
arbeidscontract (Borghouts et al., 2021a). Ons advies was om de pilot en de samenwerking 
– waarin gewerkt werd met gesloten beurzen – niet los te laten en geen onderscheid te 
maken tussen het RMT en de overige dienstverlening in de regio en voort te bouwen 
op de ervaringen van en samenwerking binnen de pilot. Het RMT moet zich ook niet 
enkel richten op het managen van de landelijke regeling, maar zich tevens richten op het 
faciliteren van de verdere op- en uitbouw van een regionale duurzame infrastructuur. Op 
basis van landelijke kaders geeft iedere regio invulling aan het RMT. Het Rijk voorziet in 
de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan de RMT- regeling en het UWV 
administreert en beheert de middelen. Het betreft een tijdelijke regeling tot 1 januari 2023. 
Dat stelt arbeidsmarktregio’s voor de vraag hoe ze daarna verder (willen) gaan. 

6.3.3. Inzichten werkloosheidspreventie vanuit werkgeversperspectief
Rond 2015 waren er nog relatief weinig studies die de focus legden 
op de motieven en omstandigheden van werkgevers om via HRM-
beleid in te zetten op VWNW. En ook niet op het vaststellen van de 
effecten daarvan op de betreffende werknemers in termen van behoud 
van werk, (hoogte van) loon, gezondheid enzovoort. Dit inspireerde 
Instituut Gak een vervolgonderzoek te financieren met de vraag of 
Nederlandse werkgevers VWNW-trajecten aanbieden en zo ja, wat er 

wordt aangeboden, of er gebruik van wordt gemaakt en wat daarvan de resultaten zijn. 
Dit onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Borghouts in nauwe samenwerking met 
Mark Bosmans, Jana Verschoor en Ton Wilthagen (Borghouts et al., 2019). Het blijkt dat 
grote organisaties vaker beleid opstellen en VWNW-activiteiten ontplooien dan kleine 
bedrijven (Borghouts, 2016). Dit beeld werd bevestigd in recent onderzoek van het SCP 
(Swart & Bilo, 2022) en het proefschrift van Jana Verschoor, de promovenda die Irmgard 
samen met Ton Wilthagen heeft begeleid. Uit Jana’s proefschrift blijkt dat er een verband 
bestaat tussen het hebben van een sociaal plan, het opereren in de (semi) publieke sector, 
het zien van de HR-functie als “strategische partner” van de directie en deelname aan 
regionale samenwerking met andere organisaties en het vaker toepassen van VWNW-
beleid en HR-maatregelen op dit gebied (Verschoor, 2022). 
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Onderzoek van het SCP toont aan dat een ruime meerderheid (80%) van de werkgevers 
vindt dat als werknemers de organisatie gedwongen moeten verlaten, de werkgever een 
verantwoordelijkheid heeft de betreffende werknemers naar een andere passende baan 
te helpen. Dit percentage is sinds 2007 gestegen van 74% in 2007/2008 naar 81% in 
2019/2020 (Swart & Bilo, 2022). Hoewel deze mening over alle sectoren breed wordt 
gedragen, heeft in de praktijk maar één op de vijf werkgevers VWNW-beleid opgesteld 
(Putman, 2019). Vooral overheidsorganisaties en werkgevers in de onderwijs- en zorgsector 
hebben VWNW-beleid opgesteld en VWNW-trajecten toegepast (Swart & Bilo, 2022). Een 
verklaring hiervoor is dat de Rijksoverheid VWNW-beleid structureel heeft opgenomen in 
het Algemeen Rijksambtenaren reglement (ARAR), waardoor VWNW onderdeel uitmaakt 
van de arbeidsvoorwaarden. Een andere verklaring is dat overheid en onderwijsinstellingen 
eigenrisicodrager zijn voor de Werkloosheidswet en dus ook een financieel belang hebben 
bij werkloosheidspreventie.

6.3.4 Inzichten werkloosheidspreventie vanuit individueel perspectief
Uit onderzoek dat wij gezamenlijk uitvoerden met Mark Bosmans blijkt 
dat scholing en training wordt aangeboden aan het merendeel van 
boventalligen in veelal grote organisaties, als middel om de transitie 
VWNW soepeler te laten verlopen. Slechts een kwart van de boventalligen 
maakt gebruik van dit aanbod (Borghouts et al., 2021b; Borghouts et al., 
2019). We weten op basis van deze data ook dat boventalligen die wel 

gebruik maken van het scholingsaanbod (zeer) tevreden zijn en dat training en scholing 
de werkloosheidsduur verkort (Borghouts et al., 2021b). 

Of de transitievergoeding bijdraagt aan werkzekerheid stond centraal in het onderzoek dat 
Irmgard Borghouts samen met Harry van Drongelen uitvoerde (Van Drongelen & Borghouts, 
2016; Borghouts & Van Drongelen, 2021). Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is 
dat waar de ingevoerde vergoeding een transitiefunctie en grotere werkzekerheid beoogt, 
dit in de praktijk een beperkt effect heeft. Slechts een kwart van de respondenten gebruikt 
de door werkgevers betaalde vergoeding aan VWNW-activiteiten. Werknemers zijn vrij in 
het besteden van de transitievergoeding en benutten deze meestal nog grotendeels als 
extra inkomen. En dus niet voor het vergroten van werkzekerheid door het geld te benutten 
voor een opleiding, loopbaanbegeleiding of andere ontwikkelvoorzieningen. Het gebruik 
van de transitievergoeding kan effectiever gemaakt worden door de vergoeding minder 
vrijblijvend te maken of eerder toegang te geven tot de transitievergoeding (Borghouts 
& Van Drongelen, 2021). Ook de subsidies Leven Lang Ontwikkelen (LLO) die nu 
beschikbaar zijn, zoals het STAP-budget, kunnen worden ingezet. Door de invoering van 
de WAB komen meer mensen in aanmerking voor een transitievergoeding (door aanvraag 
vanaf de eerste werkdag, in plaats van na twee jaar). De transitievergoeding is verlaagd 
en vooral werknemers ouder dan 50 jaar zullen lijden onder de nieuwe wet, aldus het 
onderzoek (Borghouts & Van Drongelen, 2021). Voor deze groep werknemers werd eerder 
nog een uitzondering gemaakt (hogere transitievergoeding na tien dienstjaren), maar die 
is inmiddels vervallen.
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6.4 Samenspel HRM en sociale zekerheid voor transitie 3

We gaan nu in op het samenspel tussen HRM en 
sociale zekerheid in relatie tot het voorkomen van 
werkloosheid. Werkloosheidspreventie bestaat uit 
verschillende vormen en fasen. Er wordt daarbij 
onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en 
tertiaire werkloosheidspreventie (Evers et al., 2004; 

Borghouts; 2016; Borghouts et al., 2019). Verschoor en Borghouts (2018) onderzochten 
wat in de literatuur bekend is over de motieven van werkgevers om boventallige 
werknemers aan het werk te houden en identificeerden vijf maatregelen die organisaties 
kunnen nemen in het werkloosheidspreventiemodel: maatregelen in het vergroten van 
de duurzame inzetbaarheid, investeringen in het reorganiseren van werk, stimuleren 
van vrijwillig vertrek, investeringen in VWNW-transities en investeringen gericht op het 
verkorten van de werkloosheidsperiode na ontslag. Wij bouwen voort op dit model en 
breiden het uit door sociaalzekerheidsbeleid toe te voegen. Het samenspel tussen HRM 
en sociale zekerheid rondom werkloosheidspreventie wordt visueel weergegeven in het 
werkloosheidspreventiemodel (Figuur 8).

Primaire werkloosheidspreventie of risicopreventie definiëren wij als het voorkomen dat 
het sociale risico van werkloosheid zich manifesteert. Het gaat om acties gericht op 
het voorkomen van werkloosheid zonder dat er op korte termijn een reële dreiging 
van ontslag is. In deze situatie kunnen organisaties investeren in de employability en 
duurzame inzetbaarheid van werknemers (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006; Van 
Vuuren et al., 2011), zodat werknemers wendbaar en weerbaar zijn op de arbeidsmarkt 
bij mogelijke toekomstige veranderingen (zie fase A in Figuur 8). Fase A is de kern 
van strategisch HRM, met betrekking tot het investeren in het welzijn en de prestaties 
van werknemers. Hier hoort ook aandacht voor werknemers bij die ‘vastzitten’ in hun 
baan. Promovenda Merel Feenstra-Verschure heeft, onder begeleiding van Dorien 
Kooij en Charissa, onderzoek gedaan naar het concept “locked at the job” (Feenstra-
Verschure, 2022) en concludeert dat er nog een groot taboe rust op het bespreken van 
dit onderwerp in de praktijk. In de SHRM-literatuur wordt wel veel aandacht besteed 
aan employability en duurzame inzetbaarheid (Forrier & Sels, 2003; Van Vuuren et 
al., 2011). Uit wetenschappelijke literatuur is bekend dat drie groepen werkenden 
het meest kwetsbaar zijn bij het up-to-date houden van menselijk kapitaal: oudere 
werkenden, laagopgeleiden en flexwerkers (De Grip, 2021). In een vroeg stadium kan 
de werkgever investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers, juist ook in 
deze meer kwetsbare groepen. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk HRM-thema in 
hedendaagse organisaties en bedrijven die goed werkgeverschap nastreven, investeren 
hier al in. Echter de niet-standaard werkenden vallen daarbij helaas vaak buiten de boot 
(zie ook Deel 5, Transitie 2).
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Figuur 8 Het werkloosheidspreventiemodel
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Secundaire werkloosheidspreventie richt zich op het voorkomen van de overgang naar 
langdurige uitkeringsregelingen (Evers et al., 2004; Borghouts, 2012; Verschoor & 
Borghouts, 2018; Borghouts et al., 2019) en wordt ingezet bij een dreigende reorganisatie 
of faillissement. In de fase van dreigend ontslag (Fase B) kan een werkgever preventieve 
maatregelen nemen binnen de organisatie om ontslagen te voorkomen of te minimaliseren. 
Voorbeelden hiervan zijn veranderingen in het aantal werknemers of de arbeidskosten door 
het verminderen van overwerk, het verkorten van reguliere werktijden, of het bevriezen 
of matigen van arbeidsvoorwaarden. Sociaalzekerheidsbeleid kan in deze fase een rol 
spelen. Onder de secundaire werkloosheidspreventie (Fase B) vallen bijvoorbeeld ook de 
eerdergenoemde steunmaatregelen die landen hebben geïntroduceerd voor het behoud 
van banen in bedrijven die tijdelijk werden geconfronteerd met een vermindering van de 
arbeidsactiviteiten, zoals de NOW-regeling in Nederland. 

Een werkgever kan in het HRM-beleid werknemers stimuleren om vrijwillig de organisatie 
te verlaten of interne overgangen van baan naar baan bevorderen (Fase C). Binnen 
Fase C is bekend dat vervroegd vertrek noodzakelijk is, maar er zijn nog geen ontslagen 
aangekondigd. Als gedwongen ontslagen ondanks deze maatregelen onvermijdelijk 
blijken, wordt het ontslag formeel aangezegd. Daarna volgt nog een periode voordat het 
contract daadwerkelijk wordt opgezegd, want werkgevers moeten een opzegtermijn in acht 
nemen (Fase D). Tijdens deze fase, waarin de werknemer zich bewust is van het feit dat 
zijn loopbaan bij de huidige werkgever spoedig zal eindigen, kunnen VWNW-activiteiten 
worden ingezet, met het doel werkloosheid te voorkomen. 

Tertiare werkloosheidspreventie
Ten slotte kunnen de werkgevers en de overheid, zodra het ontslag heeft plaatsgevonden, 
bij wijze van tertiaire preventie investeringen doen om de werkloosheidsperiode van de 
werknemer te helpen verkorten (Fase E). Als het niet mogelijk is om ontslagen werknemers 
onmiddellijk naar een andere baan te helpen, dan is het van belang om de periode “tussen 
twee banen” zo kort mogelijk te houden. Dit geldt ook voor flexwerkers en zelfstandigen 
die geen vast contract hebben, maar wel van contract naar contract gaan (zie ook Deel 
5, Transitie 2). Zodra de (arbeids)overeenkomst is beëindigd, is de werknemer formeel 
werkloos. Wanneer er geen uitzicht is op een andere baan, kunnen maatregelen worden 
genomen om langdurige werkloosheid en het gebruik van uitkeringsregelingen te 
voorkomen. Dit kan worden beschouwd als tertiaire werkloosheidspreventie (Vrooman 
et al., 1993). In de meeste landen, ook in Nederland, is de overheid verantwoordelijk voor 
deze fase. Socialezekerheidsuitkeringen bieden in deze periode inkomenszekerheid.

6.5 Waar moeten we naar toe bij de transitie van werk naar werk?

Het is duidelijk dat soepele overgangen van de ene baan naar de andere noodzakelijk zijn in 
een globaliserende en sterk veranderende economie. Om (langdurige) werkloosheid aan te 
pakken, is de betrokkenheid van nationale regeringen, werkgeversorganisaties, vakbonden, 
werkgevers en individuele werknemers nodig. Investeringen in werkloosheidspreventie, 
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het stimuleren van werkzekerheid en proactief loopbaanbeleid in plaats van baanzekerheid 
zijn essentieel. Het verminderen van werkloosheid heeft een veel grotere kans van slagen 
als het beleid en instrumenten niet curatief, maar preventief en proactief worden ingezet; 
nog voordat ontslag aan de orde is. Zoals in Figuur 8 te zien is, kunnen er in Nederland 
verschillende actoren betrokken zijn op verschillende niveaus bij werkloosheidspreventie.

Wanneer we deze werkloosheidspreventietypologie koppelen aan het TIHRM-
arbeidsmarktmodel, zien we dat tertiaire werkloosheidspreventie zich richt op het 
voorkomen van langdurige werkloosheid voor mensen die niet actief deelnemen of 
kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt en sluit aan bij Transitie 1 van het TIHRM-
arbeidsmarktmodel. Secundaire werkloosheidspreventie hangt samen met Transitie 3. In 
dit geval dreigt er op korte termijn ontslag. Voor werknemers met een flexibel contract 
of zelfstandigen is baanzekerheid en investeringen in werkzekerheid ook belangrijk 
(Transitie 2), maar het beleid heeft hier tot nu toe nauwelijks aandacht voor gehad. 
Primaire werkloosheidspreventie betreft Transitie 4. In deze fase gaat het om de duurzame 
inzetbaarheid en wendbaarheid van personeel op de lange termijn. Nederland heeft beleid 
en voorzieningen gericht op werkloosheidspreventie, maar er is geen sprake van een 
systematische, integrale aanpak voor het tijdig ondersteunen van met ontslag bedreigde 
personen. Het ontbreekt aan een infrastructuur waarin transities ook over sectorgrenzen 
heen soepel worden gefaciliteerd. Nederland kent geen structurele financiering voor 
(intersectorale) VWNW-trajecten zoals Zweden in de vorm van transitiefondsen. De 
ervaringen uit de Nederlandse sectorplannen en de VWNW-experimenten (Van der Werff 
et al., 2019; Visscher et al., 2012) laten zien dat het ontwikkelen en uitvoeren van projecten 
veel tijd hebben gekost en dat een deel pas tot uitvoering kwam op het moment dat de 
economische crisis al grotendeels voorbij was. Dat risico loopt Nederland met de RMT’s 
weer. Tijdelijke maatregelen zullen – als de brand is geblust – weer verdwijnen. Er zijn wel 
geluiden om de NOW-regeling meer structureel te maken, waarbij werkgevers automatisch 
gecompenseerd worden wanneer werknemers korter gaan werken als het even tegenzit 
(De Beer, 2020; Jongen & Koning, 2020), maar er is meer nodig. 

Want hoewel er nu sprake is van krapte op de arbeidsmarkt zullen door digitalisering, 
automatisering, technologisering, flexibilisering, maar ook door externe schokken 
zoals crisis, economische onzekerheden door inflatie, de voortdurende oorlog en 
pandemieën verschuivingen plaats blijven vinden op de arbeidsmarkt. Voor duurzame 
arbeidsmarktdienstverlening – met als doel om schokken beter op te vangen en minimale 
werkloosheid te realiseren – is een structurele inbedding van VWNW-dienstverlening 
noodzakelijk met oog voor de specifieke kenmerken, omstandigheden en behoeften van 
de verschillende sectoren. Binnen verschillende regio’s worden eerste stappen gezet 
(Borghouts et al., 2021a). De SER (2021) pleit in het middellange termijn (MLT)-advies 
voor een proactieve VWNW-arbeidsmarktinfrastructuur waarin het mogelijk is dat mensen 
inzetbaar blijven in hun huidige baan of begeleid worden naar nieuwe banen wanneer nodig. 
Ook in het coalitieakkoord 2021-2025 wordt dit opgemerkt, al blijft de vraag onbeantwoord 
hoe het kabinet aan deze grote opgave invulling gaat geven. Binnen een periode van acht 
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tot tien jaar dient er een dekkende dienstverlening van LLO en VWNW-trajecten te zijn 
waarin sociale partners het initiatief en de regie nemen en tevens een actieve rol vervullen 
in de uitvoering (SER, 2021). De huidige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Karien van Gennip, spreekt de ambitie uit mensen altijd uitzicht te willen geven op nieuw 
werk. Om dat doel te bereiken wil het ministerie zich richten op een publiek-private 
arbeidsmarktinfrastructuur “die werkenden, werkzoekenden en werkgevers toegang biedt tot 
integrale, herkenbare en laagdrempelige dienstverlening die aansluit bij wat in hun situatie 
nodig is. Daarin houden private en publieke partijen ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Met 
de crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams is daarmee al ervaring opgedaan. We 
willen van deze aanpak behouden wat goed blijkt te werken” (Ministerie SZW, 2022, p. 30). 

De grote vragen waar Nederland voor staat zijn hoe gaan we deze grote ambitie realiseren 
en wat werkt wel en wat niet? In de volgende paragraaf gaan we nader in op de vraagstukken 
die we vanuit onze leeropdracht willen onderzoeken rondom VWNW en LLO. 

6.6 Toekomstig onderzoek Transitie 3 

Hans Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van Werk, stelt in het FD van 
8 juni 2022, dat het SER-advies onvoldoende het belang van publiek-private samenwerking 
erkent en te eenzijdig de regie bij de sociale partners neerlegt. Zoals al eerder in Deel 
3 van deze oratie besproken, bestaat het gevaar dat het kabinet de ‘brede welvaart’ en 
‘zekerheid voor mensen’, waarover de SER spreekt, teveel vanuit de systeemwereld 
probeert te realiseren. In relatie tot de transitie VWNW klinken meer opleidingsbudgetten, 
meer individuele begeleiding en omscholing als oplossingen, maar wat doen we met 
het gegeven dat in de praktijk slechts 25% van boventallige werknemers gebruik blijkt te 
maken van dergelijke voorzieningen (Borghouts et al., 2021)? Dat is de leefwereld, waarin 
mensen wellicht bang zijn voor het onbekende en hun houvast zoeken in een maximale 
ontslagvergoeding in plaats van zich om te scholen.  

Het ontwikkelen van een landelijk dekkend VWNW-arbeidsmarktinfrastructuur met 
bijbehorende netwerken, procedures, sociaalzekerheidsrecht en -instrumenten, 
maken onderdeel uit van de systeemwereld. Hoe veelbelovend deze VWNW- en LLO-
arrangementen ook mogen lijken, mensen en werkgevers ervaren belemmeringen om 
hieraan deel te nemen. Een belangrijke vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat een 
effectieve maatregel vanuit HRM of sociale zekerheid die leidt tot een succesvolle VWNW-
transitie en dus het verkorten van de werkloosheidsduur, vaker en door meer mensen 
gebruikt gaat worden. Het wegnemen van belemmeringen om in beweging te komen, 
begint op het individuele niveau. Daarvoor is meer inzicht nodig in het gedrag van 
werkenden, niet-werkenden en werkgevers. Waarom bewegen mensen wel of niet op de 
arbeidsmarkt? Waarom zijn mensen en bedrijven wel of niet bereid te investeren in LLO? 
Welke obstakels zijn er vanuit de systeemwereld die mensen weerhouden om te willen of 
kunnen bewegen? Zijn er typologieën van werkenden, niet-werkenden en werkgevers te 
onderscheiden als het gaat om al dan niet investeren in proactief loopbaangedrag en het 
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up-to-date houden van menselijk kapitaal? En zo ja, moeten we dan niet meer toe naar 
specifiek in plaats van generiek beleid? 

Het eerste onderzoek van onze leerstoel betreft een kwantitatief onderzoek. In het 
onderzoek dat we de komende jaren willen uitvoeren, gaan we aan de hand van het AMO-
model de Motivatie, Abilities (voldoende vaardigheden en competenties) en Opportunity 
(voldoende kansen, middelen en mogelijkheden) van werkenden in kaart brengen en een 
typologie ontwikkelen van werkenden als het gaat om het leren en ontwikkelen met het 
oog op het investeren werkzekerheid. 

Het tweede onderzoek richt zich op de HR-interventies binnen bedrijven rondom LLO 
en van VWNW-activiteiten. Ook hier nemen we het AMO-model als uitgangspunt. 
Bieden werkgevers VWNW- en LLO-arrangementen/interventies aan? Zo ja wat, waarom 
en in welke fase ondersteunen werkgevers hun medewerkers? (M). Hebben bedrijven 
voldoende kennis en kunde in huis om hun medewerkers in LLO en VWNW te begeleiden 
(A) en hebben ze ook voldoende tijd en middelen om dit te faciliteren? (O). We doen 
kwalitatief onderzoek binnen organisaties, waarin we de rol van (samenwerkende) 
werkgevers bij intersectorale transities belichten en ook de obstakels die men in het 
sociaalzekerheidssysteem tegenkomt, identificeren.

Digitalisering, automatisering, technologie, flexibilisering en conjuncturele ontwikkelingen 
kunnen leiden tot een mismatch tussen de toekomstige vraag naar arbeid en wat mensen 
kunnen en willen doen. Daar gaan we nu verder op in.
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7. Transitie 4: naar banen, 
beroepen en vaardigheden 

in de toekomst van werk6

6 Bij de transitie in banen, beroepen en vaardigheden in de toekomst zijn veel contextuele factoren van 

invloed. Wij hebben voornamelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van robotisering en digitalisering 
en de gevolgen daarvan voor organisaties, kwaliteit van arbeid, werkenden en de rol van de HR-functie. Dit 
beschrijven we in dit deel. 
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Tijdens onze interviews met innovatie-experts voor een Toekomst van Werk-project een 
aantal jaren geleden, wezen zij op de 3-D-printer als een van de doorbraaktechnologieën. 
Iets wat een fundamentele rol zou spelen in de toekomst. Toen Charissa later dat jaar 
op de Dutch Design Week een 3-D- printer aan het werk zag, waarmee lelijk afgewerkte 
sleutelhangers werden geprint, was ze teleurgesteld. Was dit nu de doorbraaktechnologie? 
Tijdens hetzelfde onderzoeksproject interviewden we ook werknemers om hen te 
vragen welke nieuwe technologieën hun werk zouden gaan veranderen in de toekomst. 
De algemene teneur was: het zal mijn tijd wel duren. Vrachtwagenchauffeurs lachten 
om de nog niet operationele zelfrijdende auto’s en stratenmakers wezen op de vele 
gebreken van de straatstenenlegrobot. Een paar jaar later zag Charissa op de Dutch 
Design Week een maquette staan van 3-D geprinte huizen. Toch echt iets anders dan 
een sleutelhanger. En nu – weer een paar jaar later – wandelt Charissa met haar hond 
door haar eigen wijk en staat het ge-3D-printe huis er. Precies zoals op de maquette van 
enkele jaren terug. De toekomst toen, nu als werkelijkheid bij haar om de hoek.  

3-D geprint huis
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7.1 Inleiding 

Het was ons verteld dat 3-D-printen voor een doorbraak kon zorgen. We konden ons 
er niets bij voorstellen. Geen van de bouwvakkers noemden deze technologie, noch de 
vrachtwagenchauffeurs die minder vracht hoeven te vervoeren bij grootschalige inzet van 
3-D-printers. Hoe doe je dat dan, mensen voorbereiden op iets waarvan je niet weet hoe 
het eruit gaat zien? En mensen bereid vinden binnen dat onzekere scenario vandaag in 
actie te komen, door zich om- of bij te scholen? Trouwens, hoe weten opleidingen eigenlijk 
waar ze de werknemers van de toekomst op moeten voorbereiden? 

Op dit moment voelen digitalisering en robotisering voor veel werkenden als een ver-van-
mijn-bed-show. Het voelt niet als een acuut probleem waar je vandaag mee aan de slag 
moet. Bovendien is het lastig om in te schatten hoe digitalisering en robotisering jouw 
baan gaan beïnvloeden. Ook voor organisaties zijn de effecten van nieuwe technologie 
op de eigen organisatie en het businessmodel lastig te voorspellen. Dat maakt het voor 
mensen lastig om in beweging komen en ook voor organisaties om hun personeel goed 
voor te bereiden. Maar toch moet je als organisatie nu iets doen om ervoor te zorgen dat 
je in de toekomst voldoende competent personeel hebt. 

De eerste grootschalige onderzoeken naar de gevolgen van digitalisering en robotisering in 
de vierde industriële revolutie gingen over de effecten op werkgelegenheid. De beroemde 
studie van Frey & Osborne (2013, 2017) legde de risico’s van grootschalige destructie van 
banen in de Verenigde Staten bloot. Recent onderzoek van Foster-McGregor et al. (2021) 
schat in dat in Europese landen tussen de 47-64% van de banen kans loopt geautomatiseerd 
te worden. Nederland zit in Europa aan de relatief lage kant, met 49,6% van de banen. 
De effecten van automatisering zijn ongelijk verdeeld over landen (Noorwegen scoort het 
laagst, terwijl Roemenië het hoogste risico loopt). De banen in de sectoren maakindustrie, 
handel, transport en zakelijke dienstverlening zijn relatief kwetsbaar (Foster et al., 2021). 
Werkenden in de persoonlijke dienstverlening en horeca ondervinden slechts marginale 
effecten (Freese & Dekker, 2018a).

Werkenden maken zich zorgen over de gevolgen van automatiseringstechnologieën voor 
de werkgelegenheid, zo blijkt uit analyses op de Eurobarometer. Meer dan 70% van de 
Europese werknemers is bezorgd en dan met name laaggeschoolde arbeiders (Kozak 
et al., 2020). Toch is het onderzoek naar het effect van technologische ontwikkelingen 
op de werkgelegenheid niet eenduidig. Zo blijkt uit een analyse over de periode van 
1995–2017, dat de inzet van industriële robots juist een klein positief effect heeft gehad 
op de totale werkgelegenheid in Europa. Ook vonden de onderzoekers geen bewijs dat 
robotisering leidt tot een afname van het aantal banen voor lager geschoolden (Klenert 
et al., 2022). Deze studie is echter gebaseerd op industriële robots en daarom kunnen 
deze conclusies niet worden gegeneraliseerd naar de implementatie van digitalisering of 
artificial intelligence (AI).



82 Bewegen naar een inclusieve arbeidsmarkt met nieuwe zekerheden: 
het samenspel tussen HRM en Sociale Zekerheid

Latere studies richten zich ook op andere effecten van digitalisering en robotisering 
op arbeid en organisaties en bieden bovendien meer aanknopingspunten om ons als 
maatschappij, organisaties en werkenden voor te bereiden op deze ontwikkelingen. 

Ook mensen die op dit moment productief en gelukkig aan het werk zijn, moeten 
gestimuleerd worden om stappen te zetten om te zorgen voor toekomstige inzetbaarheid in 
het licht van technologische veranderingen. Werkenden, vragende en latende werkgevers, 
de overheid en opleidingsinstituten zijn gezamenlijk hiervoor verantwoordelijk. Werkgevers 
kunnen duurzame inzetbaarheid stimuleren met HRM-beleid dat getypeerd kan worden als 
primaire werkloosheidspreventie op de lange termijn zoals toegelicht bij Transitie 3, Deel 
6. Een belangrijke taak is hierbij weggelegd voor de HR-functie, die binnen organisaties 
een beweging tot stand moeten brengen. Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat 
de HR- functie en de HR- professionals van de toekomst hier klaar voor zijn? En hoe kan 
sociaalzekerheidsbeleid dit mede faciliteren? Dat lichten we toe in dit deel.

