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Voorwoord
Wie stelt dat de Nederlandse arbeidsmarkt sterk aan het veranderen is,
maakt zich al bijna schuldig aan een cliché. Toch is het waar. Meer dan een
derde van de banen is inmiddels flexibel, veel taken veranderen door robotisering en digitalisering, en werk houdt zich steeds minder aan nationale
grenzen. Daarnaast is er een groeiende tweedeling ontstaan tussen de
mensen die hun voordeel doen met deze ontwikkelingen en mensen die er
met name de nadelen van ondervinden.
Tegen deze achtergrond besloot de Nationale DenkTank zich in 2017
te buigen over de vraag: hoe bieden we in 2025 iedereen in Nederland perspectief op werk?
Vier maanden lang hebben de DenkTank-deelnemers zich gestort op
deze kwestie. In dit eindrapport leest u de resultaten van dat proces. De
deelnemers schetsen hun visie op het Nederland van 2025, waar de arbeidsmarkt een gelijk speelveld is met een sterk sociaal vangnet eronder. Baanzekerheid heeft ruim baan gemaakt voor werkzekerheid, nieuwkomers
krijgen actieve begeleiding naar werk en kunnen sociaal meedoen, en technologische ontwikkelingen nemen routinematige taken over zodat meer
mensen zich kunnen ontplooien in uitdagendere bezigheden. Het tweede
deel van het rapport presenteert de tien oplossingen waarmee de DenkTank
die visie dichterbij wil brengen. Een aantal zijn praktisch en kunnen met een
vliegende start beginnen. Anderen vergen een lange adem en dagen ons uit
om politiek, cultureel of institutioneel nieuwe perspectieven te verkennen.
Die nieuwe perspectieven zijn meer dan welkom. Het doel van de DenkTank was immers om buiten de gebaande paden te treden. We zullen hun
oplossingen beoordelen op merites en politieke haalbaarheid. Ze kunnen ons
hoe dan ook inspireren bij wat we al doen om de toekomst met open vizier
tegemoet te treden. Aan de ene kant werken we aan concrete manieren om
de negatieve verschillen tussen flexibele en vaste werkers te verkleinen, en
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voldoende werk en zekerheid te bieden. Aan de andere kant weten we dat we er daarmee nog niet zijn,
en klinkt de wens om de instituties op de arbeidsmarkt radicaal te moderniseren. We denken daarom ook na over nieuwe visies op de sociale zekerheid
en over de toekomst van werk zelf.
Zo vullen de pragmaticus en de visionair, de denkers en de doeners,
‘wat willen we doen’ en ‘waar doen we het voor’, elkaar aan. De oplossingen
van de Nationale DenkTankers voorzien in beide behoeften, en ik verheug
me erop te zien hoe zij die in de praktijk gaan brengen. Met een beetje geluk
leven we spoedig in een maatschappij waarin iedereen perspectief heeft
op zinvol, zeker werk en alles wat dat biedt.
Bernard ter Haar, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie,
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Stichting de Nationale DenkTank heeft dit jaar nauw samengewerkt
met vijf themapartners: CAOP en VSO, FNO, Goldschmeding
Foundation, ING en het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Deze instellingen herkennen zich in het thema
van de Nationale DenkTank 2017: een inclusieve arbeidsmarkt.
Daarom hebben ze samen met de deelnemers van de Nationale
DenkTank 2017 de onderzoeksvraag en uitgangspunten
geformuleerd, en ondersteuning geboden tijdens de analysefase
en het uitwerken van de oplossingen.
De Nationale DenkTank is onafhankelijk in het beantwoorden
van de onderzoeksvraag.

De Nationale
DenkTank 2017
22 getalenteerde
academici en 12
expertdeelnemers
hebben zich vier
maanden verdiept
in de Nederlandse
arbeidsmarkt.
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Zomerschool
In augustus kwam
de Nationale DenkTank 2017 bijeen
voor een intensief
programma over
de Nederlandse
arbeidsmarkt.
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AANLEIDING EN
ONDERZOEKSVRAAG

‘Het gaat té goed op de arbeidsmarkt: tekort aan personeel’.1
‘Laagste werkloosheid in zes jaar’.2 Als we naar de krantenkoppen kijken van het afgelopen jaar gaat het goed met de Nederlandse arbeidsmarkt. De Nederlandse economie trekt aan en het
aantal werklozen wordt alleen maar kleiner.3 4 Toch profiteert
niet iedere Nederlander hiervan. Zo heeft meer dan 50% van de
mensen met een arbeidsbeperking geen betaald werk, en sluit
80% van de zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af vanwege de hoge kosten die daarmee gepaard gaan.5 6

De vraag is of er
niet een andere
inrichting nodig
is om voldoende
perspectief op
bestaanszekerheid te bieden
voor iedereen.

