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De groei van de flexibele schil heeft weinig te maken met een toenemende behoefte aan
flexibiliteit.
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Zzp’ers:
•

verschillen onderling sterk in inkomen

•

zijn meestal niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

•
•
•

hebben een relatief groot risico op armoede
bouwen vaak geen pensioen op

nemen weinig deel aan scholing

De meerderheid is tevreden met zijn/haar autonomie en wil geen baan in loondienst.

Wat zijn kansrijke strategieën ten aanzien van onzeker werk?
Niet alle flexibele werk is slecht, maar wel als het gepaard gaat met (ongewenste) werk- en

inkomensonzekerheid.

Een deel van de oplossing moet worden gezocht in andere wetgeving: de kostenverschillen

voor de werkgever tussen de inzet van vaste krachten en van flexibele krachten (incl. zzp'ers) moet
zo klein mogelijk zijn.

De strategie van de vakbeweging zou de volgende stappen kunnen omvatten:
1.

Analyseer waarom bedrijven gebruik maken van flexibel werk.

2. 	Als er een legitieme behoefte is aan flexibiliteit, maak dan afspraken over aanvaardbare
vormen van externe flexibiliteit (bv. uitzendwerk in geval van ‘ziek en piek’).

3. 	Maak het voor werkgevers minder gemakkelijk om flexibel personeel in te zetten,
bijvoorbeeld door afspraken over onder welke voorwaarden de inzet van flexibel
personeel aanvaardbaar is.

3. 	Om te voorkomen dat werkgevers proberen met de inzet van flexibel personeel
kosten te verminderen, moet onzeker werk duurder worden, onder andere via
ketenaansprakelijkheid en door de werkingssfeer van de cao te vergroten.