7.2  Overheidsbeleid ten aanzien van de voorbereiding op robotisering en 
digitalisering 

Op Europees niveau heeft het voorbereiden van Europese burgers 
en organisaties op de toekomst van werk de volle aandacht. In 2015 
introduceerde de Europese Commissie de Digital Single Market Strategy 
for Europe (EC, 2015), in 2020 opgevolgd door Shaping Europe’s Digital 
Future (EC, 2020b), in 2021 vergezeld van het Digitaal Kompas 2030 

(EC, 2021b). Een van de doelen van het Digitaal Kompas is om de ontwikkeling van digitale 
vaardigheden onder de Europese bevolking te ondersteunen, zodat in 2030 meer dan 80% 
van de volwassenen over de vaardigheden beschikt om met digitale technologieën om te 
gaan. De ontwikkeling van digitale vaardigheden wordt ondersteund door het actieplan 
voor digitaal onderwijs (EC, 2020c) en de Europese Skills Agenda (Europese Commissie, 
2020d). De EU is van mening dat de ontwikkeling van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang zal zijn voor werknemers om in de toekomst hun baan te behouden en een hoge 
arbeidsparticipatie te garanderen om een concurrerende markt te blijven. Het is voor 
de EU belangrijk dat alle beroepsgroepen en regio’s toegang hebben tot herscholing. 
De lidstaten zijn primair verantwoordelijk voor het vaardighedenbeleid. De EU neemt 
echter twee brede rollen op zich om de lidstaten te ondersteunen. Ten eerste is er een 
coördinerende rol voor de EU, waarbij de lidstaten geholpen worden bij het opzetten van 
een vaardigheidsbeleid en ervoor te zorgen dat alle lidstaten in dezelfde richting bewegen. 
Ten tweede zal de EU de lidstaten voorzien van een budget voor initiatieven op het 
gebied van her- en bijscholing (EC, 2020c). De fondsen ter ondersteuning van de re- en 
upskilling omvatten “Next Generation EU”, “The Recovery and Resilience Facility”, “European 
Social Fund Plus”, en “Erasmus+” (EC, 2020c). De aandacht van de Europese Commissie 
voor digitale vaardigheden is belangrijk, maar zoals we verderop zullen zien, zeker niet 
voldoende. Het gaat ook over het op peil houden of ontwikkelen van andere vaardigheden 
die in de toekomst erg belangrijk zijn (zie 7.5).
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Nederland wordt door de Europese Commissie gewezen op de noodzaak om meer 
te investeren in de employability van bepaalde groepen werkenden: ‘Investeringen 
in basis- en/of digitale vaardigheden, onderwijs en opleiding, met inbegrip van bij- en 
omscholingsmogelijkheden voor iedereen, blijven ook van cruciaal belang voor het verbeteren 
van de toegang tot de arbeidsmarkt, met name om de inzetbaarheid van degenen die zich 
in de marge van de arbeidsmarkt bevinden (waaronder migranten en mensen met een 
arbeidsbeperking) te vergroten, en tegelijkertijd gelijke kansen en actieve inclusie te bevorderen” 
(EC, 2020e). 

Investeren in LLO is de manier van de Nederlandse overheid om werkenden voor te bereiden 
op de toekomst van werk. In Deel 5 en 6 hebben we al verteld welke overheidsmaatregelen 
er in Nederland geadviseerd worden ten aanzien van de wendbaarheid van werkenden o.a. 
door de Commissie Borstlap en de SER, zoals het persoonlijk ontwikkelbudget en een niet 
vrijblijvende, regelmatige loopbaan-apk. Daarnaast kan de private sector zelf hun richting 
bepalen en intern HRM-beleid aanpassen om zich voor te bereiden op de digitale transitie. 
Autonomie in dit aspect is ook nodig om dat organisaties, sectoren en beroepen op een 
verschillende wijze beïnvloed zullen worden. 

De Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) legt in haar 
verkenning ‘De robot de baas’ de nadruk op de rol van de overheid als het gaat om het 
in goede banen leiden van het proces van baancreatie en baandestructie als gevolg van 
technologisering (Went et al., 2015). Echter, het natuurlijke aangrijpingspunt ligt op 
het niveau van organisaties. Daar worden namelijk de beslissingen over robotisering 
genomen. Bovendien moet er ook aandacht komen voor de technologiekeuze zelf en de 
gevolgen voor de inhoud en de kwaliteit van arbeid (Freese et al., 2018). 

7.3  Organisatie- en HRM-beleid op de voorbereiding op robotisering en 
digitalisering 

De meeste banen kunnen niet in hun geheel worden geautomatiseerd, 
maar van veel banen kunnen wel bepaalde taken vervangen worden 
(zie ook de studies van Frey & Osborne, 2013 en 2017 en Arntz et al., 
2016). Tot welke organisatiekeuzes dit leidt – verdwijnen deze banen 
wel of niet – daarover verschillen wetenschappers van mening. De 
schattingen lopen daarom ook uiteen over hoe groot het effect op de 
werkgelegenheid zal zijn. Echter dat de meeste werkenden te maken 

gaan krijgen met veranderingen in hun baan (of dat nu het verdwijnen of veranderen 
van hun baan is), daarover zijn wetenschappers en beleidsmakers het wel eens. Als 
gevolg daarvan zullen heel veel werkenden andere vaardigheden nodig hebben, hetzij om 
van baan te wisselen, of omdat hun huidige baan verandert en in de toekomst nieuwe 
vaardigheden zijn vereist.
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Na bestudering van de literatuur en empirisch onderzoek te hebben gedaan naar de effecten 
van robotisering op de arbeidsmarkt, zien wij geen gronden voor de apocalyptische en 
pessimistische visie dat robots al ons werk inpikken. Maar dat betekent niet dat we stil 
kunnen zitten. Er zijn andere fundamentele effecten op arbeid als gevolg van digitalisering 
en robotisering, die maken dat iedereen op het werk te maken krijgt met de gevolgen 
van robotisering en digitalisering. Op basis van ons onderzoek (Freese et al., 2018) 
onderscheiden we de volgende effecten van technologie op arbeid: 

1. universele invloed van technologie op arbeid;
2. volledig vervangen van arbeid door technologie; 
3. samenwerking tussen mens en robot of AI;
4. ontstaan van nieuwe beroepen en functies;
5. ontstaan van nieuwe producten of dienstverlening;
6. volledige herorganisatie van werk (platformisering) (Freese et al., 2018). 
 
Welke keuzes organisaties maken ten aanzien van de implementatie van de technologie, 
heeft consequenties voor de activiteiten en de rol van de HR-professionals. Moeten zij 
inzetten op werving en selectie voor andere functieprofielen, moeten mensen getraind of 
opgeleid worden om om te kunnen gaan met de nieuwe technologie, of moet de organisatie 
geherstructureerd worden, met ontslagen tot gevolg? Deze keuzes hebben ook invloed 
op de huidige HR-instrumenten, zoals hoe gaat het beoordelingssysteem eruitzien als 
klanten rechtstreeks feedback gaan geven via online tools? Welke loopbaanpaden zijn er 
die passen bij de toekomst van werk, of welke arbeidsvoorwaarden gelden er als bepaalde 
taken verdwijnen? Ook voor werkenden zijn er rechtstreeks effecten op hun betrokkenheid, 
welzijn, kwaliteit van arbeid en werkgeluk, onder andere door het ontstaan van nieuwe 
manieren van (samen)werken, andere werkomgevingen en andere collega’s.

Uit onderzoek blijkt dat de HR-functie niet goed is voorbereid op haar taak om het 
personeelsbestand klaar te stomen voor de toekomst van werk (Freese et al., 2018; 
Berenschot, 2019). Dat heeft drie oorzaken:

1. Er is een kennisgebrek bij HR-professionals over toekomstige ontwikkelingen (A). Uit 
onderzoek van Berenschot (2019) blijkt dat slechts 20% een concreet beeld heeft van 
wat de invloed is van technologie binnen nu en twee jaar op de bezetting, competenties, 
werving en scholingsbehoeften van werknemers en werkprocessen. 

2. Als HR-professionals zich wel bewust zijn van de aard van de technologische 
ontwikkelingen, dan vinden zij het lastig om deze ontwikkelingen te vertalen naar 
scenario’s voor de eigen organisatiecontext (Freese et al., 2018). 

3. De HR-functie wordt te laat betrokken bij technologie-implementaties (O), waardoor 
hun rol reactief is, in plaats van dat zij als strategisch partner proactief meedenken over 
hoe de factor arbeid in de technologische ontwikkelingen past. De HR-functie komt 
meestal pas in beeld als de technologie al geïmplementeerd wordt en houdt zich dan 
bezig met de effecten van de technologie en het beperken van de negatieve gevolgen 
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voor werknemers (Freese & Dekker, 2018a). Als vaststaat dat banen verdwijnen, wordt 
HR sterk betrokken, maar betreft dan het managen van de gevolgen van de keuze voor 
technologie (zie het Werkloosheidspreventiemodel in Transitie 3, Deel 6). 

7.4 Onderzoek naar robotisering en digitalisering 

In drie verschillende projecten zijn we met het voorbereiden van organisaties en werkenden 
op de toekomst van werk aan de slag gegaan. Allereerst onderzochten we hoe organisaties 
effectieve keuzes kunnen maken voor digitalisering en robotisering en hoe zij hun 
personeel hier goed op voor kunnen bereiden. Ten tweede onderzochten we de effecten 
op (de kwaliteit van) arbeid van robotisering en digitalisering en de rol die vakbonden 
kunnen spelen bij het beschermen van de kwaliteit van arbeid. Tot slot presenteren we 
in deel 7.6 ons lopend onderzoek naar de rol van de HR-functie in het voorbereiden van 
werkenden in de toekomst van werk en of de HR-functie, alsmede of het HRM-onderwijs 
daar klaar voor is. 

7.4.1 Op organisatieniveau: strategische keuzes
In dit project werkte Charissa samen met Ronald Dekker (TNO), Fabian Dekker (SEO) 
en met Linda Kool en Rinie van Est van het Rathenau Instituut (Freese et al., 2018) om 
te onderzoeken hoe organisaties keuzes maken voor het wel of niet implementeren van 
robotisering en digitalisering en hoe zij hun personeel hierop voorbereiden. 

In dit onderzoek constateren wij dat Nederland een van de meest gedigitaliseerde 
economieën van de wereld is, maar dat robotisering minder vaak voor komt. Qua 
robotisering op de werkplek (dus buiten de gestandaardiseerde fabriekshal), staan we 
slechts aan het begin van ontwikkelingen. Er werd op het moment van het onderzoek nog 
nauwelijks gebruik gemaakt van echt vernieuwende (digitale) technologie. Voornamelijk 
de eenvoudige, routinematige stappen werden uit het bedrijfsproces geschrapt en 
ook het gebruik van AI bij het verzamelen of bewerken van informatie staat nog in de 
kinderschoenen. De gevolgen van automatisering werden met name in de zakelijke 
dienstverlening sterk gevoeld.

De redenen van organisaties om te gaan robotiseren of digitaliseren zijn: inspelen op 
de wensen van de klant en het realiseren van kostenvoordelen. Er zijn ook strategische 
argumenten om het productieproces (nog) niet verder te automatiseren, zoals bijvoorbeeld 
de hoge kostprijs, de hoeveel arbeid die vervangen kan worden of wanneer de technologie 
nog niet geavanceerd genoeg is (zie ook Acemoglu & Restrepo, 2017). Een alternatief 
voor robotisering is bijvoorbeeld offshoring naar landen met lagere arbeidskosten (Foster-
McGregor et al., 2021). Robotisering en digitalisering zijn daarmee op te vatten als 
strategische keuzes en niet als een exogene ontwikkeling. 

De HR-functie en de OR zijn de aangewezen partijen om medewerkers voor te bereiden 
op technologische ontwikkelingen en de acceptatie ervan. In de praktijk blijken zij 
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nauwelijks betrokken te worden bij de strategische discussie over het wel of niet invoeren 
van robotisering in bedrijven. Voor organisatie-effectiviteit en het optimaal presteren 
en welzijn van medewerkers is meer winst te behalen als de HR-functie eerder in het 
proces betrokken wordt. Op dat moment is technologie om te buigen naar een kans voor 
werkenden ten aanzien van productiviteit, duurzame inzetbaarheid en werkgeluk en is 
er meer tijd om werkenden voor te bereiden. Kwaliteit van arbeid in brede zin is dan een 
belangrijk aandachtspunt. Een ander belangrijk thema zijn de ethische consequenties van 
bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en andere technologische innovaties. HR zou een 
belangrijke rol moeten spelen bij het agenderen van deze zaken. 

Op basis van ons onderzoek geven we een stappenplan voor hoe de HR-functie beter 
kan aansluiten op strategisch organisatieniveau bij de invoering van robotisering en 
digitalisering (Freese et al., 2018): 
1. HR-team identificeert technologische ontwikkelingen;
2. HR-team brainstormt met stakeholders binnen organisatie om technologische 

ontwikkelingen te vertalen naar de eigen organisatie, om te komen tot scenario’s 
waarop de gevolgen voor het personeelsbestand kunnen worden gebaseerd;

3. Strategische personeelsplanning: vertaling van de scenario’s naar het huidige 
personeelsbestand en gevolgen voor gewenst en beschikbaar human capital;

4. HR-activiteiten ten aanzien van het voorbereiden van personeel:
 a Informeren personeel over toekomstscenario’s
 b.  Identificeren van gevolgen voor medewerkers op afdelings-, functie,- en individueel 

niveau
 c. Adviseren over bij / omscholing of
 d. Begeleiden naar ander werk
 e. Monitoring psychologisch contract
5. Aanpassen van werving en selectie: andere competenties, doelgroepen, 

wervingskanalen etc.;
6. Organiseren van flankerende opleidings- en employabilitybudgetten;
7. Integratie met overig HRM-beleid.

Freese et al. (2018) beschrijven in hun rapport het voorbeeld van hoe KPN haar personeel 
voorbereidde op de toekomst van werk. Het hele personeelsbestand werd geanalyseerd om 
te ontdekken of medewerkers over de gewenste competenties beschikken, zoals geschetst 
in de toekomstscenario’s van KPN. Medewerkers werden vervolgens ingedeeld in drie 
verschillende fasen: voorlopig geen risico op boventalligheid, de organisatie-ontwikkelingen 
geven aanleiding tot risico op boventalligheid of daadwerkelijke boventalligheid. Voor 
elke fase had KPN specifieke HR-faciliteiten ontwikkeld en aangeboden, zoals extra 
inzetbaarheidsbudget, omscholing naar de benoemde vakgebieden van de toekomst of 
interne- en externe loopbaanbegeleiding. 

7.4.2 Op individueel niveau: gevolgen voor werkenden
De positie van de werkende bij het implementeren van nieuwe technologie stond centraal 
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in het project dat Charissa samen met Ronald Dekker voor De Burcht, het Wetenschappelijk 
Bureau voor de Vakbeweging, heeft uitgevoerd. Ook kwam aan de orde welke invloed de 
vakbeweging kan uitoefenen op de technologiekeuze van de onderneming (Freese & 
Dekker, 2018a; Freese & Dekker, 2018b; Dekker & Freese, 2018) (zie 7.4.3). 

Werkenden uit alle sectoren van de Nederlandse arbeidsmarkt zijn de afgelopen twintig 
jaar als gevolg van technische innovatie op een andere manier gaan werken, bleek uit onze 
interviews. De inhoud van de banen is (sterk) veranderd, maar de functie- of beroepstitel 
is nog altijd hetzelfde. Ditzelfde constateerden we op basis van functieprofielenonderzoek 
door de jaren heen, in een project dat Charissa met Sjanne Marie van den Groenendaal 
en Marc van Veldhoven uitvoerde voor de WRR rondom baanintensivering (Van den 
Groenendaal et al. 2020a; Van den Groenendaal et al., 2020b). Dus hoewel er op 
macroniveau wellicht niet heel grote veranderingen zichtbaar zijn in werkgelegenheid, 
hebben werkenden zich binnen hun huidige baan moeten aanpassen aan de veranderende 
werkelijkheid. Dit geeft aan dat wendbaarheid van werkenden essentieel is, omdat anders 
hun eigen baanzekerheid op de tocht komt te staan. 

Een cruciale vraag met betrekking tot de toekomst van werk, is hoe de wendbaarheid van 
werkenden tot stand gebracht kan worden. Investeren in vaardigheden is daarbij belangrijk, 
maar dat is niet het enige. Een belangrijke voorwaarde om werkenden in beweging te 
krijgen is een beeld te schetsen van de toekomst van hun werk, zodat zij gemotiveerd 
worden om te gaan werken aan hun eigen inzetbaarheid. 

Robotisering en digitalisering bieden ook kansen voor werkenden. In onze interviews 
vonden wij aanwijzingen dat de arbeidsomstandigheden over het algemeen lijken te 
zijn verbeterd als gevolg van technologisering, vooral in de fysieke beroepen. Het werk 
is schoner, veiliger en fysiek minder zwaar geworden (Freese & Dekker, 2018a). Mentaal 
vinden respondenten het werk zwaarder geworden: werk moet sneller gedaan worden, 
buiten normaal werktijden en toegenomen administratieve handelingen leveren werkdruk 
op. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat werknemers nu minder autonomie hebben in hun 
werk (Van den Groenendaal et al. 2020a; Van den Groenendaal et al., 2020b). 

Als werknemers moeten samenwerken met de nieuwe technologie, gaat het om het 
managen van een verandertraject. De tijd en aandacht die daarvoor nodig is, wordt vaak 
onderschat. Mensen blijken het lastig te vinden om goed met de techniek om te gaan of 
ze werkt niet naar behoren. Goed verandermanagement is derhalve cruciaal, wat ook bleek 
uit de promotieonderzoeken van Sjoerd van den Heuvel (2012) en Sjoerd van der Smissen 
(2015), die Charissa samen met René Schalk als co-promotor mocht begeleiden. 

Bij goed verandermanagement is per definitie sprake van inspraak en betrokkenheid 
van werkenden. Echter, de belangen van werkenden worden vaak niet meegewogen in 
het beslissingsproces om wel of niet te kiezen voor technologie. Het tijdig betrekken 
van medewerkers bij de invoering van nieuwe technologie verhoogt hun motivatie en 
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aanpassingsvermogen. Uit onze interviews komt naar voren dat werknemers niet goed 
worden voorbereid op de gevolgen van nieuwe technologie voor hun werk in de toekomst 
(Freese & Dekker, 2018a). Het vroegtijdig voorbereiden op veranderingen in het werk moet 
gebeuren in persoonlijke gesprekken, waarbij wordt nagegaan of en hoe de competenties 
van de werkende aansluiten bij wat er in de toekomst gevraagd zal worden. Cruciaal is het 
tijdig inschatten welke taken van de baan vervangen worden, zodat de kwaliteit van arbeid 
beschermd kan worden. 

Het voorbereiden op de toekomst van werk bestaat uit drie fasen: 
1. Bewustwording van welke technologische ontwikkelingen mogelijk invloed hebben op 

de toekomst van werk
2. Werkenden moeten worden voorbereid op het leren omgaan met de technologie, andere 

vaardigheden aanleren, of op een andere manier gaan werken.
3. Als hun baan (dreigt te) verdwijnen, moeten werknemers persoonlijk worden voorbereid 

door begeleiding naar ander werk en het ontwikkelen van een visie op een andere 
loopbaan.

7.4.3 De rol van vakbonden
Organisaties hebben verschillende keuzes in de wijze waarop ze omgaan met robotisering 
en digitalisering. De rol die de vakbeweging zou kunnen spelen bij het verbeteren van 
arbeid als gevolg van robotisering en digitalisering is om bij organisaties aan te dringen 
‘human augmentation’ als principe centraal te stellen. Human augmentation neemt de 
mens als uitgangspunt en onderzoekt hoe deze beter werk zou kunnen leveren door het 
gebruik van slimme machines (Davenport & Kirby, 2015). De mens wordt productiever 
of vaardiger door het werken met deze technologie. Kansen voor werkenden liggen in 
het ontwikkelen van vaardigheden waarin robots en AI niet goed zijn, zodat werkenden 
een toegevoegde waarde blijven houden ten aanzien van robots of digitalisering. Een 
waarschuwing is hier op zijn plek tegen het idee dat voorbereiden van de samenleving 
op robotisering slechts een kwestie is van opleiden voor de nieuwe digitale economie. 
Menselijke waarden, ethiek en integriteit dienen een belangrijke rol te spelen in de 
vormgeving van de digitale revolutie. De technologische mogelijkheden zullen altijd met 
respect voor menselijke waarden moeten worden ontwikkeld, iets waar de vakbeweging 
een rol in kan spelen (Freese & Dekker, 2018a).

We hebben de rol van de vakbeweging bij robotisering en digitalisering onderzocht. 
Hun rol komt deels overeen met wat wij hebben beschreven bij wat de HR-functie zou 
moeten doen. De ILO (2020) noemt concrete activiteiten die werknemersorganisaties 
kunnen uitvoeren om hun leden te ondersteunen om zich aan te passen aan de trends 
op de arbeidsmarkt. Ten eerste kunnen werknemersorganisaties helpen bij het inschatten 
van toekomstige behoeften aan vaardigheden en analyseren hoe vraag en aanbod per 
geografisch gebied op elkaar kunnen worden afgestemd. Ten tweede kunnen vakbonden 
een sleutelrol spelen bij de bewustmaking en stimulering van de motivatie voor LLO bij 
werkenden. Lang niet alle werkenden hebben een duidelijk inzicht in de noodzaak van 
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bijscholing. Zij kunnen helpen het bewustzijn te vergroten en hun leden begeleiden om 
die vaardigheden te ontwikkelen die hen op lange termijn het meeste rendement zullen 
opleveren. Ten derde kunnen vakbonden zich bezighouden met het erkennen en certificeren 
van vaardigheden. Dit is het geheel van activiteiten dat garandeert en signaleert aan de 
arbeidsmarkt dat werkenden uitgerust zijn met de vereiste vaardigheden. Ten slotte kunnen 
vakbonden samenwerken met andere sociale partners om het doel van LLO voor iedereen 
te bereiken. Door in dialoog te gaan met de overheid, sectorale organen en bedrijven kan 
de onderhandelingspositie van werkenden versterkt worden (ILO, 2020). 

Als het gaat over arbeidsverhoudingen kunnen vakbonden in Nederland op het niveau van 
de SER en de Stichting van de Arbeid afspraken maken over de ethische vragen rondom 
technologische vernieuwing: op welke wijze wordt technologie op een menswaardige 
manier ingezet en voor welke gevaren moet er proactief gereguleerd worden? Dit kan 
concreter worden ingevuld in cao’s op sector- en ondernemingsniveau. De gevolgen van 
robotisering en digitalisering, bijvoorbeeld op de arbeidsomstandigheden, kunnen onder 
het instemmingsrecht vallen van de OR. De OR moet daarom alert zijn hoe technologische 
ontwikkelingen binnen de organisatie effect heeft op werkenden en waar mogelijk via het 
instemmingsrecht invloed uitoefenen. Tot slot kunnen voor individuele werkenden afspraken 
gemaakt worden die de negatieve gevolgen van de technologiekeuze voor hen verzachten, 
door beleid gericht op werkzekerheid binnen of buiten de organisatie (Dekker & Freese, 2018). 

Wanneer vakbonden op deze manier een samenhangende inspanning leveren in 
verschillende sectoren, dragen ze bij aan behoud van werkgelegenheid en de kwaliteit van 
arbeid en is technologische ontwikkeling een positieve ontwikkeling waar werkenden de 
vruchten van plukken.

7.5 Naar een samenspel tussen HRM en sociale zekerheid voor Transitie 4 

Bij de door ons onderzochte Nederlandse bedrijven 
leken op het eerste gezicht de gevolgen van robotisering 
en digitalisering op de werkvloer beperkt (met 
uitzondering van de zakelijke dienstverlening). Maar in 
een historische terugblik over veranderingen in banen 

of functieprofielen door de jaren heen, bleek dat in bijna elke baan andere functie-eisen 
of vaardigheden gevraagd werden, als aanpassing op technologische ontwikkelingen. De 
gevolgen van robotisering en digitalisering worden wel degelijk gevoeld op de werkvloer, 
maar mensen blijken wendbaar en kunnen omgaan met de veranderende eisen. Het 
op maatschappelijk niveau op peil houden van deze wendbaarheid is cruciaal om als 
arbeidsmarkt om te gaan met deze veranderende functie-vereisten.

Om als samenleving en arbeidsmarkt goed voorbereid te zijn op de toekomst van werk, 
moeten actoren op veel verschillende niveaus hun verantwoordelijkheid nemen en 
samenwerken. Dit vraagt om een samenspel tussen sociaalzekerheidsbeleid en inclusief 
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HRM-beleid. Ook moet er in dit beleid aandacht zijn voor werkzoekenden die nu geen 
werkgever hebben en kwetsbare werkenden waar werkgevers nauwelijks in investeren, om 
ook hun vaardigheden op peil te houden (zie ook Transities 1 en 2). Dit is hard nodig, 
aangezien de krapte op arbeidsmarkt nog wel een tijd aan zal houden.

Overheid: moet een  visie  presenteren op  wat voor soort 
economie  wij willen  hebben in Nederland en in welk 
soort banen we als maatschappij willen investeren. Er moet inzichtelijk 
worden gemaakt naar welke beroepen vraag is in de toekomst. 
Zowel scholieren als werkenden moeten gefaciliteerd worden met 

overheidsmaatregelen om zich te scholen richting dit soort beroepen. Daarbij moet 
de overheid investeren in de inzetbaarheid van alle mensen en in toekomstbestendige 
sectoren, waarbij onderzocht wordt of er daadwerkelijk gebruik van deze maatregelen 
wordt gemaakt of dat er wellicht obstakels zijn in de leefwereld van mensen. 

Sector of branche: moet helpen bij het ontwikkelen van een beeld 
van het toekomstige werk en de benodigde vaardigheden en hoe 
daarnaar te handelen op sector- of brancheniveau. Een mooi 
voorbeeld hiervan is hoe FLOW, het leer-en ontwikkelfonds van 
wooncorporaties, werkgevers, HRM-afdelingen en werknemers 
bij wooncorporaties assisteert bij het vormen van een beeld over 

de werkzaamheden binnen de sector in de toekomst en de veranderingen die er zullen 
komen op de werkvloeren concrete handvatten biedt om stappen te kunnen zetten om 
voorbereid te zijn op die toekomst (zie https://flowweb.nl/hoe-blijf-je-bij-in-de-toekomst). 
Daarnaast kunnen deze organisaties helpen om intersectorale mobiliteit te stimuleren 
en de omzwaai van verdwijnende beroepen naar toekomstberoepen faciliteren (zie ook 
Transitie 3, Deel 6).

Organisatie: van HR-directeuren mag een proactieve houding worden 
verwacht bij het schetsen van een beeld ten aanzien van functiespecifieke 
competenties die in de toekomst nodig zijn. Zo zullen zij als strategisch 
partner vroegtijdiger door het management betrokken moeten worden 
bij beslissingen ten aanzien van robotisering en digitalisering. Om 
het onzekere toekomstbeeld in te kleuren, moeten HR-directeuren 
samenwerken met andere disciplines in de organisatie, zoals de 

innovatiemanagers, data-managers en data-analisten. Bovendien is samenwerking met 
andere organisaties en onderwijsinstellingen noodzakelijk om VWNW-transities mogelijk 
te maken naar andere sectoren. 

Werkende: werkenden zullen zich bewust moeten zijn dat veertig jaar in 
dezelfde baan geen realistische optie is. Het blijvend investeren in eigen 
werkzekerheid en duurzame inzetbaarheid is cruciaal (zie ook Transitie 3, 
Deel 6).
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Beroeps- en Hoger Onderwijs: het opleiden van mensen die in de 
toekomst kunnen voldoen aan wat organisaties van hen vragen. 
Deskundigen zijn tamelijk eensgezind over de meer algemene 
vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken die nodig zijn in de 

toekomst: creativiteit (nieuwsgierigheid en probleemoplossend vermogen) en emotionele 
intelligentie, zoals empathie, onderhandelingsvaardigheden, sociale communicatieve 
vaardigheden, samenwerking, het kunnen werken met nieuwe informatie, e-skills, 
ondernemend zijn en zelfmanagement (zie ook World Economic Forum, 2020). Dit soort 
vaardigheden opnemen in het curriculum kan eraan bijdragen dat mensen optimaal 
gebruik kunnen gaan maken van de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt. Daarnaast 
hebben onderwijsinstellingen een rol in het ontwikkelen en aanbieden van LLO-trajecten 
voor mensen die nu al aan het werk zijn. Ook universiteiten dienen veel meer dan nu hier 
hun verantwoordelijkheid in te nemen. Het belang daarvan wordt inmiddels onderkend. 
Pieter Duisenberg, voorzitter van Vereniging Universiteiten van Nederland zegt daarover: 
“We merken dat er een groeiende behoefte is aan nieuwe kennis en vaardigheden voor het 
oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken zoals rond de energietransitie, digitalisering 
en infectieziektebestrijding. Opleiden stopt niet meer bij de startkwalificatie.”

7.6 Lopend en toekomstig onderzoek Transitie 4

Om de rol van de HR-functie in de toekomst van werk beter onder de loep te nemen, 
voeren we op dit moment een door Instituut Gak gefinancierd project uit samen met 
Jeske van Beurden en Sjanne Marie van den Groenendaal. Dit onderzoeksproject heeft als 
doel te achterhalen of en zo ja hoe het HRM-vakgebied zich dient te herdefiniëren nu de 
samenwerking tussen de mens en robot steeds groter wordt. De centrale onderzoeksvraag 
is:  “Hoe kan de HR-functie en het HRM onderwijs strategisch waarde toevoegen aan de 
samenwerking tussen mens, robot en digitalisering in het werk?”

Dit onderzoek bestaat uit drie delen. Allereerst een multidisciplinaire literatuurstudie 
naar de invloed van technologische ontwikkelingen op HRM om te komen tot een 
overzichtsmodel waarin wordt weergegeven hoe technologische ontwikkelingen leiden 
tot maatschappelijke, organisatie- en individuele vraagstukken en hoe dit van invloed is 
op de rol van de HR-functie. Daarmee kunnen we op organisatieniveau verkennen hoe 
HRM op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen organisaties dient te worden 
vormgegeven om goed voorbereid te zijn op de technologische ontwikkelingen. 