De Nationale DenkTank 2017 heeft zich ten doel gesteld dat het
Nederland van 2025 een inclusieve arbeidsmarkt heeft waaraan
iedereen kan meedoen. Om dit te helpen realiseren heeft de
Nationale DenkTank zich de afgelopen maanden gericht op vier
specifieke doelgroepen die moeite hebben om mee te komen op
de Nederlandse arbeidsmarkt: jongeren met een chronische
arbeidsbeperking, nieuwkomers en multiculturele Nederlanders,
mensen die onvrijwillig en langdurig een flexibele arbeidsrelatie
hebben, en mensen van wie het werk verdwijnt of verandert ten
gevolge van automatisering en robotisering. De deelnemers
werden bijgestaan door expertdeelnemers die actief meedachten
over de richting van het onderzoek, de analyses en de oplossingen,
en zo een essentiële bijdrage leverden. De Nationale DenkTank is
aan de slag gegaan met de hoofdvraag:
Hoe bieden we in 2025 iedereen in Nederland perspectief op werk?
Wij zien werk niet alleen als een middel voor het genereren van
inkomsten, maar ook als een manier om sociale erkenning te
verwerven. Mensen ontlenen in zekere mate hun identiteit aan
zowel betaald als onbetaald werk. Op dit moment wordt bestaanszekerheid voor een deel vanuit de bijstand en andere
uitkeringen geregeld, maar vooral vanuit werk en contractvorm.
De vraag is of er niet een andere inrichting nodig is om voldoende perspectief op bestaanszekerheid te bieden voor iedereen.
De Nationale DenkTank 2017 richt zich daarom in dit rapport niet
alleen op het bieden van perspectief op een baan, maar ook op
het bieden en garanderen van bestaanszekerheid zonder dat dit
per definitie aan werk is gekoppeld.
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Een brief uit 2025

VISIE

In 2017 ging het goed met Nederland. Er was sprake van krapte op de

arbeidsmarkt en steeds meer mensen hadden perspectief op werk. Toch bleek
dat een aantal doelgroepen structureel achterbleef bij de rest van Nederland.
Daarom boog de Nationale DenkTank zich dat jaar over de vraag hoe wij
iedereen perspectief op werk konden bieden.

Niet iedereen had een gelijke kans op werk. Mensen met een arbeidsbeperking
werden minder vaak aangenomen omdat er enkel gekeken werd naar hun
beperkingen, en niet naar hun talenten. Nederlanders met een multiculturele
achtergrond ondervonden vooroordelen als zij wilden toetreden tot de
arbeidsmarkt: ‘Liever Mark dan Mohammed’ was een van de onderliggende
redenen voor de hoge werkloosheid in deze groep. De participatiesamenleving
was ingericht om iedereen mee te laten helpen en voor elkaar te laten zorgen,
maar vrijwilligerswerk en mantelzorg werden niet op dezelfde manier
gewaardeerd als betaald werk.
Het wél hebben van betaald werk betekende echter nog geen garantie voor
bestaanszekerheid of voor zinvol werk. Expertdeelneemster Dagmar
bijvoorbeeld, die graag in de zorg wilde gaan werken, kon niet van baan
veranderen zonder de bestaanszekerheid van haar andere baan op te geven.
Flexwerkers en zzp’ers hadden weinig inspraak in hun arbeidsvoorwaarden
omdat vakbonden hen niet representeerden. Bovendien hadden zij weinig
sociale zekerheden omdat deze verbonden waren aan een vast contract.
Mensen waren zich ervan bewust dat technologische ontwikkelingen voor
grote veranderingen zouden gaan zorgen in de manier waarop het werk was
ingericht, maar er waren nog geen concrete ideeën over de aanpak hiervan.
Veelal oudere werknemers, die niet meekwamen met deze veranderingen,
werden weg-geautomatiseerd, terwijl er tegelijkertijd nauwelijks werd
nagedacht over het inzetten van technologie om het perspectief op werk
voor iedereen te verbeteren.

In 2025 is het perspectief op werk voor deze kwetsbare groepen aanzienlijk

vergroot. Er is een samenleving gecreëerd waarin iedereen een plek heeft
en waarbinnen praktische oplossingen hebben geleid tot een structurele
verandering van de arbeidsmarkt. Nu, in 2025, is bestaanszekerheid
losgekoppeld van werk en van vaste contracten. Sociale zekerheden zijn niet
alleen maar weggelegd voor mensen met een vast contract, en de flexibilisering
van de arbeidsmarkt wordt niet langer gekenmerkt door een race to the
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AzCademy

bottom. Ieders bestaanszekerheid wordt gegarandeerd door participatie in
de samenleving. Hierdoor is er meer ruimte voor zingeving en zelfontplooiing.
De waarde van werk is niet meer gelinkt aan loon, maar aan de maatschappelijke bijdrage. Vrijwilligers, mantelzorgers en huisvaders en -moeders
geven werkenden de ruimte om zich te focussen op hun baan. De informele
economie ondersteunt op deze manier de formele economie, en wordt zo
meer gewaardeerd. In 2025 worden mensen beloond voor informeel werk
en wordt hun bestaanszekerheid gegarandeerd, terwijl zij een bijdrage
leveren aan de participatiesamenleving.
Iedereen heeft nu een gelijke startpositie als het gaat om perspectief op
werk. Men is zich bewust geworden van het feit dat er waardevol arbeidspotentieel verloren gaat als men blijft denken in beperkingen en stigma’s.
Formele en informele netwerken zijn eerlijker verdeeld, en mensen ondersteunen elkaar in het bieden van perspectief op werk door hun netwerk
voor elkaar open te stellen. Hierdoor hebben mensen die eerder een afstand
tot de arbeidsmarkt hadden, nu meer kans om betrokken te worden in de
inclusieve arbeidsmarkt.
In 2025 wordt zinvol werk gezien als een basisrecht. Hierin is technologie
een oplossing voor het bieden van zinvol werk. Dankzij automatisering
wordt routinewerk overgenomen en blijft er ruimte voor creativiteit en
diepgang. Technologische ontwikkeling heeft de groei van de economie
gestimuleerd en daarmee zijn de dienstensector en de creatieve sector
opgebloeid. Niet langer wordt technologie slechts ingezet om de mens te
vervangen, maar wordt er juist gekeken naar hoe die de mens kan dienen
en de samenleving versterken. Mensen zoals Dagmar kunnen nu zelf
invullen op welke manier zij willen bijdragen aan de samenleving zonder
hun bestaanszekerheid op te geven. Zekerheden zijn niet langer afhankelijk
van het soort contract dat men heeft of het soort werk dat men doet. Succes
in werk en waarde van werk worden niet langer gedefinieerd door wat je
ervoor betaald krijgt. Iedereen profiteert van een inclusieve samenleving,
en de vraag ‘Wat zou werk moeten zijn?’ wordt veel breder beantwoord.
Werk loont; niet alleen in de vorm van individueel inkomen, maar ook in de
vorm van zingeving, waardering en bestaanszekerheid. Voor iedereen.
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THEMA’S EN LEESWIJZER

Tijdens de analysefase hebben de deelnemers van de Nationale
DenkTank 2017 intensief onderzoek gedaan naar verschillende
aspecten van de Nederlandse arbeidsmarkt.
Het volledige analyserapport, aangevuld met een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen, is te vinden op:
www.nationale-denktank.nl/jaarlijkse-denktank/analyse2017
De onderzoeksvraag en de resultaten uit de analysefase vormen
de basis voor de oplossingen die in dit eindrapport staan. Met elke
oplossing wil de Nationale DenkTank 2017 bijdragen aan de
verbetering van de arbeidsmarkt. Die verbeteringen passen binnen de volgende vijf thema’s:
•
•
•
•
•

Met elke
oplossing wil
de Nationale
DenkTank 2017
bijdragen aan
de verbetering
van de
arbeidsmarkt.

toetreding tot de arbeidsmarkt
vernieuwde sociale zekerheid
uitgaan van kracht van kwetsbare groepen
anticiperen op veranderingen op de arbeidsmarkt
samenwerking stimuleren

Bij alle oplossingen geldt als uitgangspunt dat het verbeteren
van de arbeidsmarkt alleen kan plaatsvinden als álle betrokken
partijen hier samen aan werken. De Nationale DenkTank 2017
richt zich daarom tot werkgevers, werkenden, toetreders tot de
arbeidsmarkt, onderwijsinstellingen, de overheid, vakbonden,
opiniemakers, maatschappelijke organisaties, fondsen, kennisinstellingen en brancheverenigingen. Bij elke oplossing staat op
de titelpagina genoemd aan welke thema’s deze gekoppeld is,
hoe de oplossing bijdraagt aan de onderzoeksvraag en welke
partijen de Nationale DenkTank 2017 graag bij de oplossing wil
betrekken.
15
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Expertforum
Op 28 september
organiseerde de
Nationale DenkTank
2017 het Expertforum. Tijdens een
presentatie legden
de deelnemers hun
analyses voor aan
de 150 aanwezige
experts.
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contacten
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DoneerJeNetwerk
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‘Welkom bij ons bedrijf, Sara.’ Sara straalt:
na maanden van solliciteren heeft ze
eindelijk een fijne werkplek gevonden!
Ze belt meteen Juan op, die haar bij de
werkgever heeft geïntroduceerd. Juan
deed mee aan DoneerJeNetwerk: een
maand lang is hij samen met zijn collega’s
de netwerk challenge aangegaan om hun
netwerk open te stellen voor Sara. Ze is
in contact gebracht met allerlei nuttige
contacten en heeft kopjes koffie gedronken
met potentiële werkgevers. Eén van die
kopjes koffie beviel zo goed dat Sara nu
haar eerste contract heeft getekend. Door
DoneerJeNetwerk is Sara enthousiast
geworden om ook iemand anders te helpen.
Bij haar nieuwe werkgever gaat zij nu zélf
de netwerk challenge aan om een ander
‘Talent met Afstand’ perspectief op werk
te bieden.

Talent met Afstand

Netwerk Donateurs

Aanleiding

Impact

We leven in een netwerksamenleving:
een van de belangrijkste kanalen waarlangs mensen in Nederland een baan of
stage vinden, is hun persoonlijke netwerk.7 8 Ook geeft 70% van de bedrijven
aan stagiaires te werven via hun eigen
contacten.9 Bepaalde groepen kennen
echter niet de juiste mensen en ervaren
hierdoor een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat is zonde, want zo gaat er
veel talent verloren.