Vervolgens doen we vergelijkend casusonderzoek bij organisaties in de zakelijke 
dienstverlening, logistiek en gezondheidszorg. Hier onderzoeken we welke activiteiten, 
kennis en vaardigheden worden gevraagd van de HR-functie met het oog op het 
voorbereiden van medewerkers op (toekomstige) werkzaamheden als gevolg van 
robotisering en digitalisering.
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In het derde deel worden de curricula van universitaire- en HBO- opleidingen HRM of 
Personeel & Arbeid onderzocht op de mate van aansluiting bij de eisen die aan HR-
professionals worden gesteld met betrekking tot robotisering en digitalisering. Dit wordt 
aangevuld met interviews met opleidingsdirecteuren en docenten HRM en Personeel & 
Arbeid. Het doel is om te komen tot een gezamenlijke toekomstschets met betrekking 
tot het HRM-onderwijs dat aansluit bij robotiserings- en digitaliseringsvraagstukken 
van arbeid (Van den Groenendaal, Freese, Van Beurden & Borghouts, forthcoming). We 
verwachten de definitieve resultaten van dit onderzoeksproject volgend jaar te kunnen 
presenteren.

Verder toekomstig onderzoek van Transitie 4 binnen onze leerstoel zien we in het licht van 
primaire werkloosheidpreventie, zoals we reeds hebben besproken in Deel 6 (Transitie van 
werk naar werk).
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8. Vooruitblik



94 Bewegen naar een inclusieve arbeidsmarkt met nieuwe zekerheden: 
het samenspel tussen HRM en Sociale Zekerheid

Het overkoepelende arbeidsmarkt- en sociaalzekerheidsvraagstuk dat wij gaan onderzoeken 
in onze leeropdracht luidt als volgt: “hoe kan inclusief HRM worden vormgegeven binnen, 
buiten en tussen organisaties, zodanig dat alle (potentiële) werkenden inkomens-, werk- en 
sociale zekerheid gaan ervaren? En hoe kan het sociaalzekerheidsbeleid daarin flankerend 
werken?  

8.1 Overkoepelend onderzoek binnen de leerstoel HRM & Sociale Zekerheid

Wat we binnen de afzonderlijke transities gaan onderzoeken, hebben we in de delen 
hiervoor besproken. Maar we gaan ook overkoepelend onderzoek doen, op het gehele 
TIHRM-arbeidsmarktmodel. Onze tweede postdoc zal zich richten op het totaal 
aan inclusief HRM- en socialezekerheidsinstrumenten die ontworpen zijn om de 
vier arbeidsmarkttransities te faciliteren. Omdat de systeemwereld een obstakel kan 
vormen in het faciliteren van arbeidsmarkttransities, wordt in dit onderzoeksproject de 
leefwereld centraal gezet. We onderzoeken de leefwerelden van (niet) werkenden om te 
begrijpen hoe de systeemwereld kan leiden tot onverwachte of ongewenste keuzes op 
individueel niveau. De postdoc gaat elke transitie op individueel niveau onderzoeken, 
om hier vervolgens gezamenlijke sociaalzekerheids- en HRM-consequenties uit te 
destilleren. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld bij Transitie 1 hoe mensen zich gehinderd 
voelen bij het vinden van nieuw werk, door werkgevers, publieke organisaties of het 
sociaalzekerheidssysteem, denk daarbij bijvoorbeeld aan het verliezen van huurtoeslag als 
mensen meer uren zouden willen werken. Bij Transitie 2 bekijken we hoe het lage niveau 
van zekerheden in combinatie met de achtergrondkenmerken van de mensen die werken 
in flexibele arbeidsrelaties uitpakken voor hun leefomstandigheden. De combinaties 
van achtergrondkenmerken van mensen met een flexibele arbeidsrelatie – jong, lager 
opgeleid en van niet-westerse afkomst – maken dat deze mensen meer risico lopen op 
precaire levensomstandigheden. Die ontstaan als gevolg van de onzekerheden of het lage 
inkomen bij flexibele arbeidsrelaties, zoals geen of slechte huisvesting, het niet kunnen 
volgen van opleidingen, schulden of armoede en discriminatie bij het vinden van nieuw of 
beter werk. Deze mensen worden onevenredig hard getroffen door sociale risico’s en de 
mogelijkheden die zij hebben om hieruit te komen zijn zeer beperkt. In bepaalde wijken 
of bij specifieke organisaties waar laaggekwalificeerde arbeid wordt aangeboden, zijn deze 
groepen werkenden oververtegenwoordigd. We gaan onderzoeken of een cocktail aan 
innovatief HRM-beleid en faciliterend sociaalzekerheidsbeleid betere leefomstandigheden 
voor deze mensen oplevert. 

Ook bij Transitie 3 en 4 stellen we de leefwereld van werkenden centraal, bij het niet 
of laat in beweging komen als zij de stap naar ander werk moeten gaan zetten. Dit 
toekomstig onderzoek hebben we al toegelicht in Deel 6. De inzichten die de postdoc 
opdoet vanuit de leefwerelden bij de vier transities, zullen vervolgens gecombineerd 
geanalyseerd worden, om te komen tot aanbevelingen voor geïntegreerd inclusief HRM- 
en sociaalzekerheidsbeleid.  
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De resultaten van de onderzoeken die wij gaan uitvoeren in het kader van onze leerstoel 
zullen we gebruiken in een boek over Inclusief HRM & Sociale Zekerheid, dat wij samen 
met onze aio’s, postdocs en andere onderzoekers uit het Research Lab Inclusive HRM 
gaan schrijven. 

8.2 Universiteitsbrede Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt 

We gaan het onderzoek dat gekoppeld is aan de leerstoel 
in nauwe samenwerking uitvoeren met onder andere de 
partners van de Universiteitsbrede Academische Werkplaats 
Inclusieve Arbeidsmarkt. Bij dit samenwerkingsverband zijn 
op dit moment Achmea, CNV, CSU/T-zorg, ING, KLM, NS, 

Philips, Rabobank, Randstad en UWV aangesloten. Doel is om gezamenlijk te werken aan 
een nieuwe infrastructuur op de arbeidsmarkt, waarin aan het werk gaan en het bewegen 
op de arbeidsmarkt soepel verloopt met nieuwe zekerheden, de ambitie die ook in het 
SER-akkoord voor 2030 op de agenda staat.

Wij voelen warme support vanuit het College van Bestuur, door de nauwe continue 
betrokkenheid van Jantine Schuit en de persoonlijke aanwezigheid van Wim van de 
Donk bij de opening van de Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt, maar ook 
door de flinke financiële en personele impulsen. De investering van Tilburg University 
in de Universitaire Academische Werkplaatsen rondom het overkoepelende thema Brede 
Welvaart van 8 miljoen euro belooft veel goeds voor het strategisch samenwerken aan 
maatschappelijke vraagstukken binnen Tilburg University. De benoeming van Kim Putters 
tot universiteitshoogleraar Brede Welvaart aan Tilburg University en tevens vanaf vandaag 
de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad, zal ongetwijfeld van grote 
waarde zijn voor het bestuderen, begrijpen en bijdragen aan het oplossen van complexe 
maatschappelijke vraagstukken, waaronder de inclusieve arbeidsmarkt. Understanding 
Society is tenslotte het motto van onze mooie universiteit. De Academische Werkplaats 
Inclusieve Arbeidsmarkt is opgericht met grote steun en vertrouwen van de decanen van 
onze beide faculteiten: Geert Vervaeke en Antoinette de Bont. Hun (strategische) adviezen 
op basis van hun ruime ervaring en betrokkenheid bij activiteiten die wij organiseren voor 
de Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt waarderen wij enorm.

De ambities van deze Academische Werkplaats kunnen we niet realiseren zonder de fijne 
samenwerking met onze partners en enthousiaste bijdragen van Hanneke Hoogwegt, 
Florentine Tiemstra, Ellen Dingemans en Dirk van den Berg. We kijken ook uit naar de 
voortzetting van de goede samenwerking met stadshoogleraar Ton Wilthagen en de 
leiders van de andere Universitaire Academische Werkplaatsen: Saskia Lavrijssen en 
Martijn Groenleer (Slimme en Sociale Energie transitie), Joks Janssen en Lex Meijdam 
(Brede Welvaart in Bedrijf) en Inge Bongers en Emiel Krahmer (Digital Health & Mental 
Wellbeing).
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8.3 People Management Center

De nauwe samenwerking met de praktijk is iets wat ons bindt. Charissa 
onderhield als voorzitter van de board van het People Management Center 
(PMC) jarenlang effectieve samenwerkingsrelaties met de HRM-praktijk. 
Met de huidige partners van het PMC – AON, ASML, Deloitte, DLL, DSM, 
ING, KLM en Rabobank – wordt samengewerkt in de vorm van gezamenlijke 

promotietrajecten, extended mastertrajecten voor onze getalenteerde studenten, 
kennisdelingssessies, executive training en inspiratie tijdens strategiebijeenkomsten 
van managementteams. Ook dit zullen we de komende jaren met veel enthousiasme 
voortzetten. 

8.4 Leven Lang Ontwikkelen als vierde kerntaak bij Tilburg University

Voor een inclusieve arbeidsmarkt is levenlang ontwikkelen 
(LLO) cruciaal. Universiteiten hebben daar een belangrijke 
taak in te vervullen. Voorzitter Pieter Duisenberg van 
koepelorganisatie  Vereniging Universiteiten roept op LLO te 

erkennen als vierde kerntaak (naast onderwijs, onderzoek en impact) voor universiteiten. 
Het PMC ontwikkelt al jaren LLO-programma’s voor de praktijk. Via Professional Learning 
van Tilburg University, zoals de SHRM-opleiding voor HR-business partners in de Zorg, 
HRM-modules en -masterclasses bij TIAS School for Business & Society en de SHRM-
opleiding voor bestuurders in het Voortgezet Onderwijs van de VO Academie, in nauwe 
samenwerking met Universiteit Utrecht. We hopen daarom dat Tilburg University LLO op 
strategisch niveau krachtig neerzet, zodat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
ten aanzien van onze regio, alumni en partners uit de praktijk oppakken. Lesgeven voor 
de praktijk is wezenlijk anders dan lesgeven aan reguliere bachelor- of masterstudenten. 
Voor succesvolle LLO-programma’s moet deze competentie verder ontwikkeld worden bij 
wetenschappers. Samenwerking met business schools ligt daarbij voor de hand. Dit vereist 
bovendien dat het uitvoeren van impactactiviteiten en teamwerk meer gewaardeerd gaan 
worden bij de beoordeling van wetenschappers. De Erkennen & Waarderen- beweging 
biedt daar zeker ruimte voor. 

Ook wij maken transities op de arbeidsmarkt. Charissa start maandag als Vice Dean bij 
TIAS School for Business & Society. Ze gaat daar samen met Jenke, Edwin, Corine en alle 
andere collega’s van TIAS School for Business & Society aan de slag om LLO verder vorm 
te geven. Irmgard is de nieuwe directeur van het People Management Center en zal leiding 
blijven geven aan de Universiteitsbrede Academische Werkplaats Inclusieve arbeidsmarkt. 

Gezamenlijk gaan we met veel enthousiasme invulling geven aan de mooie opdracht van 
de leerstoel HRM & Sociale Zekerheid. We kijken uit naar dit nieuwe avontuur waarin we 
zelf ongetwijfeld ook weer veel gaan leren.
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9. Dankwoord
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Mijnheer de Rector, mevrouw de Vice Rector, geachte toehoorders, wij zijn nu aangekomen 
bij ons dankwoord.

Dat wij hier vandaag staan heeft niet alleen te maken 
met onze motivatie (M), onze talenten en vaardigheden 
(A), ons harde werken en doorzettingsvermogen, maar 
zeker ook met de kansen en het vertrouwen (O) dat wij 

krijgen van anderen. Dat maakte dat onze samenwerking optelde tot 1+1 =3.
 
Graag willen wij het College van Bestuur van Tilburg University, het bestuur van Tilburg 
Law school en Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, de voorzitters van de 
departementen Human Resource Studies en Private, Business & Labour Law hartelijk 
danken voor het in ons gestelde vertrouwen om deze leerstoel te mogen bekleden.

Zonder Instituut Gak waren wij niet met elkaar gaan samenwerken. Door het door hen 
gefinancierde werkzekerheidsproject bij ReflecT ervoeren wij de kracht van multidisciplinaire 
samenwerking bij het bestuderen van maatschappelijke vraagstukken. De plezierige 
samenwerking met Instituut Gak dateert al uit 2003, toen Irmgard onderzoek mocht doen 
naar best practices in ww-preventie. In de navolgende jaren heeft Instituut Gak veel van 
onze onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt, waaronder het promotieonderzoek van 
Irmgard. Nu, 10 jaar na de promotie van Irmgard, biedt Instituut Gak ons deze prachtige 
vervolgstap. We zijn het bestuur van Instituut Gak zeer erkentelijk voor de gezamenlijke 
benoeming op deze unieke multidisciplinaire leerstoel. Wij bedanken in het bijzonder Bert 
de Jong, Boudien Krol, Rik Imhof, Harriet Vinke, Jorrit van Mierlo en Judith van der Veer. 

We willen Ton Wilthagen en Jaap Paauwe van Tilburg University niet onbenoemd laten. Zij 
speelden een belangrijke rol bij de totstandkoming van deze leerstoel. Onder de leiding 
van Jaap en Ton hebben wij ons verder kunnen ontwikkelen in onze loopbaan. Wat zijn 
we blij met jullie als leermeesters. Julie gaven ons vertrouwen en veel werkplezier. De 
jarenlange samenwerking binnen ReflecT en het People Management Centre heeft ook tot 
mooie resultaten geleid. We noemen hier de internationale wetenschapsprijs die Irmgard 
in Berlijn in ontvangst mocht nemen voor haar proefschrift, waarvan Ton promotor was. De 
samenwerking binnen het People Management Center met founding fathers Jaap Paauwe 
en Wilbert Buiter resulteerde bij de accreditatie van het departement Human Resource 
Studies tot de SEP-score world leading / excellent voor relevantie voor de maatschappij. 
Zowel Wilbert, Ton en Jaap hebben enorm bijgedragen aan onze competentie-ontwikkeling 
op het gebied van impact. 

Op deze plek willen we ook Mariëtte Amsing bedanken. Dankzij haar verrassende transitie 
op de arbeidsmarkt heeft ze ons geweldig geholpen met het meedenken over en de 
uitvoering van de vormgeving van alle figuren in deze oratie.
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In de afgelopen jaren hebben we met veel mensen samengewerkt en hebben veel mensen 
ons geholpen door deuren te openen en kansen te bieden om ons verder te ontwikkelen. We 
ontvingen steun zowel zakelijk als privé in alle stappen richting het hoogleraarschap. Dank 
aan alle fijne (oud)collega’s (van onze beide departementen en het Research Lab Inclusive 
HRM, in het bijzonder), mede-auteurs, promovendi en postdocs, wetenschappers van 
andere universiteiten, zowel van Nederlandse (Universiteit Utrecht!), als buitenlandse 
universiteiten (Verenigde Staten, Denemarken, België, Australië, Zweden, Engeland en 
Zuid-Afrika). Alle mensen uit ons zakelijke netwerk bij wie we terecht konden voor advies 
of een luisterend oor, DANK. Onze familie en vrienden, jullie zijn met teveel om hier 
allemaal met naam genoemd te worden. We houden het kort. Tegen iedereen die ons heeft 
gesteund (of een wedstrijd is aangegaan), zeggen wij vanuit het diepst van ons hart: heel 
veel dank voor jullie steun en vertrouwen! 

En tot slot, onze grootste dank gaat uit naar onze warme, betrokken thuisbasis die tijdens 
ups & downs met ons meeleefden en ons toestonden samen op reis te gaan (waarin we 
inderdaad niet alleen hard werkten, maar ook hard genoten). Zonder ons belangrijkste 
team was het ons niet gelukt vandaag als hoogleraren op dit podium te staan. 

Wij zullen blijven samenwerken, zij het in andere posities, en voelen ons op onze beurt 
verplicht om anderen te helpen, te coachen of deuren te openen waar dat kan en nodig is. 
Onze belangrijkste ervaring en beste advies daarbij is: Teamwork makes the dream work!

 
  Laten we proosten! Wij hebben gezegd.
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1. Introduction
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Dear Rector Magnificus, Madam Vice Rector, Deans, esteemed 
 
listeners online and in the audience,

Together we are appointed on the chair HRM & Social Security. You will listen to a dual, 
interdisciplinary inaugural address. The motto of our collaboration is: One plus one is 
three. This refers to the scientific and social issue that we investigate in our chair and to 
our special collaboration. 

The title of our chair is “Towards new securities on an inclusive labor market: the interplay 
between HRM and Social Security”. A long, perhaps somewhat abstract title. But let’s 
clarify that right away. You too must deal with it in your daily life. Perhaps you took the train 
to Tilburg today and checked the journey planner beforehand to see whether any trains 
had been cancelled due to the staff shortage. 

Or you are an entrepreneur, and you are struggling with staff shortages and increasing 
work pressure among existing staff. You know that many people with disabilities do not yet 
have a job. But is that a solution for your company? What does that involve? And, by the 
way, it takes a lot of time to find out. Time that you do not have, precisely because of the 
staff shortages within your organization.

Or you are a self-employed person with a successful business, who didn’t worry about 
whether you had sufficient income. But your company was hit hard during the corona 
pandemic and your savings have vanished. You are now working hard to make up for the 
damage, but will there still be enough savings left when you retire? And what if you fall ill 
soon? 

Or you are considering a different career path, because deep down in your heart you have 
always wanted to care for older people. But you find it difficult to take the step, because 
the training to make the transition to health care takes a long time. And because you will 
probably start with a flexible work contract, where you will have to give up the securities of 
your permanent contract. 

And what is more, your brother-in-law, who works in a hospital, is very satisfied with his 
current workplace, but the question is whether he will be able to cope with the physical 
demands and skills required in the future. The other day, a care robot was introduced at 
his workplace. 

Or you could be working for a company that is about to make redundancies. Yes, that too 
still happens today. Can you easily take the step to find another job?

You may not recognize yourself in these examples. For example, you are still studying, 
or you are already retired. Even then the developments on the labor market affect your 
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daily life because the labor market is the Achilles’ heel of our economy. You will notice 
it anyway, through the products and services you would like to purchase as a consumer, 
but which due to labor shortages are delivered later or not at all. A plumber cannot 
come at a moment’s notice, while the water is coming down through the ceiling. Or the 
urgent surgery that is postponed because there is no nurse available. The children of your 
daughter can no longer go to the daycare center, so you as a grandfather or grandmother 
have to step in. The malfunctioning of the labor market affects you, your family, neighbors, 
and friends. It affects us all! 

The labor market is intertwined with all the social challenges facing the Netherlands. Think 
of the climate transition that needs to be brought about by human hands, in the form of 
maintenance engineers, suppliers of solar panels, etc. Think also of the eradication of 
poverty, as part of widespread prosperity, which has everything to do with the position 
people have on the labor market. If you follow the news, you cannot ignore the worrying 
situation on the Dutch labor market. 

We mention some of the major issues:

• Every sector in the Netherlands is currently suffering from staff shortages. This does 
not mean that all workers now have access to decent working conditions, think for 
example of the housing and working conditions of migrant workers.

• Nor does it mean that everyone who wants to work can find a job right now. There 
are 1.3 million people in the Netherlands who are excluded from the labor market, 
including the long-term unemployed, or people with a small part-time job who would 
like to work more hours. 

• We are European champions. Not in football, but in terms of the share of flexible 
work. No less than 40% of the Dutch working population works on flexible contracts, 
especially young people, low-educated people and migrants. This contributes to social 
inequality and poverty in society. 

• There are approximately 1.1 million people in the Netherlands who earn their main 
income as self-employed persons. Social security for this growing group is not well 
organized, as became clear during the corona crisis when all kinds of schemes were 
hastily developed to ensure that self-employed persons had income security.

• In many Dutch organizations, downsizing remain the order of the day. Redundant 
employees cannot immediately find work in sectors with major shortages, such as 
healthcare or technology. Not even now that the labor market is very tight. They first 
end up on unemployment benefits, for example because their skills are not recognized 
or acknowledged in other sectors. 

• In the future, the introduction of robots and digitization will cause an ever-greater skills 
mismatch. The need for everyone on the labor market to continue to develop their 
skills is therefore greater than ever, but investments in human capital are not available 
to everyone. In the Netherlands, this is strongly linked to the type of employment 
contract.
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In this inaugural address we are going to tell you the following. First, we reflect on the labor 
market, social security and employer behavior in the form of HRM policies. We present the 
Transitional Inclusive HRM labor market model we developed, which forms the analytical 
framework for our (future) research. We then address four groups of people in the labor 
market who have so far received too little attention in HRM and social security policies. 
We present the contributions of our research to social security policy and HRM practice 
and our future research plans.
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2. The interplay between 
HRM & Social Security
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2.1 Introduction

In both practice and science, our domains of HRM and social security are compartmentalized, 
while they strongly influence each other. We are educated in different disciplines: Charissa 
in organizational psychology and HR Studies and Irmgard in labor market and social 
security sciences. Because we have been appointed to this chair together, we can unite 
both disciplines. This helps to better study and understand labor market issues. 

Changes in the labor market and developments in society require legislation, regulations 
and policy from the government. This policy influences what happens in organizations. 
The effects resulting from government policy may be intended or unintended. On the 
other hand, the behavior of organizations can also be a reason to introduce or modify new 
government policies. Figure 1 illustrates this mutual influence. 

 

Figure 1 Mutual influence between HRM and social security 
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An example. This mutual influence became apparent during the corona pandemic. The 
government announced lockdowns, as a result of which many businesses closed their 
doors and working from home became the norm for employees. To limit the negative 
effects on the economy and labor market, the government decided to introduce the 
Temporary Emergency Bridging Measures for Sustained Employment (NOW scheme) to 
compensate employers for lost turnover and to ensure that workers did not lose their jobs. 
The agency of employers within the proclaimed measures led to different reactions. Some 
companies developed new business models, such as restaurants that put together dinner 
boxes for dining at home, while others closed their doors and stopped calling on their 
flexible workforce with immediate effect.

Before explaining the interplay between HRM and Social Security in the Transitional 
Inclusive HRM labor market model (see Section 3), we first discuss the two domains 
of Social Security and HRM separately. We conclude with Inclusive HRM, an extended 
version of HRM policy, in which HRM and social policy come together for a more inclusive 
labor market and synergy is achieved through the principle 1+1=3.    

2.2 Social security 

Numerous international documents and charters have recognized 
the right to social security. In 1945, the United Nations (UN) General 
Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights, Article 
22 of which states that “Everyone, as a member of society, has the right to 
social security”. The following Article 23 focuses on the right to work, to 
free choice of employment, to fair and decent labor conditions and to 
protection against unemployment. 

The International Labor Organization’s (ILO) Social Security Convention of 1952 is the 
only international instrument that establishes minimum standards worldwide for nine 
components of social security: medical care, sickness benefit, unemployment benefit, 
old-age benefit, employment injury benefit, maternity benefit, family benefit, invalidity 
benefit and survivors’ benefit. In addition to social protection, the ILO has put the goal of 
employment for all on its agenda for 2030. The main goals are to set and promote standards 
and fundamental principles and rights at work and to create more opportunities for decent 
work and income. This is also reflected in the formulation of UN Sustainable Development 
Goal (SDG) 8, which focuses on “promoting sustained, inclusive and sustainable economic 
growth, full and productive employment and decent work for all”. 

Everyone is entitled to social security, but what exactly is social security? Different answers 
can be given to this question, depending on whom you ask. In the literature, there are 
several definitions of social security, which also have different scopes (Berghman, 1986; 
Noordam, 1996; Veldkamp, 1978; Viaene et al. 1983). Sometimes, but not always, there is a 
legal definition in law or a country defines which arrangements belong to the social security 
law. Internationally, there is no accepted unambiguous definition either (Pieters, 1995).
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In many countries, social security has the function of income replacement for people and 
their families in times when they lose income. This narrow definition of social security 
focuses exclusively on the function of income protection (Vrooman, 2009). Poverty 
alleviation and meeting needs can be seen as two objectives of social security, whereby 
social assistance is provided to those who have no other means of earning a living. 

Other scholars use a broader definition of social security, which is not limited to what the 
state provides in the form of benefits in cash or in kind in the case of several narrowly 
defined risks (e.g., old age, unemployment, death of breadwinner, child maintenance, 
maternity, sick leave, disability, labor injury), but focuses on all forms of human harm. 
The broad definition thus aims to provide security in terms of income, work, health and 
social participation. Social insurance and national provisions are one means to do so, but 
fiscal, occupational, private and voluntary schemes can also be used to promote (labor) 
participation. Since the 1990s, the activating social security and labor market policy has 
focused on guiding people who do not participate in the labor process as much as possible 
towards the regular labor market, so that they no longer need to rely on social benefits 
(Hirsch Ballin et al., 2022). The core idea behind this is that the best form of social security 
is the ability to obtain and retain employment. The second function of social security 
is therefore to promote labor participation. Combating long-term unemployment is an 
important public value in the European Union and its member states. In recent decades, 
active labor market policies, promoting employability and labor market participation of 
unemployed people have been on the agendas of European member states (Bonoli, 2013). 
These policies are mainly aimed at people who are already unemployed and not at workers 
who will lose their jobs in the (near) future. 

As early as 1986, Berghman argued for the inclusion of a third function of social security, 
namely that of prevention (Berghman, 1986; Berghman et al., 2013). In recent years, the 
focus on prevention in the concept of social security has increased and been promoted 
(Van Gestel et al., 2013; Klosse, 2014; Berghman et al., 2018). More attention has been 
paid to new social risks such as precarious employment, the prevention of long-term 
unemployment and retraining needs (Hemerijck, 2017). In the last decade, the idea of 
social investment has gained traction in academic debates and in policy making. In this 
stream of literature, the prevention function, although not defined as such and without 
indicating a specific order, is also discussed. Hemerijck (2017) defines social investment 
as “a comprehensive strategy of developing, deploying and protecting human capital over the 
life course for the benefit of citizens, families, societies and economies”(p. 19). He identifies 
three interdependent functions: (1) raising the quality of human capital and capabilities 
over the life cycle; (2) facilitating transitions in the labor market and over the life cycle and 
(3) maintaining strong universal safety nets with minimum income as income protection 
and economic stabilization buffers in ageing societies. The idea of social investment is 
not new and was developed around the turn of the century and at the beginning of the 
21st century as a new approach to recalibrating welfare to promote economic security and 
social inclusion: from social risk insurance after the fact to risk prevention beforehand 
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(Hemerijck, 2017). This insight is very important and is partly the basis for the Transitional 
Inclusive HRM labor market model we developed and which will be explained in Section 3. 

In the HRM & Social Security chair, we align with the three functions discussed above and 
define social security as the whole set of regulations concerning income protection in the 
event of a social risk, the promotion of labor participation and risk prevention. 

Employers are crucial actors when it comes to achieving the government’s objective 
of allowing people to participate more sustainably in the labor market. Only recently 
attention has been paid to the employer’s perspective by social policy scholars. This is 
called “employer engagement” in literature and is a new field of research (Van Berkel et al., 
2017). 

2.3 Strategic HRM 

Strategic HRM (SHRM) is the management of human resources 
aimed at achieving strategic organizational goals (Boxall & Purcell, 
2016) and focuses on the productivity, development and well-being of 
workers. It includes the development and implementation of policies 
regarding the classic HRM practices such as recruitment and selection, 
appraisal, remuneration and development. What makes HRM strategic 

HRM is the explicit linkage of these types of HRM activities to the strategic goals of the 
organization (Knies, 2019). The classic Harvard model by Beer et al. (1984) depicts three 
goals of SHRM: economic performance, employee well-being, and social legitimacy. These 
three goals, elaborated with examples, are shown in Figure 2. 
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Which goal is emphasized in an organization depends on the strategic choices that the 
management of the organization makes. In the first years of (American) SHRM research, 
the focus was mainly on managing economic performance; in recent years, thanks in part 
to colleagues Marc van Veldhoven, Karina van der Voorde, Dorien Kooij, and Jeske van 
Beurden, more and more research has been done on employee well-being as a goal of 
SHRM (Kooij et al., 2022; Van Beurden et al., 2021). 

HRM is not exclusively the responsibility of an HR department or an HR manager. It 
is precisely through the implementation of HRM policy by managers that it becomes 
tangible for employees; through so-called people management (Knies, 2019). Think, for 
example, of agreeing on working hours, encouraging employees to follow training courses 
or conducting assessment or development interviews. 

Jaap Paauwe (2004) contributed significantly to SHRM research by pointing out the context 
dependency of SHRM policy. The exchanges with the external environment determine 
strategic organizational choices and thus also which HRM policy is best aligned (we 
speak of fit) within the given external context. Factors that influence the design of SHRM 
policies are market developments, institutional laws and regulations and characteristics 

Figure 2 SHRM goals
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of the internal organization (such as the structure of the workforce, the history and the 
organizational culture). Research by former colleague Corine Boon demonstrates that 
institutional-, strategic-, organizational-, internal-, and person-organization fit of HRM 
activities are important for effective HRM policies (Boon et al., 2011).

Understanding the context-dependency of SHRM is important for the applicability of 
the insights from our research within the Dutch institutional context and to estimate 
generalizability across industries, large or small organizations or groups of employees. 

Despite the merits of SHRM research, we also see significant blind spots that cause the 
SHRM literature to not be optimally aligned with current labor market trends. Here, we 
mention a couple of these blind spots: 

• SHRM research in recent years has focused primarily on the goals of organizational 
performance and employee well-being. Social legitimacy has been understudied, 
according to one of the authors of the Harvard model in a review of 30 years of SHRM 
research (Beer et al., 2015). This is where SHRM science falls short. Companies 
are currently under increasing pressure from stakeholders “to do the right thing”, 
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stressing the importance of social legitimacy as an outcome of SHRM. A new stream 
of SHRM research, sustainable HRM, is taking up this gauntlet (Ehnert, 2009). This 
type of SHRM policy focuses on positive economic, social, human and environmental 
outcomes, both in the long and short term and has an explicit focus on the social 
legitimacy goal. 

• SHRM research and practice focus mainly on the permanent (full-time working) 
employee and ignores the workforce that is outside the organizational boundaries 
(Cross & Swart, 2021). This is a growing problem as an increasing proportion of the 
workforce works in non-standard employment relationships. SHRM research results 
are then less and less generalizable (see Section 5). 

• At a societal level, flexibilization of the labor market means that employers contribute 
to increased inequality and poverty in this way, when so many people are excluded 
from the benefits of HRM (Dundon & Rafferty, 2018). 

• Good exit management in HRM practice is underdeveloped. Mobility and career steps 
outside the organization are of great importance to a well-functioning labor market. 
Only when it is in the interest of the organization, the HR function is heavily involved, 
for example when employees are made redundant during major restructurings. External 
career management is becoming increasingly important given the greater diversity 
of types of employment contracts, which means that more employees enter and exit 
organizations. 

• Platformization takes the HR function out of the equation. Work is distributed, rewarded 
and assessed through apps. This type of employment relationship is based on control 
and coordination (Meijerink & Keegan, 2019). Workers are treated as a provider of a 
service. As the platform economy grows, so does the HRM view that the use of labor is 
a transaction, rather than a relationship with a human being. 

• In the complexity of the new labor market, HR is just one of the many actors in a network 
or ecosystem (Butterick & Charlwood, 2021). This calls for cross-organizational HRM 
policies, which require cooperation with many different external stakeholders, such as 
municipalities, schools, trade unions, other organizations within an industry or regional 
context, Social Enterprises etc.. Although the SHRM literature recently mentions this 
new “outside-in” role for the HR function (Ellehave & Ulrich, 2021), there is no research 
on this yet, nor on which kind of HR activities this takes shape in practice. 

 
We have to move towards modern SHRM research and policy that addresses these blind 
spots. This means: more attention for social legitimacy, attention for all kinds of groups 
on the labor market that currently do not or hardly benefit from the advantages of HRM 
policies and good exit management. In our vision a modern SHRM policy must fulfil two 
important functions: 

1. Continuously provide the right person in the right place, with the right competencies, 
skills and motivation to achieve the best organizational results now and in the future 
in decent jobs, working conditions and terms of employment. 

2. Ensuring that all people who leave the organization, regardless of their form of contract, 
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have better skills and competencies than when they entered. Thus, there should be 
more emphasis on the word human rather than resource in the HRM concept (see also 
Wright & McMahan, 2011).

2.4 Inclusive HRM 

Inclusive HRM is an extension of the SHRM perspective 
aimed at achieving social legitimacy goals, such as labor 
participation and inclusion, and specifically focuses on 
decent working relationships for all kinds of groups of 
workers in the labor market who currently cannot or 

hardly benefit from the advantages of HRM policies (Freese, 2014; Borghouts & Freese, 
2017). Inclusive HRM is so to speak a cocktail between HRM and social policy that leads 
to a more inclusive labor market. Then synergy arises through the principle 1 (HRM) +1 
(social policy) = 3 (more inclusive labor market). 

In close alignment with SDG8, Inclusive HRM policies are about three types of access that 
both public social policy and HRM can contribute to: (1) access to the labor market, (2) 
access to decent work, and (3) access to employment security. 

1. Access to the labor market concerns the targeted approach to offering jobs to workers who 
are currently disadvantaged in the labor market, such as the long-term unemployed, 
persons with disability or status holders. It also involves activities that help facilitate 
the transition from inactivity to employment or from school to work, such as offering 
work experience places or internships. 

2. Access to decent work concerns jobs that meet minimum standards for a good quality 
of life, such as safe working conditions, decent pay, participation, equal treatment and 
respect for people’s private lives (ILO). Not everyone who is currently employed has 
decent work, think of migrant workers, flex workers, etc. 

3. Third, it concerns access to employment security. Employment security is the possibility 
of finding and keeping a job, but not necessarily in the same job with the same 
employer (Borghouts, 2010). This requires close cooperation between many external 
stakeholders, such as social policymakers, (cooperating) employers, municipalities, 
trade unions, branch organizations and training institutes. 

In order to achieve employment security for everyone, it is necessary for people to be able 
to make smooth transitions within the labor market, without having to experience great 
insecurity. This is only possible through a good interplay between HRM and social security 
policy. With the Transitional Inclusive HRM labor market model (Freese & Borghouts, 
2021; Borghouts & Freese, 2017) that we are about to present to you, we show how we 
envision this. It forms the basis for our research.
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3. Transitional Inclusive 
HRM Labor Market Model
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3.1 Introduction

To achieve full participation in the labor market, it is necessary for people to be able to 
move towards and within the labor market (Schmid, 1995). Social security and HRM 
policies can stimulate and facilitate the desired or necessary movements, so that both 
people and organizations are flexible and resilient in the labor market. The transitional 
labor market model (TAM) developed by Schmid is based on the idea that the labor market 
functions better as people are better able to make (combinations of) transitions between 
the following life domains during their life cycle: paid work, private household (including 
care), education and unemployment. 

3.2 Transitional inclusive HRM labor market model

We took Schmid’s TAM model as a starting point to develop an analytical framework for 
our chair, adding the mutual influence between HRM and social security: the Transitional 
Inclusive HRM Labor Market Model (TIHRM Labor Market Model) (Borghouts and Freese, 
2017; Freese and Borghouts, 2021). 

The purpose of this model is to show that people can be in different positions on the labor 
market, depending on their employment relationship, and that the scope of social security 
and HRM policies differs for the various groups. The labor market is dynamic. From time 
to time, people are in different positions on the labor market, whether they like it or not. In 
the ideal situation, they feel able to make the transition to (different) work. The transition 
is the movement from that labor market position to obtain or retain employment security. 
We will now first discuss the underlying principles of our TIHRM labor market model and 
then look at the four labor market positions and transitions. 

3.2.1 Underlying principles of the TIHRM labor market model
Based on the insights from Section 2, we formulated six principles that underlie the 
TIHRM labor market model, namely: 

1. To achieve full labor market participation, it is necessary for people to be able to make 
transitions within the labor market. We need to move from SHRM policy to inclusive 
HRM, where the emphasis is not only on transitions within the organization (internal 
labor market), but also on transitions between organizations (external labor market) 
and on transitions from outside the labor market to the labor market. 

2. The interplay between social security and HRM policy contributes to creating 
employment security and helps people make transitions from inactivity to work, and 
from work to work. Organizations act from an inclusive HRM perspective and policy 
actors play an adaptive, facilitating and stimulating role, responding to organizational or 
contextual needs. To determine the effectiveness of these policies, a multi-stakeholder 
perspective is required.
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Figure 3 Transitional Inclusive HRM Labor Market Model
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3. Everyone, regardless of the type of employment relationship, is entitled to investment 
in employment security. 

4. Creating employment security through inclusive HRM policies transcends 
organizational boundaries and considers the interests of all (potential) employees 
connected to the organization. 

5. Based on the AMO model (see 3.3.2) we assume that in order to make transitions in 
the labor market, people must have the skills and competences and be willing to take 
the step towards new or different work and not encounter insurmountable barriers in 
doing so. 

6. A necessary condition for feeling safe enough to make a move on the labor market, 
people must experience sufficient securities. Inclusive HRM and facilitative social 
policies should, in addition to providing basic securities such as income security, be 
aimed at empowering people and organizations so that they feel agile and resilient.

3.2.2 The four transitions
In the TIHRM labor market model, shown in Figure 3, we distinguish the following four 
transitions: 

Transition 1: From inactivity to work. This concerns people who are not currently active in 
the labor market and do not have an employment contract, but 
who are looking for a job, such as the unemployed, persons with 
disabilities or refugees. They are currently still outside the labor 
market, do not fall under the sphere of influence of HRM, and often, 
but not always, under social security policy. A second category in 
our model is people who are not currently active either, but do 
have an employment contract, for example due to pregnancy or 

illness. They are therefore in the sphere of influence of HRM policy, but can also make use 
of certain social security schemes. This second category is not included in this inaugural 
address nor in our research, as these people are covered by regular SHRM policy. 

Transition 2: From contract to contract or from assignment to assignment. These are flexible 
employees and self-employed and concerns the smooth transition 
from contract to contract or, in the case of self-employed persons, 
from assignment to assignment. At the moment when they are 
employed on a temporary contract or when they are working on 
an assignment for a hiring organization, flexible workers and self-
employed persons partly fall within the scope of an organization’s 
HRM policy, albeit in a different way than regular employees. If 

they are temporarily out of work, they fall under Transition 1. Depending on the type of 
employment relationship and their employment history, they may or may not fall under the 
scope of social security policy.
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Transition 3: From work to work. This concerns employees who are currently threatened 
with dismissal and will lose their jobs in the near future. This 
transition focuses on the transition from work to work. The aim is to 
prevent people becoming unemployed during this transition and to 
ensure that they can smoothly transfer to a new employer or to self-
employment. These people have a permanent employment contract 
and fall within the scope of the SHRM policy. During the transition 
to new employment, they can make use of severance pay, transition 

budget and/or social plans. In order to bridge the time between two jobs financially, social 
security offers income protection through unemployment benefits or social assistance.

Transition 4: The transition to jobs, professions, skills and careers in the future. This is about 
people who are currently working, but will be confronted with changes 
in their work or their employability in the future. They will no longer be 
able to carry out their current work due to a growing misfit between 
what they can do and what the work requires. In fact, this is about 
the sustainable employability of workers at a time when functions 
or jobs are changing and/or disappearing as a result of digitization 
and robotics. Certainly now that the retirement age is getting higher 

and higher and the work may become too demanding for the worker in the future, it is 
important to think about the next step in the career in good time. These people are in the 
labor market with an employment contract and fall within the scope of HRM policy. Social 
security policy is hardly in the picture in Transition 4.

The center of Figure 3 depicts the core employee (permanent contract, 
full-time working) covered by SHRM.

3.3 Smooth labor market transitions

In order to understand what is needed for people to (successfully) make smooth transitions 
within the labor market, we must understand the behavior of workers and employers. 
Once we know what obstacles and risks they experience in their living world, we will also 
know what barriers need to be removed in the systems world. And what support they need 
to make the transition to (different) work. 

3.3.1. The effects of the systems world on the living world
The rules or facilities that the government imposes or offers to employers or people from 
the systems world in order to get them in motion sometimes work out as desired, but 
may be ineffective from the perspective of people’s living world. This applies just as much 
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to HRM policies that have been developed to train workers but which, for one reason or 
another, are not used (see also Wright & Nishii (2007) on intended versus perceived HRM 
activities). 

Sometimes the system has unforeseen negative effects, and the human perspective is out 
of sight. Kim Putters addresses in his farewell essay as the SCP’s outgoing director, in which 
he writes: “If the government does not understand people’s situation, the policy will not only be 
ineffective, but the solutions chosen may actually exacerbate the problems” (SCP, 2022, p.5). 
When developing policy in the systems world, it is therefore important to keep an eye on 
the effects in the living world as a whole, rather than on individual policy measures. We give 
two examples of how the systems world and the living world can get in each other’s way: 

1. Government – workers. The government pursues poverty policies that can have 
unintended side-effects on the transition from inactivity to work. If work does not pay 
off sufficiently or if people lose their allowances, this will have a negative influence on 
their motivation to search for a job.

2. Government – employer. The government offers allowances for workplace adaptations 
to facilitate employers in hiring persons with disabilities. Employers do not always 
make use of this because they are not familiar with the scheme or find it too time-
consuming to apply for these resources. 

 
The systems world and the living world do not always fit together and may conflict with each 
other. To gain insight into whether the transitions from the TIHRM labor market model 
are going smoothly and whether employment security is being achieved for individuals, a 
perspective that takes the interests of all parties involved into account is needed. 

In an opinion article in Het Financieele Dagblad (June 15, 2021), Irmgard indicates that 
there is a risk that the government wants to realize widespread prosperity and security 
for people too much from existing systems. The foundation of new securities and a future 
inclusive labor market does not start with the systems world, but with the living world of 
people and organizations. It is precisely at the interface between the systems world and 
the living world that breakthroughs can occur, as we show in Figure 4.
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Figure 4 World of life and world of systems

3.3.2. The living world: motivation, ability and opportunity
The various actors – government, employer, individual – each have an interest in a well-
functioning labor market and can contribute to it, but the perspective from which they 
start is different. This means that we must first study the behavior of each individual party.  

The government attempts to influence the behavior and securities of 
those in work, those receiving benefits and employers by means of 
laws, regulations, policy, tax facilities, allowances and institutions1. 
Governments can try to stimulate the desired behavior of employers 
and employees or discourage undesired behavior.

1 Employers’ organizations, trade unions and other institutions can implement policies and make agreements 

per industry or region in order to promote the functioning of the labor market and to improve the security 
of individuals. We do not discuss these institutions separately and consider this level as part of the systems 
world of social policy.
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Employers can either strictly adhere to the minimum required within 
the law (or even evade it or actively seek loopholes in it) or distinguish 
themselves by decent to good employer behavior. Kroon & Paauwe 
(2014) show that a combination of institutional factors and agency by 
employers determines how the employment relation is interpreted. 
Decent employment is crucial for a well-functioning labor market. After 
all, employers offer jobs or work, which can provide workers with income, 
daytime activities, development and meaning.

People who (will) find themselves in a vulnerable position on the labor 
market must be motivated and feel capable of making transitions. They 
must therefore invest in their skills, competencies and sustainable 
employability. Organizations play an important role in this by making and 
keeping them fit for work through training and work experience and by 
removing barriers to employment.

In the SHRM literature, the AMO model is a widely accepted model for explaining the 
relationship between HRM activities and performance (Appelbaum et al., 2000) and can 
be applied to fostering transitions in the labor market. In the AMO model, the basic idea is 
that individuals perform well when they are competent (Abilities (A)), motivated (M) and 
have the opportunity (O) to perform2. These are the same three factors that Poiesz (1999) 
discusses in his Triad Model from Economic Psychology when explaining, predicting and 
influencing behavior. According to Poiesz, all three factors must be present, the triad, 
in order to achieve the desired behavior. As soon as one factor is not present, or only 
to a limited extent, the desired behavior will not occur. The multiplication in the triad 
Motivated (M) * Able (A) * Opportunity (O) = Behavior will then be 0, see Figure 5.

2 Throughout the rest of the text of the inaugural address you will find the letters A, M and O in brackets. This 
refers to the A(bilities), M(otivation) and O(pportunities), that the various actors perceive.
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Figure 5 Ability, Motivation, and Opportunity in the Employer’s Behavioral Triad

Once the triads of government, employer and individual are independently understood, it 
is important to examine how they interact. 

Legislation, regulations or policy can be used to move the other actor in a particular 
direction. As discussed in 3.3.1, this can lead to intended, unintended or even undesired 
results. From the perspective of the other actors, their own behavior may in fact be entirely 
rational or desirable. The joint triads can be interpreted as cogs in the overall systems 
world. The behavior of one actor influences the behavior of the other. The opportunity given 
to one actor is (partly) determined by another actor. An inclusive labor market requires 
effective interaction between the government’s social security policy, employers’ inclusive 
HRM policy and the agility of individual workers. The aim must therefore be to bring all 
three separate triads to 1 in order to obtain an inclusive labor market, see Figure 6.
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Figure 6 Triads of Government, Employers and Workers in the Inclusive Labor Market

What is unique to our chair is that we will investigate the interaction of the various actors 
based on the three factors of the AMO model and the underlying principles of the Triadic 
behavioral model. For the sake of clarity, we will refer to the AMO factors in the rest of this 
inaugural address.
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4. Transition 1: 
from inactivity to work3 

3 The transition from inactivity to work consists of various target groups, such as the long-term unemployed, 

people with an occupational disability, refugees and people returning to work. In recent years, we have 
carried out research into persons with disabilities. We will deal with this in this section and will also focus 
our follow-up research on this target group. 
Charissa has also done research on an employer approach aimed at the job motivation of long-term 
unemployed for the Tilburg municipality. At the moment she supervises, together with Michael Bender, 
the PhD research of Marieke Sarton, who is investigating how refugees from three different countries 
(Syria, Eritrea and Afghanistan) can be guided towards employment. In recent years Irmgard has conducted 
international, national and local research from a labor market and social security perspective. It concerns 
studies into subsidized employment, employment guidance of young persons with disabilities.
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On 22 June 2022, the NOS ran the headline: “People with disabilities excluded, ‘behind 
geraniums by legislation’”. The reason for this was the manifesto “Not disabled 
enough” by several social partners that was handed to Minister Schouten on that day. 
The accompanying collection of stories of people who had reported to the “I am not 
disabled enough” hotline of Startfoundation shows that in practice legislation can lead 
to exclusion. Employers reject these people because they do not meet the criteria of the 
so-called target group register for people with an occupational disability4.

“Some employers said, ‘If you were covered by the jobs agreement I could have hired you’. 
Of course, they don’t put that in writing” (Startfoundation, 2022).

“I am allowed to start at the police control room, on condition that I am registered in the 
target group register. Only... I don’t have that check mark, because my work capacity was 
estimated at zero a number of years ago. My situation has improved now, and that’s why I 
want to be “assessed” again. The public employment service UWV has no time to do this, 
due to staff shortages, until two years from now. While the police are crying out for people, 
I can’t get a job. Because of a bad system” (Startfoundation 2022).

We ourselves heard about this from candidates who went to so-called speed dates at job 
fairs, which are organized to give employers an easy way of getting to know candidates 
with an disability. The first question they were asked was often: “Are you covered by the 
Job Agreement? “If the answer was “no”, the employers immediately moved on, leaving 
the candidate perplexed. One candidate said to us: “Can you imagine what it feels like to 
be excluded from an inclusive employment meeting?

4.1 Introduction

Despite activating government policy and tightness in the labor market, persons with 
disabilities still find it difficult to find work (UWV, 2022). Compared to people without 
disabilities, the employment rate is lower, they are disproportionately affected by 
unemployment and people with disabilities leave the labor market sooner (EC, 2021a). At 
the European level, half of the people with a disability have a job, compared to three quarters 
of the people without (EPRS, 2020). The Netherlands is among the worst performing 
countries in Europe when it comes to the difference in labor market participation between 
people with an employment disability (about 47.5% have a job) and employed people 
without a disability (78.5% perform paid work) (SCP, 2019; UWV, 2021; Van der Zwan & 
De Beer, 2021).

4 Only people who fall under the Job Agreement count towards the so-called Quotum Act. Employers can be 

fined if they do not take on enough people with an occupational disability. Many employers therefore only 
want to hire people who fall under the Job Agreement. 
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Those who do have work, more often have a part-time or flexible job, work in a subsidized 
or sheltered environment and have more difficulty in advancing to higher (management) 
positions (Bredgaard & Salado-Rasmussen, 2021; Eurofound, 2021). Consequently, 
persons with disabilities are also more vulnerable to job loss. In 2020, during the corona 
crisis, the labor participation of persons with disabilities in the Netherlands declined 
faster than that of people without disabilities, partly because they often work in flexible 
employment (UWV, 2021). People with relatively milder incapacities find work, such as 
people with physical disabilities, while people with psychological and mental disabilities 
form the largest group.

Most employers do not yet employ persons with disabilities. The figures vary from one in 
eight (UWV, 2021) to one in six employers (Swart & Van der Laan, 2022 (SCP)). More than 
60% of employers indicate that they are prepared to hire someone with a disability (M) 
and almost all of them also make efforts to this end. Only a fifth of all employers make 
concrete plans, of which only less than a quarter are realized (SCP, 2019). Somewhere 
between desire and reality, things go wrong. Given the positive basic attitude among 
employers (M), the cause probably lies in their knowledge and skills (A) or the perceived 
possibilities (O) to hire someone with a disability. 

4.2  Public social policy regarding the employment of persons with 
disabilities

Although persons with disabilities are also covered by the 1948 Universal 
Declaration of Human Rights, they have rarely enjoyed the full rights of 
it (Harpur, 2012). In 2006, the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities came into force. It contains guiding principles on 
employment participation, such as prohibition of discrimination, equal 
opportunities and pay, and safe working conditions. Also, the promotion 

of employment opportunities, as well as assistance in finding, obtaining, retaining and 
re-entering the labor market are included. The Dutch government ratified this convention 
in 2016 and is thus obliged to work towards a better position and protection of this group, 
so that they can participate fully in society. UN Sustainable Development Goal 10 (SDG 
10) is also aimed at combating inequality and seeks the following: By 2030, empower 
and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex, 
disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status (Article 10.2).

At the European level, the European Pillar of Social Rights was introduced in 2017, which 
is all about rights for a fairer and well-functioning labor market. One of the principles is 
that persons with disabilities have the right to income support and help to participate 
in society. The “European Disability Strategy 2010-2020” led to several improvements 
in European legislation and policies such as better physical and electronic accessibility 
of places, services and products for persons with disabilities, including the workplace. 
The evaluation concludes that persons with disabilities still experience significant barriers 
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to entering the labor market and are at higher risk of poverty and social exclusion (EC, 
2021a). Promoting access to sustainable and quality jobs therefore remains high on the 
agenda in the new EU Strategy on the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030. As 
an employer, the EC itself is going to include in its HR strategy actions to promote the 
hiring and improvement of career prospects of persons with disabilities (EC, 2021a), but 
a concrete translation into what European employers should do in this area is missing. 

In the Netherlands, promoting the labor participation of persons with disabilities has 
been on the agenda for years, with new laws being introduced each time. The Disability 
Insurance Act (WAO) was replaced by the Work and Income according to Labor Capacity 
Act (WIA) in 2006, or merged, as happened in 2015 when the Work and Assistance Act 
(WWB), the Social Employment Act (WSW) and part of the Wajong merged into the 
Participation Act. In the Social Agreement of 2013, the government and social partners 
agreed to create additional jobs for persons with disabilities: 125,000 to be realized with 
regular employers by 2026. If insufficient jobs are created, a quota scheme may take effect. 
With the Jobs and Quotas Act, the Dutch government is “forcing” employers to open more 
jobs to people in the target group for the Job Agreement. Although extra jobs have been 
created, the results lag behind the target, with the market sector so far performing better 
than the government5. The Participation Act has had the greatest effect on the willingness 
of employers to hire persons with a disability. This has increased since the introduction 
and employers are also making more efforts to realize a workplace. However, the number 
of employers who employ persons with a disability has not increased (SCP, 2019).

From the public social policy, instruments are available from the government to stimulate 
and facilitate employers in employing persons with disabilities. The municipal wage subsidy 
compensates the difference between the labor productivity and the legal minimum wage. 
Other instruments are allowances for the adaptation of the workplace, a no-risk policy for 
the salary costs of sick employees, job coaching and guidance in the workplace. 

It is not only the coercive or stimulating nature of government measures that should be 
considered, but also their effectiveness. Are employers aware of the existence of these 
schemes, is it user-friendly for employers to apply for them (see 4.4.1)?

In order to find explanations for the lagging participation of persons with disabilities in 
the labor market, the current scientific literature mainly focuses on the supply side of 
labor. The studies focus for example on the question of how the employability of persons 
with disabilities can be increased or what the effectiveness of (vocational) education and 
training is. The focus of this literature is on the individual level of persons with disabilities 

5 The collective target of 80,000 additional jobs up to and including 2021 was not achieved. A total of 72,809 

jobs were created. Employers in the market sector did achieve their target of 60,000 extra jobs with 60,966, 
but the government did not; instead of 20,000 extra jobs, there were 11,842 (Ministry of Social Affairs and 
Employment, 2022).
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and is mainly published for service providers and policy makers in the social domain 
(Bruyère, 2016; Devins & Hogarth, 2005). 

This can be problematic because when developing policies aimed at the individual, 
policymakers do not adequately consider the effects on employers. For example, Ingold 
(2020) describes that the obligation to apply for jobs imposed on jobseekers leads to 
employers receiving large numbers of applications from unsuitable and ill-prepared 
candidates. This is bad for employers’ attitudes towards this group of jobseekers and 
creates more work for employers, which they would be better off putting into developing 
inclusive workplaces. 

Employers are a crucial factor in achieving the government’s goal of increasing participation 
of persons with disabilities (Ingold, 2020). Attention to the interests, motivation or 
concerns of employers regarding the employment of persons with disabilities is therefore 
urgently needed. Employers and HR managers play a key role in providing employment 
opportunities. Government policies to promote labor participation have clear implications 
for HR, through involvement in recruitment, selection and onboarding of this target group 
(Borghouts & Freese, 2017). Only recently attention by policy scholars has been paid to the 
employer perspective, refered to as employer engagement (Van Berkel et al., 2017; Bruyère, 
2016).
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4.3 HRM policy regarding the employment of persons with disabilities 

From the SHRM theory, the reluctance to offer jobs to persons with 
disabilities can be explained from HRM’s predominant focus on 
economic rationality (Boxall & Purcell, 2011). Hiring persons with 
disabilities can be seen as non-strategic because employers do not 
associate these employees with outcomes such as high performance, 
low absenteeism and flexibility (Lengnick-Hall et al., 2005; Martin, 
2004). Research by Tranzo colleague Kim Janssens, who received her 

PhD today, shows that stigmatization of persons with disabilities is a major barrier to 
entering the labor market. In research she conducted with Margot Joosen and Evelien 
Brouwers, among others, 64% of line managers indicated that they would not easily 
consider hiring applicants with mental health problems (Janssens et al., 2021).

Incidentally, from the Resource-Based View (Barney, 1991) there are also reasons why 
it is strategic to hire people with a (specific) occupational disability. Organizations can 
gain competitive advantage through their human capital when talent is valuable, rare and 
not easily replaceable. Persons with disabilities meet these criteria when, for example, 
they have a disability that adds unique value to an organization’s business model (for 
example, people with hearing disabilities can serve customers with the same disability by 
communicating in sign language), when they bring cost benefits (through wage subsidies 
or reduced financial risks in the event of illness), or when they have a special talent, such 
as accuracy, attention to detail or the ability to do repetitive work over long periods of time 
without losing focus.

Saleh and Bruyère (2018) argue that institutional regulations are a step forward to 
stimulate labor participation for persons with disabilities, but are not sufficient on their 
own, something we also notice with the introduction of the Participation Act in the 
Netherlands. Thus, we need to delve further into employer behavior from a contextual 
SHRM perspective.

4.4 Research on the labor participation of persons with a disability

We know from SCP research that in the Netherlands, large organizations (53%) more often 
employ persons with disabilities than medium-sized (29%) and small (9%) organizations. 
Large organizations (63%) are also more likely to feel responsible than medium-sized 
(44%) or small organizations (34%) for employing persons with a disability. This translates 
to a greater willingness among larger organizations (37%) versus smaller organizations 
(27% and 22%) to hire persons with disabilities themselves (SCP, 2022). Almost half of 
the employers (46%) state that the most important reason for not hiring persons with a 
disability is that there are no suitable positions available (O). One in eight employers state 
that they have too little time for guidance and support (O), although it is striking that large 
companies state this more often than smaller companies (SCP, 2022).
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We have conducted many research projects on the employment of persons with disabilities, 
each separately, with other authors and also jointly, from public social policy- and HRM- 
perspectives (Borghouts & Freese, 2021, 2017, 2016; Freese & Borghouts, 2021b; Veraa et 
al, 2020; Van Rossum et al., 2018; Borghouts & Pennings, 2008a and b; Van Rossum & 
Freese, 2017; Freese et al., 2017; Borghouts et al., 2016; Borghouts et al., 2015; Bakker et 
al., 2014; Borghouts, 2012b, 2010a and b; and Serail et al., 2001). 

Burke et al. (2013) indicate that the role of the organizational context in the hiring of 
persons with disabilities is understudied. Indeed, like most HRM research in general, the 
studies mainly focus on what happens within the organization and pay too little attention 
to situational factors and their implications for HRM. Therefore, the starting point of our 
studies was always the interaction between public policy and organizational behavior, 
based on contextual SHRM models of Jackson et al. (2014) and Farndale and Paauwe 
(2018). The conclusion from these studies is that different types of fit (see also Boon 
et al., 2011) must occur at different levels for organizations to be successful in hiring 
and sustainably employing persons with disabilities. There must be an institutional- and 
strategic fit with the organizational environment. Within the organization, hiring persons 
with disabilities must be in line with the SHRM goals (organization fit) and the operational 
HR activities deployed by inclusive organizations must focus on internal- and person-job 
fit (see Borghouts & Freese, 2021; Freese & Borghouts, 2021b; Borghouts & Freese, 2017, 
Borghouts & Freese 2016; Van Rossum et al., 2018). 