Met DoneerJeNetwerk wordt het
netwerk van Talenten vergroot, en
daarmee het perspectief op werk.
Door inzicht te geven in hoe je je eigen
netwerk kan inzetten voor een ander,
maken we Donateurs bewust van de
ongelijke verdeling van netwerken en
stimuleren we hen om anderen ook te
enthousiasmeren voor het openstellen
van hun netwerk.

Oplossing

‘Netwerk Donateurs’ die hun netwerk
willen openstellen. Werkzoekende
Talenten die een netwerk kunnen
gebruiken. Investeerders en subsidie
verlenende fondsen die de doorontwikkeling van DoneerJeNetwerk willen
financieren.

Gezocht
DoneerJeNetwerk koppelt een werkzoekend ‘Talent met Afstand’ aan een groep
mensen met een netwerk, zoals een
afdeling van een bedrijf of een vereniging.
Deze ‘Netwerk Donateurs’ stellen op
een laagdrempelige manier hun netwerk
open door op zoek te gaan naar nuttige
contacten voor het Talent. De Donateurs
stellen een ‘Super-Netwerker’ aan die
persoonlijk contact met het Talent onderhoudt en gaan dan aan de slag door hun
contacten te linken aan het Talent.

Contactpersonen
Simone van Dijk, +31 6 48559605
s.vandijk@nationale-denktank.nl
Lana Askari, +31 6 49777737
l.askari@nationale-denktank.nl
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INFORMATIEOVERDRACHT OP ÉÉN CENTRALE
PLEK VAN EN VOOR JONGEREN
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Werkgevers
hebben beter
zicht op
talenten en
behoeften

Efficiëntere
en persoonsgerichte
informatieoverdracht

Jongeren
hebben
zeggenschap
over TalentenMapp

TalentenMapp
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Dankzij het gebruik van TalentenMapp
heeft Oscar na zijn studie passend
werk kunnen vinden bij een werkgever
die inzicht heeft in wat Oscar kan en
waar hij goed in is. TalentenMapp zorgt
ervoor dat informatie over Oscar niet
meer instituut-gebonden is, maar juist
persoonsgericht. Elke betrokken partij,
waaronder zijn school en zijn nieuwe
werkgever, deelt relevante informatie
over Oscar, inclusief Oscar zelf. Hierdoor
ziet zijn werkgever direct (en op een
heel overzichtelijke manier) wat Oscars
vaardigheden zijn, wat hij kan en wil, en
wat voor ondersteuningsbehoeften hij
heeft. En ook welke regelingen op hem van
toepassing zijn. Oscar kan op deze manier
zijn talenten en wensen presenteren
en zijn nieuwe werkgever hoeft niet door
organisatorische rompslomp heen om
achter relevante informatie te komen.

Voor

Na
Jongere

Talenten

Online profiel
van jongere met
arbeidsbeperking

School

School Gemeente Jobcoach

Info

Info

Info

?

Gemeente

TalentenMapp

Jobcoach

!
Werkgever

Werkgever

Aanleiding

Impact

Jongeren met een arbeidsbeperking
kunnen door veel partijen worden ondersteund bij het vinden en behouden van
werk. Elke betrokken partij houdt een
eigen dossier bij.10 Hierdoor raakt informatie versnipperd of wordt niet goed
overgedragen. De jongeren zelf hebben
geen dossier. Voor werkgevers is één
overzichtelijk dossier, met daarin alle
relevante informatie over de jongeren
en informatie van alle partijen, cruciaal.11

TalentenMapp is een doorbraak in de
matching van werkgevers en geschikte
kandidaten. Het vergroot het perspectief
op werk voor 272.000 jongeren met een
arbeidsbeperking, waarvan in 2016 maar
één op de drie werk had.12 Toenemende
arbeidsparticipatie leidt tot een vermindering van kosten voor sociale zekerheid.
Daarnaast wordt het welzijn van de jongeren vergroot en leidt het tot meer waardering voor deze groep. Er zal ook een
maatschappelijke besparing plaatsvinden,
want er hoeft slechts een enkel systeem
te worden aangeschaft in plaats van een
systeem per instelling. De kans op dubbele
documentatie wordt hiermee verkleind.

Oplossing
TalentenMapp is een centrale plek waar
werkgevers alle relevante informatie
vinden die nodig is om jongeren met een
arbeidsbeperking in dienst te nemen.
Het kan door alle betrokken partijen
gebruikt worden en is niet instituutgebonden. Jongeren hebben zeggenschap over dit dossier of wijzen een
verantwoordelijke aan. Het dossier bevat
talenten, regelingen en ondersteuningsbehoeften van de jongeren, en contactgegevens van betrokkenen. Een grote
uitdaging is de privacy-waarborging.

Gezocht
Onderwijsinstellingen, gemeenten, werkgevers, jobcoaches en een IT-partij die een
pilot willen doen met dit nieuwe systeem.