Employers react in a contextual and strategic manner to the institutional pressure from the 
government to employ persons with disabilities. In doing so, they strive for organizational 
fit. Inclusive employment must therefore be in line with SHRM goals. For example, 
organizations whose SHRM goal is economic rationality are receptive to hearing about 
ways to reduce their labor costs and how to gain a competitive advantage through wage 
subsidies. For example, organizations with a dominant SHRM goal of creating employee 
wellbeing may consider how their current employees might benefit from employing 
persons with disabilities, for example by reducing high workloads through job carving. 
Organizations with a social legitimacy goal, feel it as a moral obligation to give persons 
with disabilities a chance on the labor market. A moral appeal is well accepted by these 
employers. Therefore, an adapted approach is needed to motivate employers to employ 
persons with disabilities in line with the different HRM goals.

In this inaugural address, we integrate the findings from our research and cluster them 
into contextual factors and organizational factors using the AMO model.

4.4.1 Contextual factors 
We first discuss the contextual factors influencing employer behavior to hire or not to hire 
persons with disabilities that we found in our earlier research.
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Institutional regulatory pressure (M)
In our first joint study, we investigated which strategic issues Dutch employers consider 
in response to the Participation Act (Borghouts & Freese, 2016; Borghouts & Freese, 
2021). We conducted this study among Dutch employers who were already inclusive, or 
who have a positive, neutral or negative attitude. It turned out that with the introduction 
of the Participation Act, hiring persons with disabilities was put on the organizational 
agenda. None of the employers indicated to hire persons with disabilities because of the 
Participation Act, but they were stimulated by the Act to think about it further.

Government facilities (O)
The assumption from social policy is that schemes and facilities available from the 
government will enable employers to employ persons with a disability. These financial 
instruments only work to a limited extent. This was the conclusion of our research into 
the effects of wage subsidies and wage dispensation, carried out together with Ronald 
Dekker, Shirley Oomens and Ton Wilthagen and financially supported by Instituut Gak. We 
concluded that the classic economic paradigm that wage subsidy or wage dispensation 
is a price-incentive making labor cheaper and as a result more employers offer jobs to 
persons who are not fully productive, does not work sufficiently. This subsidy is, however, 
often a necessary precondition for employers when hiring and retaining persons with 
disabilities (Borghouts et al., 2015).

Familiarity with scheme and facilities (A)
Regarding the awareness of schemes and facilities offered by the government to support 
employers, SCP figures show that many employers are not aware of them. The no-risk 
scheme for sickness and disability and/or the discount or exemption on social security 
contributions is not known to 42% of employers. Small organizations are relatively 
often poorly informed about the various schemes. But even if employers are aware of 
these facilities, only a limited number of them make use of them. Wage subsidies and 
dispensation are the schemes that are used relatively most often, but it remains limited 
to one in seven employers. Over the years, the schemes have not become more familiar 
either and the percentage of employers using them has remained about the same (Van 
Echteld, 2019; Swart & Van der Laan, 2022).

Situational factors: hiring persons with disabilities in downsizing organizations (O)
When the Participation Act was introduced in 2015, the Netherlands was just crawling 
back from the financial crisis. In research we conducted with former People Management 
Center student assistant Anke van Rossum, we investigated whether it was possible for 
organizations to create jobs for persons with disabilities while they implemented major 
restructuring with job losses (Van Rossum & Freese, 2017; Freese, et al., 2017). It was our 
assumption that if downsizing organizations did manage to hire persons with disabilities, 
a true climate of inclusion would likely be found. We examined downsizing organizations 
in the financial sector, half of which proved successful in hiring persons with disabilities 
during restructuring. 
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All the organizations studied wanted to comply with the Participation Act (M), so this 
did not distinguish the successful organizations. Although successful and unsuccessful 
organizations often mentioned the same barriers, successful organizations were better 
able to deal with them. It was striking that when organizations wanted to strictly comply 
with the Participation Act, this hindered them from successfully creating employment 
opportunities. For example, by only looking for candidates from the target group register, 
the possibilities of finding suitable candidates were limited. Successful organizations put 
their own vision and policy first and look at the Participation Act as a desired direction, 
not as a straitjacket. They take the risk of non-compliance due to a broad interpretation 
of the law and have a “trial and error” approach. They just start and are not discouraged 
by negative experiences. Moreover, the hiring of many persons with disabilities spreads 
the word. Employers get the reputation of being an inclusive employer among the target 
group. And they receive spontaneous applications from persons with disabilities, including 
suitable people who are on the target group register. 

These examples show that even legislation and regulations that are meant to be 
stimulating, can also have a discouraging effect, both for the organization and for persons 
with disabilities themselves (see the example at the beginning of this section).

4.4.2 Organizational factors 
In addition to the contextual factors, the characteristics of employers are also important in 
whether they hire persons with disabilities. 

Motivation and attitude (M)
Employers’ attitudes towards hiring and retaining persons with disabilities have been 
studied quite extensively (Burke et al., 2013). A significant portion of the literature deals 
with why employers do not offer jobs. Employers generally have a positive attitude towards 
the employment of persons with disabilities. However, as employers they see important 
barriers to employing persons with disabilities. They think that people with disabilities 
cannot do the job, because they do not have the right skills or are less productive. They 
are concerned about additional costs and do not know pubic social policy schemes to 
compensate them for this and think that managers find it difficult to supervise or assess 
them (Kulkarni & Lengnick-Hall, 2014; Houtenville & Kalargyrou, 2012; Kaye et al., 2011). 

Various studies we have conducted show that employers who are successful in employing 
persons with disabilities have a strong internal drive. Inclusive employers have the 
absolute will to hire persons with disabilities. There is a strategic fit. It is part of their 
organizational mission, core values and identity as an employer (Bredgaard et al., under 
review). Inclusive employers see more opportunities to gain a sustainable competitive 
advantage by hiring this target group and link this to their business model (Borghouts & 
Freese, 2021).
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They show determination in creating opportunities for persons with disabilities. 
Starting from a social legitimacy HRM perspective is seen in many successful inclusive 
organizations (Bredgaard et al., under review). Therefore, these organizations can even 
explain it when persons with disabilities are hired, even in times of reorganization, where 
others lose their jobs (Van Rossum & Freese, 2017: Freese et al., 2017).

In research we are conducting with Thomas Bredgaard from Denmark and Jeffrey Moore 
from the United States, we find that several common or universal characteristics are present 
in inclusive organizations from different countries, regardless of the different cultural 
and institutional context of the country where the organization is located (Bredgaard 
et al., under review). In addition to having inclusive core values, these include senior 
management involvement and commitment, the presence of an inclusive organizational 
culture, and collaborative relationships with municipalities and other organizations. 

Capacities (A)
Our research shows that in inclusive organizations, the HR function has much more 
knowledge and experience about employing the target group than unsuccessful 
organizations. This is reflected in how they implement inclusive work practices, and the 
number of inclusive HR activities they develop. They use ambassadors, have a central 
budget, and appoint a dedicated project team. They have integrated diversity and inclusion 
policies into their SHRM policies (internal fit). They know how to organize support and 
adaptation in the workplace, offer special onboarding and training programs, and have 
knowledge and experience of job carving and know which other employers and institutions 
to work with to achieve successful inclusion (Borghouts & Freese, 2021). 

Opportunity (O)
Job and staff characteristics largely determine the perception of the possibility of offering 
jobs to persons with disabilities. In our research, we found that many organizations do 
not see suitable jobs for persons with disabilities. They mentioned a lack of vacancies or 
restructuring as the reason why there are no vacancies available. Organizations with a 
highly educated workforce in professional services, logistics and technology expected to 
find less suitable candidates. Organizations with mainly low-skilled work were much more 
likely to hire persons with disabilities (Borghouts & Freese, 2021). 

Inclusive employers are more creative and see more employment opportunities through a 
person-centered approach that considers the person’s possibilities rather than limitations. 
They adapt jobs more easily so that they better match the person’s capabilities (person-job 
fit).
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It does not mean that successful organizations do not experience barriers to inclusive work 
practices. They too found it difficult during restructuring, dealt with negative stereotypes 
within the organization and for them too the nature of the available jobs did not match the 
qualifications of available candidates. However, these barriers were not showstoppers for 
them, whereas unsuccessful organizations referred to these factors as sufficient reasons 
why they were unable to hire.

The question is therefore whether there is not enough suitable work (O), or whether 
employers do not see the possibilities (A) or do not want to see them (M). Certainly, in 
this tight labor market, this should at least give employers food for thought. 

In section 4.4.1 we concluded that even stimulating legislation and regulations can be 
restrictive. A sad observation we made during our joint research was that we encountered 
inclusive employers who feel hindered rather than motivated by legislation and regulation. 
Some very experienced inclusive employers, who had already taken on large groups of 
persons with disabilities years before the Participation Act was introduced, still threatened 
to fail to comply with the Quota Act. They saw the target group as broad, instead of limiting 
themselves to the target group register and did not want to change their proven successful 
strategy under pressure of legislation. 

4.5 Towards an interplay between HRM and social policy for Transition 1

The will among employers to hire persons with 
disabilities is increasing, but actual hiring lags (SCP, 
2019). Given the shortage in the labor market, it 
might seem obvious to think that this is the moment 
for organizations to start inclusive work and that 
employers with a negative attitude will now have a 

different attitude towards the employment of persons with disabilities. This is too short-
sighted as these employers often do not find persons with disabilities suitable to fill their 
vacancies (Dibben et al., 2001). Also, a moral appeal to employers to ‘do the right thing’ 
by hiring persons with disabilities can be counterproductive, because it dismisses persons 
with disabilities as needy and vulnerable people (Dibben et al., 2001). This is negative 
for the image and as a result employers do not see the talents and skills of persons with 
disabilities. In addition, some people with disabilities remain outside the labor market 
because employers, stimulated by public social policy, exclude them (see the example at 
the beginning of this section).

Employers with a negative attitude therefore have to make a great deal of effort on the part 
of the government, which does not always lead to success. More effective policy measures 
can be achieved through differentiated policy efforts. We propose that government policy 
efforts in the future focus on employers with positive attitudes.
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Bredgaard (2018) developed a two-by-two matrix of four types of employers, based on 
their attitude and whether they have experience of employing persons with disabilities. 
He then assessed the percentages of employers in each quadrant in a representative 
empirical study in Denmark. The largest group is formed by passive employers (54%). 
They have a positive attitude, but do not employ persons with disabilities. The dismissive 
employer (negative attitude and no employees) is the second largest group. One fifth of 
the employers is commited (positive attitude and has persons with disabilities in service). 
The most peculiar group, sceptical employers (negative attitude, but employing persons 
with disabilities) forms the smallest group (4%) (Bredgaard & Salado-Rasmussen, 2021). 
How these figures are in the Netherlands is not known, but if we add up the passive and 
committed employers, we probably have a large group of employers in sight.

Let us ensure that passive employers will become successful in employing persons with 
disabilities, by supporting them with labor market and social security policies that meet 
their needs. And that inclusive (involved) employers will continue to feel motivated to hire 
persons with disabilities and to keep them employed.

 
4.5.1. At public social policy level

Based on our research, we conclude the following 
recommendations for employer-oriented public social 
policy and implementation:

1. Do not immediately offer a specific candidate at the 
first contact with the employer (supply oriented), but 
first delve into the strategic challenges the employer is 

facing and try to find a connection with the dominant HRM perspective (such as cost 
reduction, workload reduction or contributing to society). In other words, work in a 
demand-driven way.

2. Municipalities and social enterprises must be careful in recommending the right 
candidate for this specific organization and work. Search actively and quickly for a 
suitable candidate. Do not take no for an answer but present the willing employer with 
a suitable candidate, independent of the regulation under which the candidate falls.

3. Do not emphasize the limitations of the candidate, but rather talk about the strengths 
of this candidate (Van Woerkom et al., 2022), which make this person suitable for the 
work offered.

4. For sustainable jobs a careful match with good person-job fit and ongoing hands-on 
support is necessary. 

Differentiated labor market and social security policies are also about understanding 
contextual SHRM policies. The nature of the work and the size of the organization do 
not appear to be decisive in whether hiring perons with disabilities can take place (Freese 
and Borghouts, 2021), but small businesses are not familiar with the available social 
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security schemes and have less time and knowledge at their disposal due to the small 
or absent HR department. This calls for specific, tailor-made support regarding small 
employers. 

4.5.2. At organizational level
When it comes to what employers can do to become 
more inclusive, we argue for more strategic HRM 
policies. It is unwise for employers to develop ad hoc 
HR activities aimed at hiring persons with disabilities 
in response to the obligations in the Participation Act, 
without strategically embedding them in their HRM 
policies. A strategic, inclusive HRM policy is crucial for 

the successful recruitment and long-term employment of these employees and increases 
the chances of favorable organizational results. In several articles, we give a number 
of advices for the HRM policy that can help to further implement the objectives of the 
Participation Act. In the “Wasted Talent” project, we have bundled all these advices and 
insights from the literature in a chart for ‘Strategic Inclusive Organizations’ (Van Rossum 
et al., 2017), which companies and policy makers can use. We present the most important 
advice here: 

1. Make sure the strategic objective of employing more persons with disabilities fit with 
the organizational strategy and the management challenges facing the organization.

2. Create support among the ‘dominant coalition’. These are stakeholders within the 
organization who actually have an influence on decision-making within the organization. 

3. Create ambassadors for the employment of persons with disabilities in key positions. 
When top management is positive and communicates the importance of inclusive work 
practices, it becomes visible that inclusive work practices are desired by management; 

4. Start by seeking employment from line managers who have an affinity with inclusive 
work practices. Make line-management responsible for achieving targets for the 
employment of persons with disabilities and provide them with good support;

5. Provide sufficient time and budget. Effective support from top management also 
means that resources and time must be made available for inclusive work practices 
to succeed. Provide a (temporary) central budget to cover salary costs, to avoid 
discussions about possible productivity losses at the departmental level; 

6. Redevelop key performance indicators (KPIs) of managers so that they are in line with 
the objective of employing more persons with disabilities;

7. Organize the role and responsibility for inclusive employment. Someone needs to be 
given the time to acquire the skills and knowledge needed for successful inclusive work 
practices, monitor progress and be a point of contact;

8. Offer tailored support; both to the person with a disability and to the line manager and 
colleagues on the shop floor; 

9. Increase the chances of success: start small and with enthusiasm; 
10. Take the person with the disability as a starting point and not the job. Look for job 
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opportunities within the organization, without detracting from the regular production 
or service process within the organization. Do not start from existing positions, but 
from activities that can be done by someone with a disability;

11. Choose work and employment that fits within the organizational culture. Possibilities 
include creating work in existing positions, adapted work, new work, insourcing, 
outsourcing to social enterprises or reshoring.

12. Small employers: seek out other HR managers/directors for knowledge sharing and 
participate in regional networks of businesses and social enterprises.

4.6 Future research Transition 1

For a successful HRM policy, besides institutional- and strategic fit, organizational-, 
internal-, and person-organizational fit of HRM activities is of great importance. In 
practice, the inclusion of persons with disabilities involves many separate HR activities 
(e.g. job carving, inclusive recruitment or job coaching), all of which contribute to being 
an inclusive employer. In large companies, the HR task of hiring persons with disabilities 
is often delegated to inclusivity or diversity managers, which creates the risk of poor 
embeddedness in SHRM policies. Organizational- or internal fit is therefore under-
researched in research on the participation of persons with disabilities. 

For inclusive employers, we want to explore how diversity and inclusion initiatives can be 
better aligned with SHRM policies and what this yields. In addition, we want to investigate 
what inclusive employers need from social security policies in order to keep persons with 
disabilities in employment sustainably (institutional fit), using the AMO model. 

For employers who are not yet inclusive but are motivated, we want to explore what 
they need from social security policy to increase their skills (A) and opportunity (O) and 
increase the likelihood that they will hire persons with disabilities.

In small companies, it may be too much for the HR manager (if there is one), given the 
limited time available, to develop all the knowledge and skills (A) involved in inclusive 
employment. Collaboration with external parties is then crucial (O), such as collaboration 
in employer networks or with the public employment service UWV, municipalities and 
social enterprises. This is the “outside-in” approach (Ellehave & Ulrich, 2021) in inclusive 
employment. We are going to find out which kind of HRM activities are effective in practice. 
Besides a new role for the HR function, this also involves a new role for public parties. 

The second research project involves qualitative research among public organizations 
(municipalities, public employment service UWV, social enterprises) into their employer-
oriented approach. Which services do they offer (O) and are there personalized/tailor-
made approaches that can better support employers and SME’s in particular (M)? We 
evaluate with the employers they serve how they assess these services and which social 
security instruments are (or could be) supportive or restrictive. 
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The last research project is a qualitative study on the role of social enterprises: what 
constitutes a good HRM-policies by social enterprises? Can they support regular employers 
with knowledge and expertise (A) when it comes to hiring persons with disabilities? And if 
so, how? Can they fulfil a regional function, for instance when it comes to inclusive HRM 
policy by SME companies (O)?
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5. Transition 2: 
from Contract to 

Contract and from 
Assignment to 

Assignment
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Primary and secondary education are facing teacher shortages and are getting extra 
funds to catch up, but the staff is not there, reported the NOS news on July 13, 2021. 
Permanent staff cannot be found and therefore more and more self-employed are hired. 
The number of self-employed in the classroom has doubled in the past five years from 
1,378 to 2,444 according to the Chamber of Commerce trade register. 

The following example can be found on the website of the Chamber of Commerce:

Casey Visser has been working as a freelancer since October 2019. She has no intention 
of becoming an employee. “Already during my education I noticed that the workload in 
education is extremely high. I worked standard 10-hour days. After a school day in front of 
a class of 30 pupils you’re exhausted, but then there are meetings, information evenings 
and parents’ evenings until late at night. I knew then that the traditional form of teaching 
was not for me. Visser believes that teachers on a regular employment contract have 
been exploited for years. According to her the workload is too high compared to the 
pay. “Every year the regular teachers at the schools where I work react more positively to 
my self-employment. Some teachers are even considering becoming self-employed as well.” 
The General Education Union is far from positive about the development of the rising 
number of self-employed teachers: “As an independent teacher, you seem to be improving 
in salary,” A spokesperson of the education employer’s organization reacts: “But you 
lose in other areas, such as employment security, a good collective agreement and pension 
benefits” (KvK, 2021).  

5.1 Introduction

The Netherlands has the largest share of flexible employment relationships in Europe 
(Eurostat, 2021). In the first quarter of 2022, 56% of the Dutch employed had a permanent 
employment contract, 28% had a flexible employment relationship and 12% were self-
employed (Flexbarometer, 2022a). The distribution across age categories and educational 
levels is very skewed. For example, only 6% of under-25s have a permanent job and 16% of 
low-educated people in all age categories. Conversely, less than one fifth of over-45s have 
a flexible job (Flexbarometer, 2022a). Young people, migrants, low-educated and persons 
with disabilities are the most likely to work in a flexible employment relationship. 

Also in terms of the proportion of solo self-employed in the working population, the 
Netherlands is among the top in the EU (Eurostat, 2022) and the Netherlands is the 
fastest growing country in terms of the percentage of solo self-employed in the working 
population (Eurostat, 2022). An explanation for this growth in self-employment is the 
favorable Dutch tax policy for solo self-employed (Van Es & Van Vuuren, 2010). There 
are 1.1 million self-employed working in the Netherlands (CBS, 2022a). The average 
background characteristics of self-employed workers differ enormously from those of 
flexible workers. On average, self-employed workers are older, more often male and higher 
educated (Flexbarometer, 2022b).
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Large-scale flexibilization leads to a social divide in society. The security workers experience 
on the labor market in the Netherlands, depends strongly on their form of employment 
contract (Montebovi, 2021). Compared to other countries, the dismissal protection of 
permanent employees in the Netherlands is high, while significantly less social security 
and regulation apply to non-standard employment relationships (OECD, 2018). This leads 
to the paradox that in the Netherlands it is precisely the more vulnerable workers, who are 
least protected by social security. 

According to the ILO (2016), increasing flexibilization is leading to an ever larger group of 
vulnerable workers who live in precarious conditions. This is also reflected in international 
research on the working poor, which identifies four groups of workers that are poor despite 
having a job or employment: people in low-wage jobs, self-employed, people with flexible 
employment contracts and platform workers / on-call workers (see Montebovi, 2021). 

In the Netherlands, one fifth of people with a flexible employment contract do not have 
sufficient buffers to cope with loss of income themselves, compared with 10% of people 
with a permanent contract. Especially people with a long-term temporary contract (30%), 
young people (24%), people with very low wages (23%), people with a low level of education 
(33%) or a non-Western background (32%) cannot absorb the loss of income themselves. 
This does not apply to the self-employed: 90% have sufficient buffers to absorb income 
loss temporarily, in the form of savings or financial support from a partner with sufficient 
income (Netherlands Court of Audit, 2020). 

The group of self-employed persons who do not have sufficient buffers is particularly 
vulnerable. Unlike flexible workers, they have no access to social security in the event of 
unemployment, sickness or incapacity for work because they do not pay contributions for 
this (Netherlands Court of Audit, 2020). They must bear these risks themselves or take 
out voluntary insurance. Only one third of the self-employed have taken out voluntary 
insurance (TNO & CBS, 2019). Reasons for not insuring are that self-employed people 
find the costs of these insurances too high and that sometimes it is not possible to insure 
at all. Sjanne Marie van den Groenendaal and Charissa discovered this in their research 
among older construction workers (Freese & Van den Groenendaal, 2019). Especially solo 
self-employed with little assets are often not insured (Buitenhuis, 2019).

In principle, people in flexible employment relationships have the same social security 
rights as permanent employees, because they are compulsorily insured for employee 
insurance. In practice, they derive much less financial security from this. Because of the 
frequent job changes, they build up less employment history and are therefore less likely 
to be entitled to full unemployment benefit and for shorter periods (Netherlands Court of 
Audit, 2020). At the end of a temporary contract, 61% of people with a flexible contract 
do not immediately find another job. In addition, they run a higher risk of becoming 
unemployed during restructuring, as employers will first not extend temporary contracts 
and agency work. These groups of workers are usually not covered by a social plan and 
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therefore do not receive any support towards other work from the employer they leave (see 
also Transition 3, Section 6). 

When people work in flexible employment relationships for long periods of time, there is 
no career progression, their wages lag behind and they risk being trapped in precarious 
financial conditions, also because they have little bargaining power. This has long-term 
effects on the sustainable employability and well-being of workers, according to research 
by the OECD (2019). 

Flexible workers therefore have less security and run greater risks. Flexible work is more 
often physically hazardous work, with poor ergonomic conditions and a greater risk of 
accidents. Moreover, poor working conditions such as high peak workloads, long working 
days, shift work and little autonomy are more common (Heyma & Van der Werff, 2013; Van 
der Zwaan & Hooftman, 2017). 

The perceived insecurity and inequality affects not only people’s health but also their 
well-being. Working in precarious employment relationships for long periods of time can 
affect educational choices, lead to the postponement of family formation, and to poorer 
social living conditions as social communities disintegrate and social cohesion decreases 
(Kalleberg & Vallas, 2018). This can cause social unrest such as the rejection of norms and 
lawlessness motivated by negative sentiments, such as insecurity, fear, anger and alienation. 

Causes for the growth of precarious labor globally are shareholder-driven, the digital 
revolution, globalization and the decline of unionization according to Kalleberg and Vallas 
(2018). And there is a risk that this trend will continue due to the platform economy.

5.2  Public social policy regarding flexible employment relationships and 
self-employed

Given the issues outlined above, governments worldwide are concerned 
about the widespread use of temporary employment relationships 
(Rouvroye, 2021). Both the OECD (2019) and the European Parliament 
(2019) warn of the negative effects of temporary employment 
relationships on society and the workers affected. In 2019, the European 
Parliament urged employers to reconsider the use of flexible working 

relationships. However, the role that employers play is only one side of the coin, as 
governments also fail to adequately protect people in flexible employment relationships. 
Flexibilization in itself is not a policy measure that governments can control. However, 
governments can try to influence the degree of flexibilization through labor market policies 
and laws and regulations. The World Economic Forum (2015) pointed out that in reforming 
the labor market, governments have allowed employers’ calls for more flexibility to prevail 
and tried to minimize political costs by alleviating restrictions on temporary contracts, 
while the rights of permanent workers remained unchanged, leading to the ‘two tier labor 
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market’ (Akgündüz & Van Huizen, 2015). As a result, the privileges of the ‘insiders’ are well 
protected, while the necessary organizational flexibility is provided by the contributions of 
a growing group of non-standard workers (Palier & Thelen, 2010). 

The EU and OECD are also specifically concerned about the Netherlands, in particular about 
the inadequate protection of flexible workers and self-employed persons. The Netherlands 
needs to work on better social protection, combating bogus self-employment, countering 
and reducing the incentives to use temporary contracts and self-employed workers (EC, 
2020a). The OECD (2018) recommends the Netherlands to phase out tax benefits for 
self-employed workers and to develop a minimum protection against illness and disability 
regardless of contract form. 

Steps have been taken in the Netherlands in recent years to attempt to reduce the 
inequality between permanent workers and non-standard workers. The Work and Security 
Act (WWZ), introduced in 2015, aimed among other things to create more job and 
income security for flexible workers and to reduce the differences between permanent 
and flexible workers. The WWZ has led to an increased flow from temporary to permanent 
contracts, however, this mainly applied to higher educated and older people (Heyma et al., 
2020). These are not the most vulnerable groups of flexible workers. During the corona 
pandemic, the undesirable consequences of the flexible labor market became very clear. 
Many flexible workers lost their jobs and self-employed workers needed income support 
when their businesses closed down, whereupon the government hastily set up social 
security schemes for self-employed workers (TOZO) (WRR, 2020a).

In 2020, the Labor Market in Balance Act (WAB) was introduced, also aimed at reducing 
the inequality between permanent and non-permanent employees. For example, employers 
now pay a lower unemployment contribution for employees with a permanent contract, 
payroll employees were given a better legal position and employment conditions and on-
call employees were given greater certainty of employment and income. In her recent 
letter to parliament (5 July 2022), Minister Van Gennip of the Ministry of Social Affairs and 
Employment describes that the government wants to give “true self-employed” room and 
support and wants to combat bogus self-employment. This requires that working people 
are treated more equally, both in terms of tax treatment and social security, with clearer 
and enforceable rules. In general, the legislative adjustments are corrections to unintended 
and undesirable effects in terms of flexibilization, without creating a fundamentally new 
labor market system. Many policy advices have been issued on this subject in recent years. 

Both the WRR (2020b), the SER (2021) and the Borstlap Commission (2020) indicate that 
investing in human capital in non-standard employment relationships should be high on 
the agenda, given the increasing number of people in precarious employment. The WRR 
and the Borstlap Commission state that a system of contract-neutral basic insurance and 
provisions for all workers is necessary. By laying a foundation of social security in which 
occupational disability insurance, leave arrangements and pensions are regulated, the 
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relationship between employer and employee is relieved and employer-employee relations 
stimulated (Freese & Van den Groenendaal, in press). 

These policy recommendations are in line with the starting point of the European labor 
market strategy that flexibility in employment relationships must go hand in hand with 
security, referred to as ‘flexicurity’ (Bekker & Wilthagen, 2008). The aim of flexicurity is to 
simultaneously increase both labor market flexibility and security for both organizations 
and vulnerable people within and outside the labor market (Wilthagen & Tros, 2004). 
Policy documents of the European Commission (2007) list four policy lines for achieving 
flexicurity: 1) creating flexible and reliable contracts, 2) stimulating lifelong learning, 3) 
promoting effective labor market policy to facilitate the transition to new jobs, and 4) 
modernizing social security systems. 

To implement these policy guidelines, some tools to create flexible and secure labor 
markets are in the hands of the government, but others need to be shaped in the 
relationship between organizations and workers (Freese et al., 2012). For example, the 
creation of flexible and secure contracts takes place at the organizational and industry 
level and is not further elaborated in the European Commission’s papers. Both the WRR 
(2020b), the SER (2021) and the Borstlap Commission (2020) indicate that investments 
should be made in decent work: an appropriate wage, autonomy and solidarity at work 
with a good work-life balance. In our opinion, this is the joint responsibility of employers, 
solo self-employed and intermediaries.

5.3  Organizational strategy on hiring flexible employees and self-employed 
persons

Scientifically, flexible employment relationships are examined under the 
definition of non-standard employment relationships (Cappelli & Keller, 
2013). In this regard, the permanent employment contract is seen as the 
standard employment relationship. The ILO (2016) distinguishes four 
forms of non-standard work: 1) temporary work, 2) on-call and part-time 
work, 3) tripartite employment relationships (such as temporary agency 

work) and 4) bogus self-employment. These are all examples of external, numerical 
flexibility (with the exception of part-time work which in the Netherlands, unlike abroad, 
is considered a regular employment contract). Self-employed persons are not included in 
the definition of non-standard employment relationships, with the exception of bogus self-
employed. We include all self-employed persons in our research and discuss both flexible 
employment relationships and self-employment in a broad sense. 