Contactpersonen
Susanne Boers, +31 6 42451115
s.boers@nationale-denktank.nl
Elma Dujso, +31 6 41429951
e.dujso@nationale-denktank.nl
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EEN INTENSIEF TAALTRAJECT
VOOR GEMOTIVEERDE NIEUWKOMERS
29

In tien weken
de Nederlandse
taal leren

De klas vormt
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Studeren of
werken in het
vervolgtraject

Taalbootcamp
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Adina is in de zomer van 2025 naar Nederland gevlucht. Ze wil zo snel mogelijk de
Nederlandse taal leren om zo een baan te
vinden en een nieuw leven in Nederland op
te bouwen. Daarom meldt ze zich aan voor
Taalbootcamp bij een taalschool in haar
buurt. Taalbootcamp is een intensief traject
waarbij ze in tien weken de Nederlandse
taal op B1-niveau leert én de regionale
arbeidsmarkt leert kennen. Ze zit in een
groep met vijf andere nieuwkomers die
zich in dezelfde uitgangspositie bevinden.
Met hen vormt Adina haar eerste professionele netwerk in Nederland. Na voltooiing
van het taaltraject en het behalen van het
staatsexamen op B1-niveau, vindt ze met
passende begeleiding van Taalbootcamp
een stage bij haar droombedrijf. Binnenkort hoort ze of ze door kan groeien naar
een volledige baan.

Huidig traject

3 jaar

Diploma B1

Taalbootcamp

Boost

10 weken

Kickstart

Diploma B1

Arbeidsmarkt

Aanleiding

Impact

Op dit moment is het taalonderwijs voor
nieuwkomers verspreid over enkele
jaren. In deze tijd kunnen nieuwkomers
niet actief meedoen op de arbeidsmarkt
en zijn ze afhankelijk van de bijstand.
Uit het taalonderwijs voor expats blijkt
dat het mogelijk is om met een intensief
taaltraject, in een periode van minder
dan drie maanden, op taalniveau B1 te
komen. Zo valt er dus veel tijd te winnen.

Taalbootcamp helpt gemotiveerde nieuwkomers die op een intensieve manier
kunnen en willen leren een kickstart te
maken in Nederland. Het voorkomt dat
zij lange tijd aan de rand van de arbeidsmarkt blijven staan omdat ze de taal nog
niet beheersen. Met Taalbootcamp voelen
gemotiveerde nieuwkomers zich deelgenoot van de maatschappij, en wordt
bovendien de periode verkort waarin zij
afhankelijk zijn van de bijstand.

Oplossing
Taalbootcamp brengt kansrijke nieuwkomers in een periode van tien weken op
taalniveau B1: het benodigde taalniveau
voor het inburgeringsexamen. Ook kunnen
nieuwkomers tijdens de Taalbootcamp
hun eerste professionele netwerk in
Nederland opbouwen met andere talentvolle nieuwkomers. Daarnaast koppelt
Taalbootcamp partners aan deelnemers
voor een vervolgtraject, bestaande uit
een studie, stage- of werkplek.

Gezocht
Taalscholen die een taalbootcamp willen
ontwikkelen. Gemeenten die een pilot
van Taalbootcamp willen financieren.
Gemotiveerde deelnemers.

Contactpersonen
Aida Kidane, +31 6 50802041
a.kidane@nationale-denktank.nl
Charlotte van Woerden, +31 6 25124222
c.vanwoerden@nationale-denktank.nl
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PERSOONLIJK, GERICHT EN SOCIAAL
LEERPUNTENSYSTEEM
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Maakt van de
werkcultuur
een ontwikkelcultuur

Bereidt
werkenden
voor op de
toekomst

Stuurt in de
richting van
de toekomstige
arbeidsmarkt

ToThePoint
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1 maart 2025. Marieke is in haar zelfrijdende auto op weg naar haar werk en
heeft nog genoeg tijd om haar dag voor te
bereiden. Machines en algoritmes doen de
repetitieve werkzaamheden die mensen
eeuwenlang zelf moesten uitvoeren. Dat
is fijn. Maar de keerzijde daarvan is dat
Marieke zich haar hele leven lang moet
blijven ontwikkelen, want ze kan er niet
meer op vertrouwen dat zij de kennis die
zij tijdens haar opleiding heeft opgedaan,
haar hele leven kan inzetten. Gelukkig is
elke werkplek ook een leerplek. Op haar
werk leert Marieke veel van collega’s en
ontwikkelt ze via online en offline modules
gemakkelijk nieuwe vaardigheden. Met
ToThePoint houdt ze bij hoe ze zich ontwikkelt, met welke collega’s ze samen kennis
opdoet en welk traject haar voorbereidt op
de toekomst. Je constant blijven ontwikkelen
is niet meer iets exclusiefs; het is de norm.

Welkom Maarten!
Functie: financieel adviseur
Afdeling: marketing

Cursussen

Punten

Leertechnieken

10p

Facebookmarketing

7p

Persoonlijk leiderschap

5p

150p

Ontwikkeling
Top 20% van deze maand
binnen onze organisatie

Nodig collega’s uit

Oscar van Gennip
Receptionist
+ 4p

Marieke van Steen
HR manager
+ 2p

ToThePoint is een persoonlijk, gericht en sociaal leerpuntensysteem

Aanleiding
Door automatisering en robotisering zal
in 2020 de samenstelling van 60% van
de nu bestaande banen zijn veranderd.13
Werkenden bewegen onvoldoende mee
met deze verandering. Dit komt door een
gebrek aan gevoel van eigenaarschap
over hun ontwikkeling en omdat ze
niet goed weten waarin ze zich moeten
ontwikkelen. Ook mist het sociale aspect
van leren op de werkvloer.