Organizational flexibility is the ability of the organization to continuously adapt the 
availability of workers to changing demands of the environment. The different theoretical 
classifications of organizational flexibility are based on two dimensions (Tros, 2008): 
numerical versus functional flexibility and internal versus external flexibility (Keller & 



Towards new securities on an inclusive labor market: 
the interplay between HRM and Social Security

49

Seifert, 2005). Numerical flexibility is about the ability to vary the amount of available 
labor c.q. working hours. Within the boundaries of the organization (internal flexibility), 
this can be achieved by using flexible working hours (overtime, min-max contracts, part-
time work), flexible work arrangements (self-rostering) or by hiring or firing employees. 
External numerical flexibility can be obtained by outsourcing, hiring temporary or 
seconded employees, using temporary contracts or hiring self-employed people (Tros, 
2008). Functional flexibility refers to the broad employability of employees, who can 
therefore be deployed at different places and functions within the organization. This can 
be achieved by reorganizing work processes, job rotation and strengthening employee 
competencies through training. This can be done internally, but also externally through 
temporary cooperation with other organizations or outsourcing. Keller and Seifert (2005) 
also mention wage flexibility, which is about reducing labor costs to retain employees for 
the organization. Internal wage flexibility allows organizations to deviate from collective 
arrangements (such as performance pay, demotion) and external wage flexibility concerns 
the presence of wage cost subsidies. Which forms of flexibility are applied depends on the 
context in which the organization operates. Usually, organizations use several strategies 
simultaneously to optimally allocate human capital (Davis-Blake & Uzzie, 1993).

In general, employers use flexible contracts when the work does not require specialized 
knowledge and skills and training times are short (Remery et al., 2002). In addition, 
the management philosophy developed in the 1990s that work that is not part of the 
core of the organization should be outsourced (Quinn & Hilmer, 1994) is still applied 
in organizations. The institutional context also influences the provision of non-standard 
employment relationships. Government regulation can lead to the choice of non-standard 
employment relationships, if the thresholds for social security or termination costs are 
different for each type of contract (ILO, 2016). Thus, in this case, not the nature of the 
work is temporary, nor so-called “peak” or “sick” periods have to be accommodated, but 
the choice for a flexible contract or self-employment is the best solution within the social 
security system for employers, in order to reduce employer risks (Rubery et al., 2016). In 
the Netherlands, employer burdens apply with regard to continued payment of wages 
during illness (up to 104 weeks), a mandatory reintegration procedure and a perceived 
rigid dismissal law. Employers may try to avoid these risks by hiring a flexible worker or 
self-employed person instead of an employee (Montebovi, 2021). In this case, it is the 
characteristics of the type of employment contract that make an employer choose for a 
particular employment relationship, not because it is the most ideal contract form from a 
strategic HRM perspective.

The core of strategic HRM policy is that by attracting and investing in unique and valuable 
human capital, strategic economic advantage can be created for the organization (Boxall 
& Purcell, 2015). Investing in non-standard employment relationships is seen as non-
strategic in classical strategic HRM approaches, as for example the HR Architecture Model 
(Lepak & Snell, 1999) and the Flexible Firm Model (Atkinson, 1984) indicate. According to 
these segmentation theories, the labor market is divided into core and peripheral workers, 
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which leads to an insider/outsider treatment of these groups by employers. Employers offer 
high quality employment relationships to their permanent employees, including learning 
and development opportunities, employment security, and good salaries, in order to 
retain them (Kalleberg, 2003). Flexible workers, on the other hand, are seen as peripheral 
to organizations, making it strategic for organizations to provide these workers with very 
limited access to HRM activities, given their perceived low unique value added in terms of 
human capital (Lepak & Snell, 1999). This refers to limiting them to the strictly necessary 
HRM activities, such as selection and salary payment.

The use of external numerical flexibility offers employers a variety of economic benefits: 
immediately adjusting the size of the workforce to fluctuations in production, avoiding 
long-term costs of permanent employment contracts, and extending the probationary 
period so that candidates can be better assessed for their suitability for permanent 
hires (Rouvroye et al., 2021). However, there appears to be little empirical research on 
these perceived benefits (Pulignano et al., 2020). In addition, there are also downsides 
to external flexibility. Intermediary costs increase labor costs, flex workers are less likely 
to have a permanent position because there is less investment in their socialization or 
training and it appears to be more difficult to retain young talent if there is a smaller 
group of well-trained workers with sufficient work experience (Rouvroye, 2021). There is 
also a negative impact on workplace morale and employee well-being, due to perceived 
exploitation behavior by employers (Davis-Blake et al., 2003; Rouvroye, 2021). Rouvroye 
et al. (2021) found in their study that employers do not feel responsible for the long-term 
social consequences of their choice for external flexibility.

Based on the flexicurity concept, it can be argued that there are two ways in which 
organizations can do their bit to minimize the negative consequences of flexible work 
for employees. The first way is to focus the SHRM policy on increasing internal flexibility. 
This makes the organization less dependent on the use of external flexibility. As a result, 
more people derive security from the permanent employment contract. The second way 
is to invest in the employment security of flexible workers and self-employed by means of 
an inclusive HRM-policy, so that they experience more security when making transitions 
to new jobs on the labor market. The big question is how to match this with the needs of 
organizations. A possible answer lies in an aspect of flexicurity that received little attention 
in the literature: organizations’ need for security, while it does form part of the policy 
concept. Freese and colleagues (2013) define organizational security as the certainty that 
the continuity of business operations is guaranteed. This refers to the certainty of being 
able to meet productivity requirements through a competent and committed workforce at 
acceptable wage costs, now and in the long term. This is where a paradox from economic 
theory comes in. For creating organizational security, investing in the human capital 
of flex workers is in the long-term interest of employers, however, in the short run, the 
investment costs in training flex workers today cause lower productivity and utilization 
problems (Kleinknecht et al., 2014). However, in a tight labor market, this may be a good 
organizational strategy. 
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5.4  Research on the employment relationship of flex workers and self-
employed

Although the HRM policies in labor relations of non-standard workers have been 
extensively researched, these studies usually focus on the poorer treatment in HRM 
policies and the negative consequences this has for the workers, such as high insecurity, 
financial stress and negative consequences for well-being, motivation and health (see for 
instance Wagenaar et al., 2012, or Bernhard-Oettel et al., 2005). A complicating factor is 
that the results of international research on the employment relationships of non-standard 
workers are difficult to translate to the Dutch context, given the large heterogeneity of 
non-standard workers in the Netherlands and the diversity of regulations that differ from 
country to country. 

Ample empirical evidence shows that there is much less investment in non-standard 
workers in HRM policies and that is bad for the employment security of flex workers. 
There are lower salaries, less access to career guidance and development and vitality 
programs. Their work is characterized by poorer working conditions, lower quality of work 
(monotonous, not challenging, no autonomy), they receive less training, have lower voice 
and experience less social support (Isaksson et al., 2010; Bernhard-Oettel et al., 2005; 
Mitlacher, 2008; De Cuyper et al., 2008). Dutch research also shows that both flex workers 
(SCP, 2015; Fouarge et al., 2012) and self-employed workers participate less in training 
and education, with the exception of temporary workers with the prospect of a permanent 
contract (Borghans et al., 2014; Ferreira et al, 2018; SCP, 2016; ECBO, 2017). This limits 
their chances of better employment (Netherlands Court of Audit, 2020). 

Thus, employers or clients invest much less in workers in non-standard employment 
relationships, making it difficult for people to move out of their precarious working and 
living situations. Precariousness in employment relationships refers to objective work 
or job characteristics that create insecurity, such as low wages, high job insecurity, and 
low influence of workers on working conditions, working hours, and wages (Campbell & 
Price, 2016). In the Netherlands, these work characteristics vary enormously, depending 
on the specific type of flexible employment contract available to the worker (Goudswaard 
& Andries, 2002). 

Inclusive HRM policies, which pay attention to the employment security of non-standard 
workers, are a blind spot for HR directors. Back in 2013, Freese and colleagues wrote that 
it is striking that most HR managers have only their permanent employees in mind when 
it comes to developing innovative HR activities: “We’ve hardly come across innovative HR 
policies for flex workers and self-employed workers and we therefore argue that HR managers 
should explicitly include this group in their strategic HR vision and policy. Innovative labor 
relations are precisely about developing a vision with regard to the entire group of workers, of 
which the growing group of self-employed and flex workers form an increasing part. “ (Freese 
et al., 2013, p.67).
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HRM-policy explicitly aimed at non-standard workers has so far fallen outside the scope 
of strategic HRM-policy. Also scientific research is hardly focused on what HRM-policy 
specifically aimed at creating more job and income security for non-standard workers 
ideally looks like.

5.5 Towards an interplay between HRM and social policy for Transition 2

We outlined in the introduction that there are major 
social and individual problems attached to excessive 
flexibilization of the labor market. At this point we 
would like to emphasize that organizational flexibility 
is not inherently a bad thing. For example, from a 
governmental perspective, it is argued that flexibilization 

of the labor market leads to more jobs, because it makes it easy for organizations to hire 
and fire people (Rubery et al., 2016). Although, in the Netherlands, flexible employment 
is generally found to be a substitute for permanent jobs (Netherlands Court of Audit, 
2020). For those in work, flexible employment can be a stepping stone from a situation 
of inactivity to work (see Transition 1, Section 4). Young people often enter the labor 
market in a flexible employment relationship (Netherlands Court of Audit, 2020). The 
platform economy has the potential to make the labor market more inclusive, encourage 
entrepreneurship and offer people the flexibility they need to combine their work with care 
and learning (SCP, 2021). Organizations need flexibility, as do employees. But they also 
need security. It is therefore important to look for ways to create new securities for non-
standard workers within the framework of flexicurity.

Currently, the permanent contract provides important rights that are not available to 
workers in non-standard employment relationships (Torrington et al., 2020). Therefore, 
external flexibilization within organizations is often equated with the loss of security 
for workers (Freese et al., 2013). Within current employment relations, the permanent 
employment contract constitutes a social contract between organizations and workers that 
provides security (Fudge, 2017). Against this social contract within the established social 
order, a concept of the philosopher Jean-Jacques Rousseau, we place the psychological 
contract of flexible workers. This theory was also developed by Rousseau, but by Denise 
Rousseau, the leading scholar on this concept. From the psychological contract theory, on 
which Charissa obtained her doctorate degree, we can explain that flexible workers feel that 
they too have rights to security because they contribute to organizational performance. We 
must therefore move towards a situation in which there is a balance between the needs for 
security and flexibility of both organizations and workers: flexicurity.
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5.5.1 At public social policy level
We must move towards a labor market in which 
investing in human capital and experiencing income 
security are not dependent on the type of employment 
contract you have. Moreover, we must provide the 
best protection for the most vulnerable workers in 
particular. There is a great diversity in vulnerability 
in non-standard employment relationships; just 

think of the solo self-employed ICT consultant versus a migrant worker who works in the 
meat industry. Public social policy will therefore have to be specific enough to distinguish 
between the various groups of non-standard workers. 

In terms of distinguishing between self-employed individuals, research by Charissa and 
Sjanne Marie van den Groenendaal shows that seven different groups of self-employed 
can be identified based on their starting motives. They experience large differences in the 
degree of perceived security (Freese & Van den Groenendaal, 2019). These results are in 
line with previous studies that state that self-employed individuals form a heterogeneous 
group (e.g. Dawson & Henley, 2012). Therefore, there is no such thing as the self-employed. 
Public social policy aimed at creating more security for self-employed individuals can 
therefore not imply a one-size-fits-all measure.

There is consensus among policymakers that the major inequalities between permanent 
and non-permanent workers and the self-employed need to be reduced in order to prevent 
precarious living and working conditions. To ease the burden on employers, the Borstlap 
Commission proposes shortening sick pay to one year and measures to ensure that 
temporary work really is temporary, by limiting the chain-of-contracts arrangement to two 
years. Measures of this kind will help to break the vicious circle of fear of offering people 
permanent jobs in order to avoid employer risks. These ideas for redesigning the labor 
market can help make it more attractive for employers to offer more permanent jobs.

However, we must also move away from the vision of the permanent employment 
contract as an equivalent for the ultimate desired form of security. In our opinion, a new 
infrastructure must be created in the labor market, with more social security protection, to 
which everyone contributes and to which all workers have a claim. In this new labor market 
system, the difference in social security between permanent and flexible workers will be 
less, and the importance that workers attach to permanent employment will decrease.

5.5.2 At organizational level
Even within the current labor market system, employers 
can do more to achieve less precarious employment 
relationships, without having to ignore their needs 
for organizational flexibility. Within the reality of 
organizations, flexible labor relationships have a 
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strategic advantage, for example in seasonal work or replacing sick employees. Even if 
organizations know that their business model will disappear in a few years’ time, but there 
is still a need for certain competencies, it is not obvious to offer people an employment 
contract for an indefinite period of time. Aiming for a permanent job for everyone is 
therefore a utopia. However, there needs to be a shift from the idea that hiring flexible 
labor is an economic transaction, to the view that a relationship is entered into between 
humans and organizations (Rubery et al., 2016). The fact that in some organizations the 
hiring of flexible workers is done through the Purchasing or Procurement department 
speaks volumes, when it comes to the human view behind this. We have to get rid of that. 

We need to develop inclusive HRM policies that offer new securities in addition to flexibility, 
because to date there is no strategic vision of inclusive HRM policies for flexible workers 
and solo self-employed. The Inclusive HRM perspective recognizes the value of investing 
in flexible workers and self-employed workers (Freese and Borghouts-van de Pas, 2021). 
This does not mean offering the regular HR activities more often and to a higher degree, 
but strategic, inclusive HRM activities that are tailored to the needs of this group (Freese 
& Van den Groenendaal, in press). 

What can organizations do to create more security for workers? We see three possible 
solutions: 

1. Organizations need to invest more in creating internal flexibility, reducing the need for 
external flexibility. 

2. Employers need to invest in non-standard workers, which will make them experience 
greater employment security and make it easier for them to make transitions to better 
jobs on the labor market. 

3. In the case of tripartite employment relationships, clarify who is responsible for what 
aspect of sustainable employment, income and employment security for flexible 
workers and solo self-employed.

1. Creating internal organizational flexibility 
Charissa has investigated how organizations can steer both organizational flexibility and 
employment security through their SHRM policies in a research project carried out as 
a postdoc at ReflecT, in collaboration with René Schalk and Jaap Paauwe (Freese et al., 
2013; Freese et al., 2012). They developed a model (see Figure 7) showing how flexicurity 
is shaped within the context of the organization itself. If there is a mutual fulfilment of 
needs in terms of organizational flexibility and/or security and employee flexibility and/or 
security, we can speak of flexicurity at organizational level.

The HR activities mentioned in the study by HR directors, were analyzed using the flexicurity 
matrix (Wilthagen & Tros, 2004), and scored for the extent to which these activities lead 
to different forms of organizational flexibility (external and internal numerical flexibility, 
functional flexibility and variable remuneration), organizational security and security for 
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employees (income security, job security, employment security and combination security 
(Wilthagen & Tros, 2004). 

It is not possible to present the holy grail in terms of flexicurity HR activities. Each 
organization operates in its own context, which is characterized by its specific configuration 
and environment and therefore requires HR activities geared towards flexibility and 
security that are tailored to that organization (Paauwe, 2004; Freese et al., 2012). 

We found two flexicurity HR activities that contribute to both organizational flexibility and 
multiple forms of employee security: internal mobility and training. HRM policies in the 
form of good information systems that make it visible what the organization has available 
in terms of talent and projects make it easier to stimulate internal mobility (including 
digital internal job and project banks, competence banks and mobility centers), as does 
the introduction of so-called employability budgets. The essence of HR activities aimed at 
mobility and training is that they amount to the needs of organizational flexibility, as staff 
can then be deployed in multiple places within the organization (Freese et al., 2012; 2013).

Promoting internal mobility is a safe way to create organizational flexibility. This is because 
it provides job security (being able to keep one’s current job) as well as employment 
security for employees. A still uninvestigated research question is how workers can be 
encouraged to make use of these kinds of facilities (see also Transitions 3 and 4, Sections 
6 and 7). HR activities aimed at internal mobility and training are building blocks for an 
employment relationship characterized by flexibility, both for the organization and the 
individual, and employment security (Freese et al., 2012; 2013). 

By applying the flexicurity matrix to all of the HR activities with which the organization 
tries to create flexibility, it can be studied how these combined activities impact flexibility 
and security for their employees. During trainings Charissa asks organizations to fill in 
this flexicurity matrix and this often turns out to be an eye-opener, because at a glance 
it becomes clear to what extent there is flexibility or security for the organization and 
groups or individual employees. This way HR activities can be targeted to provide other or 
additional forms of flexibility or security. 

2. Inclusive HRM policy for flexible workers and self-employed persons
With inclusive HRM we want to motivate employers to achieve decent employment or 
rather good employment relationships where investment is made in all kinds of security 
for non-standard workers. Four levels of employment relations can be distinguished (see 
Kroon & Paauwe, 2014). The first, lowest level is criminal or illegal employment relation 
(such as human trafficking, taking away passports etc.). The second level involves 
exploitation (or precarious) employment, where the loopholes of the law or collective 
agreement are sought. Level 3 concerns decent employment, whereby the employer 
complies with the minimum standards of decent work. In terms of inclusive HRM policy, 
this is the minimum level that an employer must offer workers. Even when this level is met, 
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there is still considerable room for improvement for certain groups of flexible workers, 
such as migrant workers. Thanks to research funding from Instituut Gak, PhD student 
Panna Kerti, Brigitte Kroon, Charissa Freese, Marloes van Engen and Inge Bleijenbergh 
are currently conducting research on how decent work can be created for migrant workers. 
In this project, we see how many different stakeholders are involved, but also how many 
leads this offers to improve the conditions of migrant workers. Good or socially responsible 
employment, the fourth level, is the highest step of employment (Kroon & Paauwe, 2014). 
This means that employers invest in sustainable careers of flexible workers. They leave the 
organization with more human and social capital than when they came in. Inclusive HRM 
policy at this highest level of employment relations is about thinking along with career 
development, offering challenging assignments, providing a network etc..

An example of good inclusive HRM policies for flexible workers is when employers provide 
solid career guidance throughout the contract period for temporary workers hired, so that 
when the work is no longer needed they are well equipped to make the transition to the 
next job. An employer’s efforts to provide work-to-work schemes for these flex workers 
(see also Section 6, Transition 3) also qualify as a good inclusive HRM policy.

Figure 7 Flexicurity in organizations
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Examples of how inclusive HRM policies aimed at sustainable careers of self-employed 
individuals can be found in the dissertation of Sjanne Marie van den Groenendaal, which 
Charissa supervised together with Dorien Kooij and Rob Poell (Van den Groenendaal, 
2021). In a qualitative study, both contracting organizations and self-employed mentioned 
the following HRM activities (Van den Groenendaal et al., 2022):
• A clear role description on what the self-employed has to deliver;
• Compliance with contractual agreements such as paying on time and keeping to the 

number of hours for which the self-employed was hired;
• Proper onboarding, where self-employed get the right supplies and tools at their 

disposal, and an introduction to the employees with whom the self-employed needs to 
work;

• Timely communication when new information is available that is relevant to the 
execution of the contract, so that adjustments can be made in time if necessary. 

These HRM activities are examples of decent hiring practices for self-employed. There 
were also expectations of self-employed that their hiring organizations did not have in 
mind. They want autonomy to carry out the assignment in the way they think is best, and 
timely clarity on the possibility of future assignments. Offering future perspectives can be 
seen as an example of an inclusive HRM-activity for solo self-employed.
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Recent examples of inclusive HRM policies for freelancers are the Fair Practice Code, in 
which minimum rates for freelancers in journalism have been agreed by organizations 
in the media and trade unions at 150% of the collective wage. And the Work code that 
some large organizations in financial services have developed together with trade unions. 
The aim is to create a single labor market for all workers with shared views on how to be 
a good employer and a good principal. The basic principles of the Work code are: equal 
pay for equal work, access to occupational disability and pension schemes, sustainable 
employment relationships and increasing the labor market value of people working for 
these organizations. 

3. Inclusive HRM policy in tripartite labor relations 
In the case of tripartite employment relationships, designing inclusive HRM policies is 
more complicated. There is a danger of lack of clarity about who bears what responsibilities 
in the development and implementation of (inclusive) HRM policy for the flexible 
workforce. The intermediary brings the supply and demand of labor together, but the labor 
is carried out under the supervision of the hiring organization. What exactly inclusive 
HRM-policy means and who is responsible for its implementation remains unclear. It is 
therefore necessary to pay attention to the interaction with other stakeholders, such as 
intermediaries, or precisely to the absence of an employment relationship (in the case of 
self-employed workers), and to determine which party is responsible for which aspect of 
the sustainable employability, employment security and income security of flex workers 
and self-employed workers. 

With Brigitte Kroon, Charissa conducted research on HRM policies in tripartite employment 
relationships. Kroon & Freese (2013) mention four HRM areas where the intermediary can 
offer added value in the eyes of the workers: supervision by the intermediary of the way they 
are treated at the hiring organization, support through training and career development, 
information exchange and participation at the intermediary. Research at a contract agency 
for financial specialists showed that the implementation of an inclusive HRM policy by 
leads to positive effects for this intermediary. Offering access to training, support from the 
manager, career guidance, good communication and co-determination ensure that the 
financial specialists who feel the need to develop are more inclined to continue working 
via the contract agency. They feel part of a professional community through these inclusive 
HRM activities, it creates employment security and they feel supported in their career 
development (Kroon & Freese, 2013). 

Inclusive HRM policies by intermediaries mean that intermediaries need to keep in touch 
with their specialists, agency workers or self-employed workers, to find out about their 
career aspirations and to help them develop specialist employability skills (Mitlacher, 
2008). This can be achieved by offering specialist education and training beyond what 
non-specialist organizations can offer. In addition, it helps if assignments are structured 
to fit not only current task requirements but also the acquired skills of the self-employed 
person and that challenging projects lead to individual growth of the self-employed person 
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and the development of new skills (Barlage et al., 2019). Also, the intermediary can provide 
a professional community in which the professional aspects of work in general can be 
discussed (Kunda et al., 2002). Emphasizing the shared professional identity of specialist 
flex workers can increase professional engagement (Gallagher & McLean Parks, 2001). 

Freese & Van den Groenendaal (in press) offer, based on Van den Groenendaal’s PhD 
research (2021), practical tools for clients and intermediaries that can contribute to the 
implementation of inclusive HRM activities for self-employed and flexible workers.

Another point of attention is the lack of strategic thinking within organizations about the 
deployment of freelancers. The flexible labor market makes it necessary for organizations 
to have a vision of strategic workforce management that goes beyond insider/outsider 
thinking. For this purpose, a connection can be found in the SHRM literature with the 
established model of Lepak & Snell (1999), in which they talk about strategic alliances. 
In this model they have scarce and talented specialists in mind, for whom specific HR 
activities should be used. In some sectors there is a desire among regular employees to 
be hired as self-employed persons. This requires their future hiring organizations (in some 
cases their current employer) to think strategically about what kind of alliances can lead 
to better organizational performance (i.e. win-win), rather than filling short-term gaps in 
staffing at higher costs. Strategic use of self-employed workers is therefore not hiring self-
employed workers for exactly the same tasks as employees. 

At the moment the transition to self-employment, in healthcare or education, is mainly 
seen by employers as something negative; cost-increasing and leading to unfair labor 
relations between permanent employees and self-employed. We challenge employers to 
think strategically about the cases in which self-employed workers can be deployed in such 
a way that it leads to better organizational performance and also benefits the permanent 
staff. Is it possible to hire freelancers as specialists in education, where they can add 
value because they specialize in eliminating arrears, are artists, have a talent for music, 
ICT, or physical education, rather than as regular teachers who perform the same tasks 
as the permanent employee? In this way the quality of education is increased, permanent 
employees are relieved or they can learn from the freelancer. Can the self-employed in 
health care fill in those shifts, which cannot be filled with permanent employees, for which 
they are paid better? Also in this situation, forcing everyone into a permanent job (to stay) 
is not the solution that fits the needs that exist in this labor market. So don’t fight it, but 
dance with it. 

5.5.3 On individual level
Good government and inclusive HRM policies alone are not sufficient 
to create more security for flexible workers and self-employed persons. 
An important task lies with flexible workers themselves to make use of 
the facilities offered to work on their sustainable employability. With 
the introduction of the STAP budget, the government has given the first 
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impetus to a personal development budget that can also be used by flexible workers and 
self-employed persons to continue or retrain. But for people to make use of it, offering 
money alone is not enough. People also need to see the necessity (awareness), have the 
motivation (M) and the opportunity (O) to make use of it. 

Freese & Van den Groenendaal’s (2019) qualitative research among self-employed 
construction workers can provide interesting insights in this regard. Construction workers 
certainly think about strategies to reduce uncertainties, such as future income loss in 
sluggish economic times, due to declining competencies or due to disability. However, 
reducing one insecurity is often at the expense of others. Examples include working long 
hours in the summer to compensate for less work in the winter. This threatens sustainable 
employability in the long term because it can lead to physical overloading. In order to 
safeguard employment security in the future, self-employed construction workers see a 
need for training and education. However, in the tension between having to turn down 
a new assignment because of training, current income security often prevails over 
employment security in the future. Our study shows that various forms of insecurity 
accumulate, against which no adequate measures exist. Self-employed construction 
workers are vulnerable physically and financially. Insurance is too expensive or proves 
to be impossible above a certain age or for certain limbs and for self-employed workers 
there is no other social safety net. So the construction workers cannot solve this problem 
on their own. Considering the fact that this concerns the second largest group of self-
employed, it is important that policy measures are taken in this respect, both at industry 
and public social policy level. 

Currently, a significant proportion of flexible workers find themselves in precarious working 
and living conditions, which make it difficult to summon the financial resources, time and 
energy to look ahead to their career development. Many of these vulnerable workers are 
literally invisible, which means that society as a whole and the organizations in which they 
work do not pay attention to them. Think of the outsourced cleaner who cleans offices in 
the evenings, the baggage handler employed by a subcontractor who lifts heavy suitcases 
somewhere in the back of Schiphol Airport where travelers do not go, the migrant workers 
who are transported in vans from their homes owned by shadowy temporary employment 
agencies in remote villages to the distribution center early in the morning. But also other 
vital, visible professions are characterized by little financial and social security and high 
time pressure or physical strain, such as on-call workers in home care or parcel delivery 
workers who are self-employed. 

Under these difficult circumstances, it is not reasonable to expect them to have sufficient 
agency to be held fully responsible for their sustainable employability themselves; this 
really starts with investment in social security and inclusive HRM policy.
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5.6 Future research Transition 2 

It has not yet been researched whether inclusive HRM activities actually lead to more 
employment and income security for flexible workers and self-employed persons and 
whether they actually lead to sustainable careers with decent working conditions. Also, 
little is known about what that inclusive HRM policy should look like when there is a third 
party, the intermediary. 

The complexity of this tripartite collaboration between hiring organizations, flexible 
employees and intermediaries is increased by the force field in which the collaboration 
takes place. It starts with the motivation (M) to improve the employment relationship, 
but intermediary and hiring organizations must also feel competent (A) and see the 
opportunity (O). Both internal factors, such as the organizational culture of the client and 
external factors, such as laws and regulations or scarcity in the labor market can influence 
the possibility of implementing the inclusive HRM policy (Van den Groenendaal et al., 
2022). The following research questions will be investigated in our chair together with 
postdoc Sjanne Marie van den Groenendaal.

• Which inclusive HRM activities lead to sustainable careers and agility for self-employed, 
according to self-employed, and hiring organizations? 

• Which inclusive HRM activities lead to sustainable careers for flexible workers in 
tripartite employment relationships, according to flexible workers, intermediaries and 
hiring organizations and are they willing to offer/use them? 

• Is there a difference between (precarious and less precarious) occupational groups or 
industries in which inclusive HRM activities are needed and effective for self-employed 
and flexible workers? 

• How can responsibilities in safeguarding and strengthening sustainable careers 
in the tripartite collaboration between flexible workers, hiring organizations and 
intermediaries be allocated in such a way that flexible workers and self-employed 
workers experience income, employment and social security?

In this research project the different stakeholders, such as flexible workers and self-employed 
workers themselves, the hiring organizations, intermediaries but also representatives of 
self-employed worker associations and trade unions will be involved in the research and 
examined separately and in combination on AMO factors. 

In a flexible labor market, which characterizes the Netherlands, the chances of repeated 
unemployment are demonstrably higher. Protection and support during this transition is 
of great importance. Ideally, people should move from work to work and not from work to 
inactivity and then to work. In the discussion of Transition 3, from work to work in Section 
6, we show that this support is of great importance; for people’s perceived employment 
security, from the perspective of agile organizations and from the perspective of social 
security.
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6. Transition 3: 
from work to work
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This summer, the Dutch news is dominated by a severe shortage of personnel in the 
labor market. Signs at train stations indicate that trains are cancelled due to staff 
shortages and restaurants close their doors one or more days a week because no staff 
can be found. So why is unemployment prevention and from work-to-work (FWTW) still 
a focus of our chair? The labor market is historically tight, so why is this still a problem? 
Well, even now in a situation with huge labor market shortages, companies are 
downsizing. Last June, it was announced that TomTom, the manufacturer of navigation 
equipment, was downsizing and that 10% of its workforce became redundant as a 
result of automaton. And at the end of July 2022, Ford announced plans to lay off as 
many as 8,000 people to cut costs and focus on producing electric cars. CEO Jim Farley, 
in announcing the second-quarter results for 2022, said, “We absolutely have too many 
people in some places, no doubt about it,” and “We have skills that don’t work anymore, and 
we have jobs that need to change.”