Oplossing
ToThePoint is een persoonlijk, gericht
en sociaal leerpuntensysteem dat op een
toekomstbestendige manier werkenden
helpt zich te ontwikkelen op de werkvloer,
aan de hand van een eigen profiel. De
hoeveelheid punten hangt af van de waarde van de ontwikkeling in de toekomst.
Bovendien stimuleert het leerpuntensysteem om samen met collega’s te
ontwikkelen, zowel online als offline.

Impact
ToThePoint maakt van de werkcultuur
een ontwikkelcultuur: werkenden ont-

wikkelen zich makkelijker in hun werk,
blijven duurzaam inzetbaar en krijgen
beter inzicht in de manier waarop ze
zich kunnen ontplooien binnen het bedrijf
waar ze werken. ToThePoint geeft
werkenden inzicht in hoe duurzaam
inzetbaar ze zijn, waardoor het aantal
werkenden dat tijdig nieuwe talenten
ontwikkelt toeneemt. Hierdoor zal de
arbeidsmobiliteit binnen een bedrijf
verbeteren, en vervolgens de arbeidsmobiliteit in het hele land. Bedrijven kunnen zo sneller aan geschikt personeel
komen waardoor de productiviteit in
Nederland kan stijgen.

Gezocht
Bedrijven die hun werkenden graag
duurzaam inzetbaar willen houden en die
ToThePoint willen co-creëren en/of een
pilot willen starten.

Contactpersonen
Sabrine van Rossum, +31 6 53354314
s.vanrossum@nationale-denktank.nl
Jurriaan Parie, +31 6 21208421
j.parie@nationale-denktank.nl
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GEEN SOLLICITATIEPLICHT VOOR 55-PLUSSERS,
MAAR EEN VRIJE KEUZE IN VRIJWILLIGERSWERK
37

Betekenisvol
werk voor 55plussers met
een uitkering

Erkende bijdrage
in plaats
van zinloos
solliciteren

Gemeenten
krijgen meer
gemeenschapswerk gedaan

Wat Is Werk
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Luuk heeft 24 jaar bij een bank gewerkt als
hij boventallig wordt verklaard en in de WW
terecht komt. Na 113 sollicitatiebrieven
heeft hij nog steeds geen werk gevonden
en ziet hij het vinden van betaald werk
somber in. Na al die jaren hetzelfde werk
te hebben gedaan zou hij graag een van de
schaars betaalde functies willen hebben
bij de voedselbank. Helaas is dit erg lastig
omdat er nauwelijks betaalde functies zijn,
en Luuk hier geen werkervaring in heeft.
In 2025 is de sollicitatieplicht vervallen,
waardoor hij in een vrijwilligersfunctie toch
bij kan dragen aan het werk van de voedselbank. Hij krijgt veel energie van zijn
collega’s, van het contact met leveranciers
en het helpen van mensen. Luuk voelt zich
meteen een stuk beter en merkt dat zijn
werk erkend wordt door de gemeente: hij
hoeft geen sollicitatiebrieven meer te schrijven, brieven die hem alleen maar frustratie
opleverden.

CV

CV

55+

Wat Is Werk
CV

Sollicitatietijd

Vrijwilligerstijd

Werkzoekende met sollicitatieplicht
Voedselbank met te weinig mankracht

Aanleiding

Impact

Het aantal werkloze 55-plussers is groot:
117.000 ouderen hebben op dit moment
geen betaald werk en maken aanspraak
op de WW of de bijstand.14 Daarbij hebben
zij een sollicitatieplicht. De kans dat ouderen weer een betaalde baan vinden is
echter klein. De kans dat een 55-plusser
vanuit de WW aan betaald werk komt is
slechts 10%, en voor 60-plussers is dit
zelfs nog maar 3%.15 Doordat ouderen
moeten blijven solliciteren (met weinig
kans op succes) raken ze ontmoedigd16,
terwijl ze graag een zinvolle bijdrage
willen leveren aan de maatschappij.

Door het vervangen van de sollicitatieplicht zal er een onnodige stressfactor
weggehaald worden bij 117.000 ouderen
met een uitkering. Vrijwilligerswerk
leidt in 76% van de gevallen tot een
verlaging van stress en in 78% tot
verhoging van de ervaren gezondheid.17
Er kunnen veel zorgkosten bespaard
worden omdat uitkeringsgerechtigden
verantwoordelijk zijn voor 58% van de
totale kosten in de geestelijke gezondheidszorg.18

Oplossing
Wat Is Werk biedt 55-plussers perspectief
op zinvol werk. De sollicitatieplicht voor
55-plussers in de bijstand wordt vervangen door de voorwaarde om vrijwilligerswerk op te pakken voor minimaal 10
uur in de week. De deelnemers worden
verder volledig vrijgelaten in de keuze
van vrijwilligerswerk, en dus de invulling
van deze 10 uur. Zo bepalen zij zelf wat
voor hun zinvol werk is.

Gezocht
Avontuurlijke gemeenten om een inspiratievoorbeeld en een kosten-batenanalyse
op te zetten. 55-plussers met een uitkering die op vrijwillige basis aan een pilot
mee willen doen.

Contactpersonen
Bastiaan Meinders, +31 6 83777892
b.meinders@nationale-denktank.nl
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DIRECTE EN DIGITALE COMMUNICATIE TUSSEN ALLE
WERKENDEN EN HUN VERTEGENWOORDIGERS
41

Analyseren de
behoeften van
alle werkenden

Maken directe
terugkoppeling
mogelijk

Hernieuwen de
legitimiteit van
de vakbond

De Inspraakmakers
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Het is maandagochtend en de eerste
vergadering zit er alweer op. Melle voelt
zijn telefoon trillen: een nieuw bericht.
Het is zijn vertegenwoordiger bij de caoonderhandelingen, Amira. Melle ontvangt
een korte vragenlijst waarin Amira vraagt
om tien arbeidsvoorwaarden te sorteren
op volgorde van wat hij belangrijk vindt.
Melle geeft onder andere aan extra vrije
tijd het belangrijkst te vinden en pensioen
het minst belangrijk. Aan het einde van
de week krijgt hij opnieuw een melding
van Amira. Het blijkt dat de meerderheid
van zijn collega’s heeft aangegeven extra
vrije tijd óók het belangrijkst te vinden en
dat dit dus de inzet van de komende caoonderhandelingen zal zijn. Melle vindt
het fijn om te weten dat met hulp van de
Inspraakmakers zijn stem gehoord wordt.

Voor

Na

Cao-onderhandeling

Cao-onderhandeling

Sectorbestuurders
Sectorbestuur

Digitale vragenlijst
Sectorraad
Sectorraadslid

Werknemers

Werknemers

1 op de 5 werknemers heeft inspraak

Alle 5 werknemers hebben inspraak

Aanleiding

Impact

Slechts 20% van de werkenden is lid
van een vakbond.19 Bepaalde groepen,
zoals jongeren en werknemers met een
flexibele arbeidsrelatie, zijn minder vaak
lid van de vakbond omdat zij zich niet
vertegenwoordigd voelen. Ook de representatie van de leden van de vakbond
naar de vertegenwoordigers toe is vaak
indirect en ondoorzichtig.

De Inspraakmakers zorgen voor de
emancipatie van werkenden die nu niet
direct vertegenwoordigd worden. Dit is in
het bijzonder relevant voor de 2,8 miljoen
werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. De Inspraakmakers bieden hen de
kans hun beperkte bestaanszekerheid via
de vakbond te verbeteren. Dit hernieuwt
ook de legitimiteit van de vakbond.

Oplossing

Gezocht

De Inspraakmakers is een digitaal
hulpmiddel waarmee vertegenwoordigers van de vakbond, eventueel in
samenwerking met de werkgever,
in direct contact staan met alle werkenden, leden en niet-leden. Via een
digitale vragenlijst kunnen vertegenwoordigers inventariseren wat er onder
de werkenden leeft, en de resultaten
terugkoppelen.

Vertegenwoordigers van werkgevers en
werknemers om de Inspraakmakers te
implementeren. Een softwarebedrijf dat
de benodigde software beschikbaar stelt.

Contactpersonen
Abel Hemmelder, +31 6 20375178
a.hemmelder@nationale-denktank.nl
Ties Ammerlaan, +31 6 46498637
t.ammerlaan@nationale-denktank.nl
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NIEUWKOMERS LEREN DE JUISTE VAARDIGHEDEN
OM ARBEIDSMARKTKRAPTE OP TE VULLEN
45

Vacatureaanbod
bouwsector
is enorm

Arbeidspotentieel
bij AZC gaat
verloren

AzCademy
bouwt de brug
tussen vraag
en aanbod

AzCademy
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Sayid heeft zijn plek gevonden. Een plek
waar hij samen met anderen kan leren.
Een plek waar hij zich kan ontwikkelen.
Een plek die de brug vormt tussen hem en
de werkgever. De afgelopen twee maanden
heeft hij veel rondgelopen op de AzCademy.
Een warme plek waar nieuwkomers samenkomen om een brandend verlangen tot
actie om te zetten in werkelijkheid. Thuis
heeft hij altijd met veel plezier met zijn
handen gewerkt. De werkplaats hier biedt
hem een kans om dit werk in Nederland
voort te zetten. De begeleiding voelt precies
aan hoe Sayid het beste uit zichzelf kan
halen en helpt hem als hij het moeilijk heeft.
Werkgevers staan op hem te wachten en
geven hem het gevoel dat hij gewaardeerd
en gezien wordt in zijn kennen en kunnen.