6.1 Introduction 

Organizations restructure in response to crises, globalization, increasing competition and 
new technologies. This often leads to downsizing of the workforce (e.g., Frey & Osborne, 
2017) or it creates a need for staff with different competencies and skills. The financial 
crisis (2008-2011) led to organizational austerity strategies aimed at downsizing and 
restructuring and caused mass unemployment in many countries. The corona pandemic 
also had a major impact when large parts of the economy came to a standstill. There was 
a sense of urgency and unemployment prevention was in the spotlight. People who were 
already in a vulnerable social position and flexible workers were hit hard by the corona 
crisis. This reinforced the need to be alert for vulnerable groups and to pay more attention 
to active labor market policy. Despite the fact that the number of vacancies reached a 
record high in the first quarter of 2022 and unemployment figures declined sharply (CBS, 
2022b), FWTW is also important in this tight labor market. There is a paradox in the labor 
market. On the one hand, there is an urgent need for personnel in the sectors and on the 
other hand, people are still losing their jobs because organizations continue to restructure 
and there is a group of long-term unemployed who just cannot find a job. It therefore 
remains important that redundant workers make a smooth transition into new jobs in 
order to avoid long-term unemployment, from a social, governmental, regional, sectoral, 
employer and individual perspective.
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6.2 Importance of unemployment prevention

Unemployment prevention is important from different perspectives.

6.2.1 Social and governmental perspective
From societal perspective, a high level of (long-term) unemployment 
and inactivity is problematic in several respects, as the affordability of 
services is at stake, particularly in an ageing society (Hirsch Ballin et al., 
2021). The advantage of unemployment prevention for society is that 
employees who are made redundant will rely less on unemployment 
benefits or avoid using them altogether if the period between jobs is as 

short as possible. This concerns not only social security, the various types of benefits and 
reintegration costs on which billions are spent, but also the (costs of) health care (WRR, 
2021). The social consequences of unemployment leads to a social divide, and affects 
children’s future, but are also reflected in a loss of confidence in the government, politics 
and public administration (Putters, 2022). It is also known that there is a relationship 
between unemployment and crime (Van Erp et al., 2011). It is therefore of enormous social 
importance that people get a job and stay employed.

6.2.2 Regional and sectoral perspective
Mass redundancies can have a serious impact on local and regional 
economies. When a large company with good working conditions 
closes or makes a significant part of its workforce redundant, it not 
only has an impact on the redundant workers but can also have a 
knock-on effect on the region as a whole. Job losses multiply when 
the redundant workers’ demand for goods and services declines 
in the region and suppliers can no longer supply products and 

services to the affected company. To prevent the domino effect, governments are prepared 
to support companies that are in danger of collapsing. In the Netherlands, banks were 
supported during the financial crisis by capital injections and state guarantees. Europe 
invests in regions and sectors to prevent mass redundancies and regional decline 
(Regional Development Fund) and in redundant workers with the aim of finding other 
work (European Globalisation Adjustment Fund).

6.2.3 Organizational and HRM- perspective 
Unemployment prevention is important for companies and 
institutions, as they contribute to the cost of unemployment through 
higher premiums. There is a financial benefit for organizations when 
there are smooth transitions from one job to another. Labor costs fall 
when redundant workers are no longer on the payroll, that is, when 
the transition begins before the notice period expires. When redundant 
employees are helped by employers to other jobs, this also reflects 
positively on the reputation of the employer they leave. 
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6.2.4 Individual perspective
From the individual’s perspective, job loss is a drastic life event that can 
even lead to grief symptoms (Van Eersel et al., 2020; Van Eersel et al., 
2022). A systematic review of several studies shows that unemployment 
is associated with reduced mental health (Van der Noordt et al., 2014). 
A new job not only provides income and employment security, but also 
reduces emotional stress (Jahoda, 1997; McKee-Ryan et al. 2005).

6.3 Research on unemployment prevention 

Policy and research on unemployment prevention have been conducted for some time 
now. Even before the financial crisis of 2008, Instituut Gak had already put unemployment 
prevention on the agenda for scientific research, which Irmgard Borghouts conducted 
with Gerard Evers and Ton Wilthagen (Evers et al., 2004). We will now successively discuss 
what is known from scientific research into unemployment prevention from the social and 
governmental, regional and sectoral, employer and individual perspectives. 

6.3.1 Insights into unemployment prevention from a social and governmental perspective
In response to the economic crisis in 2008, governments introduced 
measures to cushion the impact on the labor market and support 
workers who lost their jobs (Heys, 2013). The European Commission 
encouraged member states to ensure that measures were in line with 
the flexicurity concept: a shift from job security to employment security 
by exchanging more flexible dismissal arrangements for investments in 

active labor market policies (ALMP), modern social security systems and investments in 
lifelong learning (Bredgaard & Madsen, 2018). One of the forms of security that Wilthagen 
and Tros (2004) distinguish within flexicurity is employment security. Although there is 
no fixed legal definition of employment security, the concept touches the core of labor law, 
but is still underdeveloped (Zekic, 2016). The WRR – at the time chaired by our current 
rector magnificus Wim van de Donk – also underlined the importance of the new concept 
of employment security (WRR, 2007). Until mid-2000, there was little research in the 
Netherlands into the income consequences and the chances of finding work again after 
forced dismissal. In collaboration with the Bureau of Statistics Netherlands, the WRR 
investigated whether people faced with mass dismissal in the period 2001-2002 found a 
suitable job again, and what the income consequences were for them. The conclusion of 
this study was that there are large differences in income loss and employment security. In 
particular, low-educated people were made redundant. The higher educated experienced 
greater income losses. Income losses were higher for older workers and for workers 
with higher tenure. Age and origin also play a role in finding work. Older people have 
more difficulty in finding a new job after being made redundant and this also applies to 
redundant workers of non-Western origin (Scheele et al., 2008). CPB research confirms 
that mass dismissals can have major consequences and that older workers in particular 
are more vulnerable to dismissal than younger workers, especially if they have been 
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employed at the same company for a long time and or worked in a declining industry 
(Deelen et al., 2014).

The study by the WRR and CBS was a first step towards a structured mapping of 
employment security in the Netherlands. Led by Ton Wilthagen, a long-term research 
program on the concept of employment security started in 2009. This program was 
financially supported by Instituut Gak and consisted of seven subprojects in which 
researchers from the schools of economics, law and social sciences of Tilburg University 
cooperated, including Borghouts and Freese, as well as Ronald Dekker, Nuna Zekic, Ruud 
Muffels, Jan van Ours, Matteo Picchio, Frank Tros, René Schalk and Jaap Paauwe. One of 
these subprojects concerned Irmgard’s dissertation, an international comparative study 
to determine which lessons the Netherlands can learn from the way in which employment 
security for redundant employees is organized elsewhere. The Netherlands was compared 
to Spain, Austria, United Kingdom, and Sweden, and weaknesses in the FWTW approach 
were identified (Borghouts, 2012). 

It turned out that the Netherlands reacted worse to large-scale redundancies than the 
other countries studied. The Netherlands lacked early intervention and a structural way 
of financing FWTW support. The target group receiving FWTW support was found to be 
broader in Sweden with the transition funds, the United Kingdom with the Rapid Response 
Services and Austria with the labor market foundations, because small companies could 
also participate in these FWTW initiatives. In Austria, people with a temporary contract 
can also join a labor foundation. In these foundations, the former employers contribute 
financially and a contribution can even be requested from the redundant employee himself 
or from colleagues who are not declared redundant. In the Netherlands, it was largely 
left to the employees themselves to ensure that they get re-employed. A social plan is 
only drawn up if large companies close down branches, but in small and medium-sized 
businesses, there are no arrangements for guidance from job to job. Many employees 
had to rely on the public employment service UWV, which saw its reintegration budgets 
shrink. The services consisted mainly of online coaching. One of the conclusions from the 
Instituut Gak employment security research program, which was completed in 2013, was 
that aftercare for those who lose their jobs should be expanded to a system of prevention, 
which helps to ensure that people remain attractive to the labor market through training 
(Borghouts, 2012). 

During the financial crisis, short-time working schemes came into effect in several 
European countries (Hijzen & Martin, 2013). Many countries introduced measures to 
preserve jobs in firms that were temporarily facing a reduction in work activities. In this 
phase, the government provides income support to workers whose hours were reduced as 
a result of a shortened working week under these circumstances. After the financial crisis, 
experiences with FWTW experiments (Visscher et al., 2012), mobility centers and FWTW 
activities in sector plans (Van der Werff et al., 2019) have been gained in the Netherlands. 
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In 2015, Dutch dismissal law underwent major changes and the legislator took a first step 
towards promoting employment security with the introduction of the transition budget 
with the Work and Security Act (WWZ). The purpose of dismissal protection is to protect 
the employee against unjustified dismissal, which is expected to lead to stable employment 
relationships and job security. When the WWZ was introduced, the legislator explicitly 
made it clear that the transitional compensation that the employer must pay in the event 
of dismissal is intended to compensate for the dismissal on the one hand and to facilitate 
the transition to another job on the other. The transition budget can, but does not have to 
be used for training or guidance towards other work (Van Drongelen & Borghouts, 2016). 

In the period 2016-2019, the Dutch government provided subsidies for employee services 
and cooperation and direction in the labor market, the so-called DSWRA projects. The 
initiatives aimed to prevent or shorten unemployment through FWTW pathways, career 
development and mobility, and earlier support in finding new work, rather than only after 
six months of unemployment. In 2016, the Dutch government decided to release additional 
funds to intensify personal services provided by the public employment service UWV.

In order to preserve as many jobs as possible and prevent unemployment after the 
corona outbreak, the Netherlands set up temporary emergency measures for sustained 
employment (NOW scheme). Employers received a contribution towards labor costs 
with the aim of maintaining employment in these exceptional circumstances. In the 2nd 
and 3rd aid package, provisions for learning and development were also launched for 
those in work. Examples include NL Leert Door, development advice and guidance to 
and contributions towards retraining costs for jobs with future perspective. In the context 
of the corona crisis service, the government has focused on support through regional 
mobility teams (RMTs).

6.3.2 Insights into unemployment prevention from a regional and sectoral perspective 
Mass layoffs have serious consequences not only for redundant 
workers, but also for the regional and local economy (Gathmann 
et al., 2020; Huynh et al., 2017). Quantitative research on German 
data shows a “multiplier” effect: a mass layoff of 1.9 percent of 
regional employment at a company multiplies to a loss of regional 
employment of 3.7 percent after 4 years and even to 6.5 percent 
after 10 years. Firms in the region in the same industry where the 
mass layoffs occur are affected (Gathmann et al., 2020).

In the Netherlands, the corona crisis and lockdowns caused a fall in employment in 
various sectors. In particular, the aviation, travel, hospitality and culture and sport sectors 
were hit hard and supported by the government (UWV, 2021).
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The Netherlands has several funds that were established and are managed by social 
partners. The aim of these funds is to optimize the operation of the sectoral labor 
market. The funds have different names such as sector fund, O&O fund, collective labor 
agreement fund or training fund. Here we classify all these funds under the denominator 
of sector funds. The objectives of the funds vary depending on the issues within a sector, 
but originally, they are aimed at attracting, retaining and (re)educating employees 
for their own sector (Donker van Heel et al., 2008; Van der Meijden & Van der Meer, 
2014). The role of sector funds in supporting FWTW activities for employees threatened 
with unemployment was very limited until the financial crisis. Donker Van Heel and 
his colleagues concluded in 2008 that in the limited number of cases that a sector 
fund supports these activities, it concerns activities of an incidental and ad hoc nature. 
Until then, there had been no systematic approach because most of the approximately 
140 sector funds believed this was a primary task of the employer and the redundant 
employee. In recent years, and as a result of the corona pandemic, the sectors have 
increased their interest in FWTW. In 2021, ten nationally operating O&O organizations 
and sectors joined forces and concluded the covenant “work perspectives” in order to 
focus on FWTW and to help people from sectors in decline to sectors in deficit. In the 
meantime, a Platform for Work has been established. 

New ways for preventive services in sectors and regions and more intersectoral cooperation 
have been explored in the DSWRA projects mentioned above. The programmatic approach 
of the DWSRA regulation has promoted cooperation, actions, knowledge sharing and 
development. However, a temporary scheme carries the risk that good initiatives will not 
be permanently secured after the subsidy period has ended. The DSWRA evaluation shows 
that not all projects were continued, even though that was the intention, because there 
was not always (timely) certainty about funding after the DSWRA grant ended (Bakker et 
al., 2020). 

To a certain extent, labor market regions have a structure to help people find other work 
through the learning and working centres, ROCs, the public employment service UWV, the 
municipality, employer service points and the Regional Mobility Teams (RMTs). Shortly 
after the corona outbreak, FWTW-pilots and activities were set up in Dutch regions. This 
was also the case in the Northeast Brabant region, where the aim was to help employees 
in the contract catering industry find other work. Together with Ellen Dingemans, Mirjam 
Smulders and Ton Wilthagen, we monitored the pilot and examined cooperation within 
the region. This relatively successful pilot was characterized by much earlier involvement 
of the public employment service UWV, in the phase before the termination of the 
employment contract (Borghouts et al., 2021a). Our advice was not to abandon the pilot 
and the cooperation – which worked on a closed basis – and not to make any distinction 
between the RMT and the other services in the region and to build on the experiences 
of and cooperation within the pilot. The RMT must also focus not only on managing the 
national scheme, but also on facilitating the further development of a regional sustainable 
infrastructure. Based on national frameworks, each region will give substance to the 



70 Towards new securities on an inclusive labor market: 
the interplay between HRM and Social Security

RMT. The government will provide the funds to cover the expenditure associated with the 
RMT scheme and the UWV will administer and manage the funds. This is a temporary 
arrangement until January first, 2023. This means that labor market regions must decide 
how they want to proceed after that. 

6.3.3. Insights into unemployment prevention from the employer’s perspective
Around 2015, there were still relatively few studies that focused on the 
motives and circumstances of employers to engage in FWTW through 
HRM policies. Nor did they focus on determining the effects of this on 
the relevant employees in terms of job retention, (level of) pay, health 
and so on. This inspired Instituut Gak to fund a follow-up study asking 
whether Dutch employers offer FWTW programs and, if so, what is 
offered, whether it is used and what the results were. This research project 

was led by Borghouts in close collaboration with Mark Bosmans, Jana Verschoor and Ton 
Wilthagen (Borghouts et al., 2019). It appears that large organizations are more likely to 
draw up policies and engage in FWTW activities than small companies (Borghouts, 2016). 
This was confirmed in a recent study by the SCP (Swart & Bilo, 2022) and the dissertation 
of Jana Verschoor, the PhD student supervised by Irmgard together with Ton Wilthagen. 
Jana’s dissertation shows that there is a link between having a social plan, operating in 
the (semi) public sector, viewing the HR function as a “strategic partner” of management 
and participating in regional cooperation with other organizations and the more frequent 
application of FWTW policies and HR measures in this area (Verschoor, 2022). 

Research by the SCP shows that a large majority (80%) of employers believe that if 
employees are forced to leave the organization, the employer has a responsibility to help 
the employees concerned find another suitable job. This percentage has increased since 
2007 from 74% in 2007/2008 to 81% in 2019/2020 (Swart & Bilo, 2022). Although this 
opinion is widely supported across all industries, in practice only one in five employers 
has established FWTW policies (Putman, 2019). Especially public organizations and 
employers in the education and health care sectors have drafted FWTW policies and applied 
FWTW activities (Swart & Bilo, 2022). One explanation is that the central government 
has structurally incorporated FWTW policy into the General Civil Service Regulations 
(ARAR), making FWTW part of the terms of employment. Another explanation is that the 
government and educational institutions bear the risk of unemployment themselves and 
therefore also have a financial interest in preventing unemployment.

6.3.4 Insights into unemployment prevention from an individual perspective 
Research we conducted together with Mark Bosmans shows that 
education and training is offered to the majority of redundant employees 
in mostly large organizations to smooth the FWTW transition. Only a 
quarter of the redundant employees make use of this offer (Borghouts 
et al., 2021b; Borghouts et al., 2019). We also know from these data 
that redundant workers who do make use of the training offer are 
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(very) satisfied and that training and education shorten the duration of unemployment 
(Borghouts et al., 2021b). 

Whether the transition budget contributes to employment security was the central 
issue in the study conducted by Irmgard Borghouts together with Harry van Drongelen 
(Van Drongelen & Borghouts, 2016; Borghouts & Van Drongelen, 2021). An important 
conclusion from this study is that while the introduced budget aims at a transition function 
and greater employment security, in practice this has a limited effect. Only a quarter of the 
respondents use the transition budget paid by employers for FWTW activities. Employees 
are free to use the transition budget and usually still use it largely as extra income. This 
means that they do not use it to increase employment security by providing training, career 
guidance or other development facilities. The use of the transition budget can be more 
effective by making the budget allowance less free of obligation or by providing earlier 
access to the transition budget (Borghouts & Van Drongelen, 2021). The current Lifelong 
Learning (LLL) subsidies, such as the STAP budget, can also be used. The introduction of 
the WAB makes more people eligible for transition budget (by applying from the first day of 
work, instead of after two years). The transition budget has been reduced and, according 
to the study (Borghouts & Van Drongelen, 2021), employees older than 50 years will be 
particularly affected by the new law. An exception was previously made for this group of 
employees (higher transition budget after ten years of service), but this has now lapsed. 

6.4 Towards and interplay between HRM and social policy for Transition 3

We will now look at the interplay between HRM and social 
security in preventing unemployment. Unemployment 
prevention consists of various forms and phases. A 
distinction is made between primary, secondary and 
tertiary unemployment prevention (Evers et al., 2004; 

Borghouts; 2016; Borghouts et al., 2019). Verschoor and Borghouts (2018) investigated 
what is known in the literature about employers’ motives to keep redundant workers 
employed and identified five measures that organizations can take in the unemployment 
prevention model: measures in increasing sustainable employability, investments in 
reorganizing work, encouraging voluntary departure, investments in FWTW transitions 
and investments aimed at shortening the unemployment period after dismissal. We build 
on this model and extend it by adding social security policies. The interplay between HRM 
and social security regarding unemployment prevention is visually represented in the 
unemployment prevention model (Figure 8).
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Figure 8 The unemployment prevention model
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We define primary unemployment prevention or risk prevention as the prevention of the 
social risk of unemployment. It concerns actions aimed at preventing unemployment 
without there being a real threat of dismissal in the short term. In this situation, 
organizations can invest in the employability and sustainable employability of employees 
(Van der Heijde & Van der Heijden, 2006; Van Vuuren et al., 2011), so that employees 
are agile and resilient on the labor market in the face of possible future changes (see 
Phase A in Figure 8). Phase A is the core of strategic HRM, regarding investing in the 
well-being and performance of employees. This also includes attention for employees 
who feel locked at their jobs. PhD candidate Merel Feenstra-Verschure, supervised by 
Dorien Kooij and Charissa, has researched this concept (Feenstra-Verschure, 2022) and 
concludes that there is still a great taboo on discussing this topic in practice. In the 
SHRM literature, much attention is paid to employability and sustainable employability 
(Forrier & Sels, 2003; Van Vuuren et al., 2011). It is known from scientific literature that 
three groups of workers are most vulnerable when it comes to keeping their human 
capital up to date: older workers, low-educated workers and flex workers (De Grip, 2021). 
At an early stage, the employer can invest in the sustainable employability of employees, 
particularly in these more vulnerable groups. Sustainable employability is an important 
HRM theme in today’s organizations and companies that strive to be good employers 
are already investing in it. However, the non-standard workers are unfortunately often 
left out (see also Section 5, Transition 2). 

Secondary unemployment prevention focuses on preventing the transition to long-term 
benefit schemes (Evers et al., 2004; Borghouts, 2012; Verschoor & Borghouts, 2018; 
Borghouts et al., 2019) and is used when there is an impending restructuring or bankruptcy. 
In the phase of impending dismissal (Phase B), an employer can take preventive measures 
within the organization to avoid or minimize dismissals. Examples include changes in the 
number of employees or the cost of labor by reducing overtime, reducing regular working 
hours, or freezing or moderating employment conditions. Social security policies can 
play a role in this phase. Secondary unemployment prevention (Phase B) also includes, 
for example, the support measures that countries have introduced to retain jobs in 
firms temporarily facing a reduction in work activity, such as the NOW scheme in the 
Netherlands. 

In its HRM policy, an employer can encourage employees to voluntarily leave the 
organization or promote internal transitions from work to work (Phase C). Within Phase C, 
it is known that early departure is necessary, but no dismissals have been announced yet. 
If, despite these measures, redundancies prove unavoidable, formal notices of dismissal 
will be given. This is followed by a period before the contract is terminated, as employers 
must observe a notice period (Phase D). During this phase, when the employee is aware 
that his career with the current employer will soon come to an end, FWTW activities can 
be used to prevent unemployment.
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Tertiary unemployment prevention
Finally, as a tertiary prevention measure, once the redundancy has taken place, the 
employers and the government can make investments to help shorten the period of 
unemployment (Phase E). Where it is not possible to help redundant workers find another 
job immediately, it is important to keep the ‘job-to-job’ period as short as possible. This 
also applies to flex workers and the self-employed who do not have a permanent contract, 
but who move from contract to contract (see also Section 5, Transition 2). As soon as the 
(employment) contract is terminated, the employee is formally unemployed. If there is no 
prospect of finding another job, measures can be taken to prevent long-term unemployment 
and the use of benefit schemes. This can be regarded as tertiary prevention (Vrooman et 
al., 1993). In most countries, including the Netherlands, the government is responsible for 
this phase. Social security benefits provide income security during this period.

6.5  An outlook on the way forward regarding the transition from work to 
work

Smooth transitions from one job to another are necessary in a globalizing and rapidly 
changing economy. Tackling (long-term) unemployment requires the involvement of 
national governments, employer organizations, trade unions, employers and individual 
workers. Investment in unemployment prevention, the promotion of employment 
security and proactive career management rather than job security is essential. Reducing 
unemployment has a much greater chance of success if policies and instruments are used 
preventively and proactively rather than curatively; even before redundancy is an issue. 
As shown in Figure 8, various actors may be involved at different levels in unemployment 
prevention in the Netherlands.

When we link this unemployment prevention typology to the TIHRM labor market model, 
we see that tertiary unemployment prevention focuses on the prevention of long-term 
unemployment for people who do not or cannot actively participate in the labor market 
and is linked to Transition 1 of the TIHRM labor market model. Secondary unemployment 
prevention is related to Transition 3. In this case there is a threat of dismissal in the short 
term. For employees with a flexible contract or who are self-employed, employment security 
and investment in employment security are also important (Transition 2), but policy has 
so far paid little attention to this. In this phase, the focus is on the long-term employability 
and agility of the workforce. The Netherlands has policies and facilities aimed at preventing 
unemployment, but there is no systematic, comprehensive approach to providing timely 
support for persons threatened with dismissal. An infrastructure that facilitates transitions 
across sector boundaries is lacking. The Netherlands does not have structural financing 
for (intersectoral) FWTW activities as Sweden does in the form of transition funds. The 
experiences from the Dutch sector plans and the FWTW experiments (Van der Werff et al., 
2019; Visscher et al., 2012) show that the development and implementation of projects 
took a lot of time and that some were only implemented when the economic crisis was 
already largely over. The Netherlands is running that risk again with the RMTs. Temporary 
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measures will disappear once the urgency disappears. There are calls to make the NOW 
scheme more structural, whereby employers are automatically compensated if employees 
work less when times get tough (De Beer, 2020; Jongen & Koning, 2020), but more is 
needed.

Although the labor market is currently tight, shifts will continue to occur in the labor market 
due to digitization, automation, technological innovation, flexibilization, but also due to 
external shocks such as the crisis, economic uncertainties due to inflation, the ongoing 
war and pandemics. For sustainable labor market services – with the aim of absorbing 
shocks better and achieving minimum unemployment – a structural embeddedness of the 
FWTW service is necessary, with an eye to the specific characteristics, circumstances and 
needs of the different sectors. Initial steps are being taken in various regions (Borghouts 
et al., 2021a). The SER (2021) argues in its advisory report for a proactive FWTW labor 
market infrastructure that allows people to remain deployable in their current jobs or to 
be guided to new jobs when necessary. This is also noted in government agreement for 
2021-2025, although the question of how the government will tackle this major challenge 
remains unanswered. Within a period of eight to ten years, there must be a comprehensive 
service for Life Long Learning (LLL) and FWTW processes in which social partners take the 
initiative and control and play an active role in implementation (SER, 2021). The current 
Minister of Social Affairs and Employment, Karien van Gennip, expresses the ambition 
to always give people the prospect of new employment. In order to achieve that goal, 
the ministry wants to focus on a public-private labor market infrastructure “which offers 
the employed, those seeking employment and employers access to integral, recognizable and 
accessible services which are in line with what is needed in their situation. Private and public 
parties will each retain their own responsibility in this regard. Experience has already been gained 
with crisis services provided by regional mobility teams. We want to retain what has proven to 
work well in this approach” (Ministry of Social Affairs and Employment, 2022, p. 30). 

The big questions facing the Netherlands are how are we going to realize this great 
ambition and what works and what doesn’t? In the next section, we will look more closely 
at the issues that we want to investigate in relation to FWTW and LLL. 

6.6 Future research Transition 3 

Hans Borstlap, Chairman of the Work Regulation Commission, states in a Dutch financial 
newspaper on 8 June 2022, that the SER advisory report insufficiently recognizes the 
importance of public-private cooperation and that it gives too much power to the social 
partners regarding where to head. As discussed earlier in Section 3 of this inaugural 
address, there is a danger that the government will try to achieve the ‘broad prosperity’ 
and ‘security for people’ mentioned by the SER too much from the perspective of the 
systems world. In relation to the FWTW transition, more training budgets, more individual 
guidance and retraining are sound solutions, but what do we do with the fact that in 
practice only 25% of redundant employees make use of such provisions (Borghouts et al., 
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2021)? This is the living world, in which people may be afraid of the unknown and seek 
something to hold on to in the form of maximum redundancy pay rather than retraining. 

The development of a nationwide FWTW labor market infrastructure with associated 
networks, procedures, social security law and instruments is part of the systems world. 
However, how promising these FWTW and LLL arrangements may seem, people and 
employers experience barriers to participating in them. An important question is how we 
can ensure that an effective HRM- or social security measure that leads to a successful 
FWTW transition is used more often and by more people. Removing obstacles to making 
transitions starts at the individual level. This requires more insight into the behavior of 
those in work, those not in work and employers. Why do people move on the labor market 
or not? Why are people and companies prepared or not prepared to invest in LLL? What 
are the obstacles in the systems world that prevent people from wanting to or being able 
to act? Can typologies of workers, non-workers and employers be distinguished when it 
comes to investing or not investing in proactive career behavior and keeping human capital 
up-to-date? And if so, shouldn’t we move towards specific rather than generic policies? 

The first research project of our chair concerns a quantitative study. In the research we 
plan to conduct in the coming years, we will use the AMO model to map the Motivation, 
Abilities (sufficient skills and competencies) and Opportunity (sufficient opportunities, 
means and possibilities) of workers and develop a typology of workers when it comes to 
learning and developing with a view to investing in employment security. 

The second study focuses on the HR interventions within companies concerning LLL 
and FWTW activities. Again, we take the AMO-model as a starting point. Do employers 
offer FWTW- and LLL-arrangements/interventions? If so, what, why and in what phase 
do employers support their employees? (M). Do companies have sufficient knowledge 
and skills to support their employees in LLL and FWTW (A) and do they also have 
sufficient time and resources to facilitate this? (O). We conduct qualitative research 
within organizations, highlighting the role of (collaborating) employers in intersectoral 
transitions and identifying the obstacles encountered in the social security system.

Digitization, robotics, flexibilization and cyclical developments can lead to a mismatch 
between the future demand for labor and what people are able and willing to do. We will 
now look at this in more detail.
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7. Transition 4: 
towards new jobs, 

occupations and skills 
in the future of work6

6 Many contextual factors influence the transition in jobs, occupations and skills in the future. We have 

mainly investigated the consequences of robotics and digitization and their impact on organizations, quality 
of work, workers and the role of HR functions. We describe this in this section. 
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During our interviews with innovation experts for a Future of Work project a few 
years ago, they pointed out the 3-D printer as one of the breakthrough technologies. 
Something that would play a fundamental role in the future. Later that year, when 
Charissa saw a 3-D printer at work at Dutch Design Week, printing ugly key rings, she 
was disappointed. This was the breakthrough technology? During the same research 
project we interviewed employees to ask them which new technologies would change 
their jobs in the future. The general tone was: it will take my time. Truck drivers laughed 
at the not yet operational self-driving cars and road workers pointed out the many flaws 
of the paving robot. A few years later Charissa saw a model of 3-D printed houses at 
Dutch Design Week. Something really different than a key ring. And now – again a few 
years later – Charissa is walking her dog through her own neighborhood and the 3D 
printed house is there. Exactly like the model of a few years ago. The future then, now a 
reality around the corner.

 

3-D printed house
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7.1 Introduction 

We were told that 3-D printing could provide a breakthrough. We couldn’t imagine it. None 
of the construction workers mentioned this technology, nor the truck drivers who would 
have to carry less freight with the widespread use of 3-D printers. So how do you do that, 
prepare people for something you don’t know what it’s going to look like? And find people 
prepared to take action today within that uncertain scenario, by retraining them? Besides, 
how do educational institutes know what to prepare the employees of the future for? 

At the moment, for many workers, digitization and robotics and AI in the workplace feel 
like a distant dream. It doesn’t feel like an acute problem that you need to tackle today. 
Moreover, it is difficult to estimate how digitization and robotics will affect your job. For 
organizations, the effects of new technology on their own organization and business 
model are hard to predict. This makes it difficult for people to start acting and also for 
organizations to prepare their staff well. Nevertheless, as an organization you have to do 
something now to ensure that you will have sufficient competent personnel in the future. 

The first large-scale studies on the impact of digitization and robotics in the fourth 
industrial revolution were about the effects on employment. The famous study by Frey 
& Osborne (2013, 2017) exposed the risks of large-scale destruction of jobs in the United 
States. Recent research by Foster-McGregor et al. (2021) estimates that in European 
countries between 47-64% of jobs are at risk of being automated. The Netherlands is 
on the relatively low side in Europe, with 49.6% of jobs. The effects of automation are 
unevenly distributed across countries (Norway scores lowest, while Romania runs the 
highest risk). Jobs in the manufacturing, trade, transportation and professional services 
are relatively vulnerable (Foster et al., 2021). Workers in personal services and hospitality 
are only marginally affected (Freese & Dekker, 2018a).

Workers are concerned about the impact of automation technologies on employment, 
according to Eurobarometer analyses. More than 70% of European workers are concerned 
and especially low-skilled workers (Kozak et al., 2020). Yet research on the impact of 
technological developments on employment is mixed. For example, an analysis covering 
the period from 1995-2017, shows that the deployment of industrial robots has actually 
had a small positive effect on total employment in Europe. The researchers also found no 
evidence that robotics lead to a decrease in the number of jobs for lower skilled workers 
(Klenert et al., 2022). However, this study is based on industrial robots and therefore 
these conclusions cannot be generalized to the implementation of digitization or artificial 
intelligence (AI) in the workplace. 

Subsequent studies also focus on other effects of digitization and robotics, such as on 
work and the organization of work and offer more starting points to prepare society, 
organizations and workers for these developments.
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People who are currently productive and happy at work should also be encouraged to take 
steps to ensure their future employability in the light of technological changes. Employers, 
workers, the government and training institutes are jointly responsible for this. Employers 
can stimulate sustainable employability with an HRM policy that can be characterized as 
primary unemployment prevention in the long term as explained in Transition 3, Section 
6. What must we do to ensure that the HR function and the HR professionals of the future 
are ready for this? And how can social security policies facilitate this? We will explain this 
in this section.

7.2  Public policy on preparing for robotics and digitalization at the workplace 

At the European level, preparing European citizens and organizations 
for the future of work has the full attention. In 2015 the European 
Commission introduced the Digital Single Market Strategy for Europe 
(EC, 2015), followed up in 2020 by Shaping Europe’s Digital Future (EC, 
2020b), accompanied in 2021 by the Digital Compass 2030 (EC, 2021b). 

One of the aims of the Digital Compass is to support the development of digital skills 
among the European population, so that by 2030 more than 80% of adults have the skills 
to use digital technologies. Digital skills development is supported by the Digital Education 
Action Plan (EC, 2020c) and the European Skills Agenda (European Commission, 2020d). 
The EU believes that digital skills development will be crucial for workers to keep their 
jobs in the future and ensure a high employment rate to remain a competitive market. It is 
important for the EU that all occupational groups and regions have access to training and 
reskilling. The Member States are primarily responsible for skills policy. However, the EU 
takes on two broad roles to support the Member States. First, there is a coordinating role 
for the EU, helping Member States to design skills policies and ensuring that all Member 
States are moving in the same direction. Secondly, the EU will provide Member States with 
a budget for re- and upskilling initiatives (EC, 2020c). Funds to support re- and upskilling 
include “Next Generation EU”, “The Recovery and Resilience Facility”, “European Social Fund 
Plus”, and “Erasmus+” (EC, 2020c). The European Commission’s focus on digital skills is 
important, but as we will see further on, certainly not enough. It is also about maintaining 
or developing other skills that will be very important in the future (see 7.5). 

The European Commission draws the attention of the Netherlands to the need to invest 
more in the employability of certain groups of workers: ‘Investment in basic and/or digital 
skills, education and training, including further training and retraining opportunities for all, 
also remains crucial for improving access to the labor market, in particular to increase the 
employability of those at the margins of the labor market (including migrants and people with 
disabilities), while promoting equal opportunities and active inclusion’ (EC, 2020e). 

Investing in LLL is the Dutch government’s way of preparing workers for the future of work. 
In Parts 5 and 6, we have already discussed the government measures recommended in 
the Netherlands with regard to the adaptability of workers by the Borstlap Commission 



Towards new securities on an inclusive labor market: 
the interplay between HRM and Social Security

83

and the SER, such as the personal development budget and regular career check ups. 

In addition, the private sector can determine their own direction and adapt internal HRM 
policies to prepare for the digital transition. Autonomy in this aspect is also necessary 
because organizations, sectors and professions will be affected differently. 

The Dutch Scientific Council for Government Policy (WRR) emphasizes the role of 
government when it comes to managing the process of job creation and job destruction 
as a result of the technological revolution (Went et al., 2015). However, the natural point of 
intervention is at the level of organizations. This is where the decisions about digitization 
or the introduction of robotics are taken. Moreover, attention should also be paid to the 
strategic choice for technology itself and the consequences for the content and quality of 
work (Freese et al., 2018). 

7.3  Organizational and HRM policy on preparing for digitization and 
robotics

Most jobs cannot be automated in their entirety, but certain tasks of 
many jobs can be replaced (see also the studies by Frey & Osborne, 
2013 and 2017 and Arntz et al., 2016). To which organizational choices 
does this lead – do these jobs disappear or not – on this scientists differ. 
Estimates therefore also vary on how large the effect on employment will 
be. However, scientists and policymakers do agree that most workers 

will be confronted with changes in their jobs (whether this involves disappearing or 
changing jobs). As a result, very many workers will need different skills, either to change 
jobs or because their current job is changing and new skills will be required in the future. 

Having reviewed the literature and conducted empirical research into the effects of 
robotics and digitization on the labor market, we see no grounds for the apocalyptic and 
pessimistic view that robots are taking all of our jobs. But that doesn’t mean we can 
lean back. There are other fundamental effects on labor due to digitization and robotics 
that make everyone in the workplace have to deal with the consequences of robotics and 
digitization. Based on our research (Freese et al., 2018), we distinguish the following 
effects of technology on labor and organizations: 
1. universal impact of technology on labor;
2. complete replacement of labor by technology; 
3. cooperation between humans and robots or AI;
4. creation of new professions and jobs;
5. creation of new products or services;
6. complete reorganization of work (platform economy) (Freese et al., 2018). 

The choices organizations make with regard to implementing the technology have 
consequences for the activities and the role of the HR professionals. Should they focus on 
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recruitment and selection for other job profiles, should people be trained to deal with the 
new technology, or should the organization be restructured, resulting in redundancies? 
These choices also have an impact on current HR tools, such as what will the performance 
appraisal system look like when customers start giving feedback directly through online 
tools? What career paths are there that fit with the future of work, or what employment 
conditions apply when certain tasks disappear? For employees too, there will be direct 
effects on their commitment, well-being, quality of work and job satisfaction, for example 
through new ways of working (together), different work environments and different 
colleagues.

Research shows that the HR function is not well prepared for its task of preparing the 
workforce for the future of work (Freese et al., 2018; Berenschot, 2019). There are three 
reasons for this:

1. There is a lack of knowledge among HR professionals about future developments 
(A). Research by Berenschot (2019) shows that only 20% have a concrete idea of 
how technology will affect staffing, competencies, recruitment and training needs of 
employees and work processes within the next two years. 

2. If HR professionals do have knowledge about the nature of technological developments, 
they find it difficult to translate these developments into scenarios for their own 
organizational context (Freese et al., 2018). 

3. The HR function is involved too late when technology is implemented (O), making 
their role reactive, rather than a strategic partner who proactively brainstorm on 
how the labor factor fits into technological developments. The HR function usually 
only comes into the picture when the technology is already implemented and is then 
concerned with the effects of the technology and limiting the negative consequences 
for employees (Freese & Dekker, 2018a). If it is established that jobs will disappear, 
HR becomes heavily involved, with managing the consequences of the choice of 
technology (see the Unemployment Prevention Model in Transition 3, Section 6). 

7.4 Research on digitization and robotics in the workplace 

In three different projects we worked on preparing organizations and workers for the 
future of work. First of all, we investigated how organizations can make effective choices 
for digitization and robotics and how they can prepare their staff for this. Secondly, we 
investigated the effects of robotics and digitization on (the quality of) work and the role 
unions can play in protecting the quality of work. Finally, in section 7.6 we present our 
ongoing research on the role of the HR function in preparing workers for the future of work 
and whether the HR function and HRM education are ready for this. 

7.4.1 At the organizational level: strategic choices
In this project, Charissa collaborated with Ronald Dekker (TNO), Fabian Dekker (SEO) 
and with Linda Kool and Rinie van Est from the Rathenau Institute (Freese et al., 2018) to 
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investigate how organizations make strategic choices about whether or not to implement 
robotics and digitization and how they prepare their workforce for it. 

In this study, we found that the Netherlands is one of the most digitized economies in 
the world, but robotics is less common. In terms of robotics in the workplace (i.e. outside 
the standardized factory hall), we are only at the beginning of developments. At the time 
of the research, really innovative (digital) technology was hardly used at all. Mainly the 
simple, routine steps were removed from the business process and also the use of AI in 
collecting or processing information was still in its infancy. The effects of automation were 
felt especially strongly in professional services.

The reasons for organizations to implement digitization or robotics are responding to 
customer needs and cost benefits. There are also strategic arguments not to further 
automate the production process (yet), such as for example the high costs, the amount of 
labor that can be replaced or when the technology is not yet advanced enough (see also 
Acemoglu & Restrepo, 2017). An alternative to automation is, for example, offshoring to 
countries with lower labor costs (Foster-McGregor et al., 2021). Implementing robotics 
and digitization can thus be understood as strategic choices and not as an exogenous 
development. 

The HR function and the works council are the appropriate parties to prepare employees 
for technological developments and their acceptance. In practice, they are hardly involved 
in the strategic discussion about whether or not to introduce robots or AI in companies. 
For organizational effectiveness and the optimal performance and well-being of employees 
there is more to be gained if the HR function is involved earlier in the process. At that 
moment technology can be transformed into an opportunity for workers with regard to 
productivity, sustainable employability and job satisfaction and there is more time to 
prepare workers. Quality of work in the broad sense is then an important issue. Another 
important theme is the ethical consequences of, for example, artificial intelligence and 
other technological innovations. HR should play an important role in putting these 
matters on the agenda. 

Based on our research, we provide a roadmap for how the HR function can better connect 
to strategic organizational level when introducing robots, AI and digitization (Freese et 
al., 2018): 

1. HR team identifies technological developments;
2. HR team brainstorms with stakeholders within the organization to translate 

technological developments to their own organization, to come up with scenarios on 
which the consequences for the workforce can be based;

3. Strategic personnel planning: translation of the scenarios to the current workforce and 
consequences for desired and available human capital;

4. HR activities with regard to the preparation of staff:
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 a. Informing staff about future scenarios
 b. Identifying consequences for staff at departmental, job and individual level
 c. Advising on reskilling or
 d. career guidance to other work
 e. Monitoring psychological contract
5. Adapting recruitment and selection: other competencies, target groups, recruitment 

channels etc.;
6. Organizing training and employability budgets;
7. Integration with other HRM policies.

Freese et al. (2018) describe in their report the example of how KPN prepared its workforce 
for the future of work. The entire workforce was analyzed to discover whether employees 
had the desired competencies as outlined in KPN’s future scenarios. Employees were then 
divided into three different phases: no risk of redundancy for the time being, organizational 
developments giving rise to a risk of redundancy or actual redundancy. For each phase, 
KPN developed and offered specific HR facilities, such as an extra employability budget, 
reskilling to future job skills and internal and external career guidance. 

7.4.2 At individual level: impact on workers
The position of the worker in the implementation of new technology was central to the 
project Charissa carried out with Ronald Dekker for De Burcht, the Scientific Bureau for 
the Trade Union Movement. It also addressed what influence the trade union movement 
can have on the technology choice of the company (Freese & Dekker, 2018a; Freese & 
Dekker, 2018b; Dekker & Freese, 2018) (see 7.4.3). 

Our interviews revealed that workers from all sectors of the Dutch labor market changed 
their ways of working over the past twenty years as a result of technical innovation. The 
content of their jobs have changed (significantly), but their job title is still the same. We 
observed the same based on job profile research over the years, in a project Charissa 
carried out with Sjanne Marie van den Groenendaal and Marc van Veldhoven for the WRR 
on job intensification (Van den Groenendaal et al. 2020a; Van den Groenendaal et al., 
2020b). Thus, although there may not be very large changes visible in employment at the 
macro level, workers have had to adapt to the changing reality within their current jobs. 
This indicates that agility of workers is essential, otherwise their job security is at risk. 

A crucial question regarding the future of work is how the agility of workers can be 
achieved. Investing in skills is important, but this is not enough. An important condition 
to get employees in action is to sketch a picture of the future of their work so that they are 
motivated to work on their own employability. 

Robotics and digitization also provide opportunities for workers. In our interviews we 
found indications that working conditions generally seem to have improved as a result of 
technological innovation, especially in physical occupations. The work has become cleaner, 
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safer and less physically demanding (Freese & Dekker, 2018a). Mentally, respondents feel 
that the work has become heavier: work has to be done faster, outside of standard working 
hours and increased administrative tasks create work pressure. In addition, there are 
indications that employees now have less autonomy in their work (Van den Groenendaal 
et al. 2020a; Van den Groenendaal et al., 2020b). 

When employees have to collaborate with new technology, it is all about managing a change 
process. The time and attention required for this is often underestimated. People appear 
to find it difficult to deal properly with the technology. Adequate change management 
is therefore crucial, which was also demonstrated in the PhD studies of Sjoerd van den 
Heuvel (2012) and Sjoerd van der Smissen (2015), which Charissa supervised together 
with René Schalk. 

Adequate change management involves the participation and involvement of workers. 
However, the interests of employees are often not taken into account in the decision-making 
process whether or not to choose for technology. The timely involvement of employees 
in the introduction of new technology increases their motivation and adaptability. Our 
interviews reveal that employees are not well prepared for the impact of new technology 
on their work in the future (Freese & Dekker, 2018a). Preparing for changes in work should 
take place in personal interviews, where it is examined whether and how the competencies 
of the worker match what will be required in the future. Crucial is the timely assessment 
of which tasks will be replaced from the job, so that the quality of work can be protected. 

Preparing for the future of work consists of three phases: 

1. Awareness of which technological developments may influence the future of work
2. Workers need to be prepared to work with new technology, to acquire different skills, or 

to work in a different way.
3. If their jobs become redundant or are at risk of redundancy, workers need to be 

personally prepared through job counseling and the development of a new perspective 
on their careers.

7.4.3 The role of trade unions
Organizations have different strategics options in the way they deal with robotics and 
digitization. The role that the trade union movement could play in improving labor as a 
result of robotics and digitization is to urge organizations to take ‘human augmentation’ 
a central principle. Human augmentation takes humans as the starting point and explores 
how they can do a better job through the use of smart machines (Davenport & Kirby, 2015). 
Humans become more productive or skilled by working with this technology. Opportunities 
for workers lie in developing skills in which robots and AI are not performing well, so 
workers continue to add value. A warning is in order here against the idea that preparing 
society for robots and AI is just a matter of training for the new digital economy. Human 
values, ethics and integrity should play an important role in shaping the digital revolution. 
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The technological possibilities will always have to be developed with respect for human 
values, something the trade union movement can play a role in (Freese & Dekker, 2018a).

We examined the role of the trade union movement in robotics and digitization. Their role 
partly corresponds to what we have described for what the HR function should do. The 
ILO (2020) lists concrete activities that workers’ organizations can carry out to support 
their members to adapt to labor market trends. First, workers’ organizations can help 
estimate future skills needs and analyze how to match supply and demand by geographic 
area. Secondly, trade unions can play a key role in raising awareness and stimulating 
motivation for LLL among workers. Most workers lack a clear understanding of the need 
for upskilling. They can help raise awareness and guide their members to develop those 
skills that will give them the greatest return in the long run. Third, unions can engage 
in skills recognition and certification. These activities guarantee and signal to the labor 
market that workers are equipped with the required skills. Finally, trade unions can work 
with other social partners to achieve the goal of LLL for all. By engaging in dialogue with 
government, sectoral bodies and companies, the bargaining power of workers can be 
strengthened (ILO, 2020). 

When it comes to labor relations, trade unions in the Netherlands can make agreements 
at the level of the SER and the Stichting van de Arbeid (Labor Foundation) about the 
ethical questions surrounding technological innovation: in what way is technology used in 
a humane way and which dangers should be proactively regulated? This can be fleshed out 
in collective agreements at sector and company level. The consequences of robotics and 
digitization, for instance on working conditions, may fall under the Works Council’s right 
of consent. The Works Council must therefore be alert to how technological developments 
within the organization affect workers and, where possible, exercise influence through the 
right of consent. Finally, agreements can be made for individual employees that mitigate 
the negative consequences of the choice of technology for them by means of policies 
aimed at employment security within or outside the organization (Dekker & Freese, 2018). 

When trade unions make a coherent effort in different sectors in this way, they contribute 
to maintaining employment and the quality of work, and technological development is a 
positive development which benefits workers.
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7.5 Towards an interplay between HRM and social policy for Transition 4 

At first glance, the consequences of robots and 
digitization on the work floor seemed limited for the 
Dutch companies we surveyed (with the exception of 
the professional services sector). But in a historical 
review of changes in jobs or job profiles through 

the years, it appeared that in almost every job different job requirements or skills were 
demanded, as an adaptation to technological developments. The consequences of robots 
and digitization are indeed being felt on the shop floor, but people appear to be able to 
deal with the changing demands in an agile way. Maintaining this agility at a societal level 
is crucial for the labor market to deal with these changing job requirements. 

In order for society and the labor market to be well prepared for the future of work, actors 
at many different levels must take responsibility and work together. This requires an 
interplay between pubic social policy and inclusive HRM policy. It must also pay attention 
to job-seekers who currently do not have an employer and to vulnerable employees in 
whom employers hardly invest, in order to keep their skills up to date (see also Transitions 
1 and 2). This is urgently needed, as the shortage on the labor market will continue for 
some time yet. 

Government: must present a vision on what kind of economy we want to have in the 
Netherlands and what kind of jobs we want to invest in as a society. It 
should be made clear which professions will be in demand in the future. 
Both students and workers must be facilitated by government measures 
to train for these kinds of professions. In addition, the government must 
invest in the employability of all people and in future-proof sectors, 
examining whether these measures are actually used or whether there 
are any obstacles in the living world of people. 

Sector or branch: should help develop a picture of the future of work and the skills needed 
and how to act on this at sector or branch level. A good example of 
this is how FLOW, the learning and development fund of housing 
corporations, assists employers, HRM departments and employees 
of housing corporations in forming an image of the work within 
the sector in the future and the changes that will take place on the 
workplace by offering concrete tools to take steps to be prepared for 
that future (see https://flowweb.nl/hoe-blijf-je-bij-in-de-toekomst). 

In addition, these organizations can help to stimulate intersectoral mobility and facilitate 
the transition from disappearing professions to professions of the future (see also 
Transition 3, Section 6).
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Organization: HR directors can be expected to take a proactive stance in outlining the job-
specific competencies that will be needed in the future. As a strategic 
partner, they should be involved by management at a much earlier stage 
in decisions regarding the introduction of robots and digitization. To 
color the uncertain future picture, HR directors must cooperate with 
other disciplines in the organization, such as innovation managers, 
data managers and data analysts. Moreover, collaboration with other 
organizations and educational institutions is necessary to enable 
FWTW transitions to other sectors. 

Workers: workers will have to be aware that forty years in the same job is 
not a realistic option. Continued investment in their own employment 
security and sustainable employability is crucial (see also Transition 3, 
Section 6).

Vocational and higher education: training people who will be able to meet the demands of 
organizations in the future. Experts are fairly unanimous about 
the more general skills and personality traits that will be needed in 
the future: creativity (curiosity and problem-solving abilities) and 
emotional intelligence, such as empathy, negotiation skills, social 
communication skills, cooperation, the ability to work with new 

information, e-skills, entrepreneurship and self-management (see also World Economic 
Forum, 2020). Including such skills in the curriculum can help people make optimal use 
of the opportunities offered by new technology. In addition, educational institutions have a 
role in developing and offering LLL routes for people who are already working. Universities, 
too, must assume their responsibilities in this area to a far greater extent than is currently 
the case. The importance of this is now recognized. Pieter Duisenberg, chairman of the 
Association of Universities in the Netherlands, says: “We notice that there is a growing need 
for new knowledge and skills to solve major social issues such as energy transition, digitization 
and infectious disease control. Education no longer stops at the initial qualification.”

7.6 Current and future research Transition 4

To take a closer look at the role of the HR function in the future of work, we are currently 
conducting a project funded by Instituut Gak together with Jeske van Beurden and Sjanne 
Marie van den Groenendaal. The aim of this research project is to find out whether, and 
if so how, the HRM field should be redefined as the collaboration between humans and 
robots increases. The central research question is: “How can the HR function and HRM 
education add strategic value to the collaboration between humans, robots and digitization in 
work?”
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This research consists of three parts. First, a multidisciplinary literature study into the 
influence of technological developments on HRM is conducted in order to develop 
an overview model which shows how technological developments lead to social, 
organizational and HRM and individual issues and how this influences the role of the 
HR function. This enables us to explore at an organizational level how HRM should be 
structured at a strategic, tactical and operational level within organizations in order to be 
well prepared for technological developments. 

Next, we conduct comparative case studies with organizations in professional services, 
logistics and healthcare. Here we investigate which activities, knowledge and skills are 
required from the HR function in order to prepare employees for (future) work as a result 
of robots and digitization.

In the third part, the curricula of university and higher professional education in HRM are 
examined for the extent to which they match the requirements of HR professionals with 
regard to robots and digitization. This is supplemented with interviews with Education 
directors and HRM lecturers. The aim is to construct a joint future outline with regard to 
HRM education that connects the labor consequences of robots and digitization (Van den 
Groenendaal, Freese, Van Beurden & Borghouts, forthcoming). We expect to present the 
final results of this research project next year.

We see further future research of Transition 4 within our chair in the light of primary 
unemployment prevention, as we have already discussed in Section 6 (Transition from 
work to work).
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8. Future outlook
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The overarching research question that we will investigate in our chair is: “How can 
inclusive HRM be designed within, outside and between organizations, in such a way that 
all (potential) workers will experience income, employment and social security? And how 
can social policy facilitates this? 

8.1 Overarching research HRM & Social Security chair

In the previous sections we have discussed what we are going to investigate within each of 
the transitions. But we will also carry out overarching research, on the entire TIHRM labor 
market model. Our second postdoc will focus on the total of inclusive HRM- and social 
security instruments designed to facilitate the four labor market transitions. Because the 
system world can be an obstacle in facilitating labor market transitions, this research project 
will focus on the living world. We investigate the living worlds of (non-)workers in order to 
understand how the systems world can lead to unexpected or undesirable choices at the 
individual level. The postdoc will study each transition at an individual level to distil joint 
social security- and HRM consequences. For example, in Transition 1 we will investigate 
how people feel hindered in finding new work by employers, public organizations or the 
social security system, for example losing rental allowance if people want to work more 
hours. In Transition 2 we will examine how the low level of security in combination with the 
background characteristics of people working in flexible employment relationships affect 
their living conditions. The combinations of background characteristics of people with a 
flexible employment relationship – young, lower educated and of non-Western origin – 
make people run a greater risk of precarious living conditions. These are the result of the 
unsecurities or low income associated with flexible employment relationships, such as 
no or poor housing, the inability to follow training, debt or poverty and discrimination in 
finding new or better employment. These people are disproportionately affected by social 
risks and the possibilities they have to get out of them are very limited. These workers are 
over-represented in certain neighborhoods or at specific organizations offering low-skilled 
work. We will investigate whether a cocktail of innovative HRM policies and enabling social 
security policies will result in better living conditions for these people. 

In Transitions 3 and 4, we will focus on the living worlds of those in employment. The insights 
gained by the postdoc from the four transitions will then be analyzed in combination, 
leading to recommendations for integrated inclusive HRM and social security policies. 

We will use the results of the combined research projects to write a book on Inclusive 
HRM & Social Security, together with our PhD students, postdocs and other researchers 
from the Research Lab Inclusive HRM.
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8.2 Academic Collaborative Center Inclusive Labor Market 

We will carry out the research linked to the chair in close 
collaboration with the partners of the Academic Collaborative 
Center Inclusive Labor Market. This partnership currently 
includes Achmea, CNV, CSU/T-healthcare, ING, KLM, NS, 
Philips, Rabobank, Randstad and UWV. The objective is to 

jointly work on a infrastructure for the labor market, in which entering the labor market 
and moving on the labor market is backed up with new securities. This ambition is also on 
the agenda of the SER-agreement for 2030.

We feel warm support from the Executive Board, by the close and continuous commitment 
of Jantine Schuit and the presence of Wim van de Donk at the opening of the Academic 
Collaborative Center Inclusive Labor Market, but also by the substantial financial 
and staffing incentives. The investment of 8 million euros by Tilburg University in the 
Academic Collaborative Centers around the overarching theme of ‘Widespread Prosperity’ 
is an enormous stimulus for strategic collaboration on social issues within Tilburg 
University. The appointment of Kim Putters as Professor of Widespread Prosperity at 
Tilburg University and, as of today, also the new president of the Social Economic Council, 
will undoubtedly be of great value in studying, understanding and contributing to solving 
complex social issues, including the inclusive labor market. Understanding Society is, after 
all, the motto of our great university. 

The Academic Collaborative Center Inclusive Labor Market was established with great 
support and trust by our deans: Geert Vervaeke and Antoinette de Bont. We greatly 
appreciate their (strategic) advice based on their extensive experience and involvement in 
the activities we organize.

We cannot accomplish the ambitions of this Academic Collaborative Center Inclusive 
Labor Market without the pleasant collaboration with our partners and enthusiastic 
contributions of Hanneke Hoogwegt, Florentine Tiemstra, Ellen Dingemans and Dirk 
van den Berg. We are also looking forward to continuing the good collaboration with 
Tilburg’s city professor Ton Wilthagen and the leaders of the other Academic Collaborative 
Centers: Saskia Lavrijssen and Martijn Groenleer (Smart and Social Energy Transition), 
Joks Janssen and Lex Meijdam (Broad Prosperity in Business) and Inge Bongers and Emiel 
Krahmer (Digital Health & Mental Wellbeing). 

8.3 People Management Center

Working closely with practitioners is something that binds us. As director 
of the board of the People Management Center (PMC) Charissa maintained 
effective collaborative relationships with the HRM practice for many years. 
We work together with the current partners of the PMC – AON, ASML, 
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Deloitte, DLL, DSM, ING, KLM and Rabobank – in the form of joint PhD tracks, extended 
master’s tracks for our talented students, knowledge sharing sessions, executive training 
and inspiration during strategy meetings of management teams. We will continue to do 
so with great enthusiasm in the years ahead.

8.4 Lifelong Learning as the fourth core activity at Tilburg University

LLL is crucial for an inclusive labor market. Universities have an 
important role to play in this. Chairman Pieter Duisenberg of the 
Dutch Universities Association calls for LLL to be recognized as 
the fourth core task (alongside education, research and impact) 

for universities. PMC has been developing LLL programmes for years. Via Professional 
Learning of Tilburg University, such as the SHRM training for HR-business partners in 
the health care sector, HRM modules and master classes at TIAS School for Business & 
Society and the SHRM training for directors in secondary education at VO Academie, in 
close cooperation with Utrecht University. We therefore hope that Tilburg University will 
firmly establish LLL at the strategic level, so that we can take up our social responsibility 
towards our region, alumni and partners in practice. Teaching for practice is essentially 
different than teaching regular bachelor or master students. For successful LLL programs, 
this competence must be further developed among scientists. Collaboration with business 
schools is an obvious step. This also requires that the execution of impact activities and 
teamwork will be valued more in the evaluation of scientists. The Recognition & Rewards 
movement certainly offers opportunities. 

We also make transitions in the job market. On Monday Charissa starts as Vice Dean at 
TIAS School for Business & Society. She will work together with Jenke, Edwin, Corine and 
all other colleagues of TIAS School for Business & Society to further shape LLL. Irmgard is 
the new director of the People Management Center and will continue to lead the Academic 
Collaborative Center Inclusive Labor Market.

Together, we will enthusiastically embark on a great journey in the HRM & Social Security 
chair. We are looking forward to this new adventure in which we will undoubtedly learn a 
lot ourselves.
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in the field of impact. 
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address.

In the past years we have worked together with many people and many people have helped 
us by opening doors and providing opportunities for further development. We received 
support both professionally and privately in all the steps towards becoming a professor. 
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important experience and best advice is: Team work makes the dream work!

 
   Let’s toast! We have spoken.
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