Nieuwkomers
op het AZC

AzCademy

Sectoren
met arbeidskrapte

De AzCademy bouwt de brug
tussen nieuwkomer en werkgever

Aanleiding

Impact

Nieuwkomers in het AZC moeten lang
wachten voordat ze het leven weer kunnen
oppakken. De drang om aan de slag te
gaan is enorm, maar perspectief op werk
miniem. Veel nieuwkomers zijn technisch
opgeleid in hun thuisland, maar de taalbarrière, het ontbreken van benodigde
kwalificaties en een andere bedrijfscultuur vormen grote obstakels bij het
toetreden tot de arbeidsmarkt. Dit terwijl
deze arbeidsmarkt juist staat te springen
om technisch geschoold personeel.20

AzCademy helpt nieuwkomers aan een
baan. Dit stelt de nieuwkomer in staat om
volop mee te doen in de maatschappij,
wat zijn integratie ten goede komt.
Ook gaan de maatschappelijke kosten
omlaag, omdat minder nieuwkomers
van bijstand afhankelijk zijn. Bij elk AZC
kan een AzCademy worden gestart, en
op termijn kan AzCademy ook mensen
opleiden voor andere vakgebieden waar
arbeidskrapte is, zoals ICT en zorg.

Gezocht
Oplossing
AzCademy faciliteert een werkplaats
op het AZC. Dit door samen te werken
met het COA, gemeenten, technische
werkgevers en GeredGereedschap.
Nieuwkomers worden begeleid bij het
behalen van relevante diplomering voor
de bouwsector, het machtig worden van
vakjargon en het verwerven van kennis
van de bedrijfscultuur. Door in te spelen
op de arbeidsmarktkrapte realiseert
AzCademy in korte tijd een uitstroom
van werkplaats naar werkgever.

Werkgevers in de bouw, techniek- en
installatiebranche die naarstig op zoek
zijn naar technisch geschoold personeel.
47

Contactpersonen
Gabriël van Rosmalen, +31 6 21823432
g.vanrosmalen@nationale-denktank.nl
Sjoerd Oppenheim, +31 6 17561028
s.oppenheim@nationale-denktank.nl
Floris Rijssenbeek, +31 6 27221096
f.rijssenbeek@nationale-denktank.nl
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DE TOEKOMST VAN JE WERK
BEGINT BIJ EEN EERSTE GESPREK
49

Stimuleert
vóór reorganisaties
een cultuur
van beweging

Met collega’s
nadenken
over je eigen
rol in de
toekomst

Uitwisseling
ervaring en
energie tussen
coaches en
werknemers

ReflectEerder
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Astrid, 53 jaar, is al dertig jaar in dienst bij
hetzelfde bedrijf. Hoewel ze nog vijftien
jaar door moet werken, voelde ze aanvankelijk geen urgentie om met haar werkgever
in gesprek te gaan over de invulling van die
tijd. Nadat een aantal collega’s enthousiast
zijn geworden over ReflectEerder, besluit
ook Astrid mee te doen en een eerste gesprek aan te gaan. In het gesprek wordt
de urgentie haar duidelijk en krijgt ze de
ruimte en tijd om uit te vinden welke stappen
ze kan nemen om haar talenten beter in te
zetten. Gestimuleerd door samenwerking
met andere medewerkers en jonge coaches,
voelt ze de motivatie en krijgt ze het zelfvertrouwen om zich verder te ontwikkelen.
Ze besluit dat ze, naast haar huidige taken,
ook haar talent voor organiseren beter wil
inzetten, en gaat na de sessie hierover in
gesprek met haar werkgever.

Workshop:
Nadenken over de toekomst

Aanleiding

Impact

Technologische ontwikkelingen veranderen 60% van de banen.21 Werknemers
verwachten hulp om inzetbaar te blijven.22
Zowel werkgevers als werknemers gaan
pas nadenken als het bijna te laat is.
77% van de werknemers voert nooit een
gesprek over de invulling van hun werk
tot aan hun pensioen.23 Werknemers
ervaren een flinke drempel om het eerste
gesprek aan te gaan, omdat ze denken
dat het hen toch niet raakt, of omdat ze
bang zijn voor de gevolgen.

ReflectEerder ondersteunt veranderende
organisaties bij de bewustwording van
werknemers voor veranderingen en door
inzicht te geven in hun rol, en dat al ver
vóór een reorganisatie. Werknemers
worden op deze manier intrinsiek gemotiveerd zich te ontwikkelen van hun
huidige naar hun toekomstige rol, waardoor zij meer gebruik zullen maken van
scholingsmogelijkheden en waardoor
hun arbeidsmobiliteit vergroot.

Gezocht
Oplossing
ReflectEerder faciliteert op een laagdrempelige manier het eerste gesprek
met een groep werknemers over hun rol
en ontwikkeling. Onze coaches brengen
collega’s samen om na te denken over
hun toekomst. Door samen de eerste
drempel te nemen, creëren we ruimte
voor volgende stappen in persoonlijke
ontwikkeling.

MKB-bedrijven in risicosectoren waarbij
de komende vijf jaar functies zullen veranderen en die mee willen doen aan een
testfase.

Contactpersonen
Lena Hartog, +31 6 40058628
l.hartog@nationale-denktank.nl
Iris van de Pol, +31 6 41166891
i.vandepol@nationale-denktank.nl
Siri de Vrijer, +31 6 40977992
s.devrijer@nationale-denktank.nl
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EEN KLEIN BEDRAG
VOOR JE OUDE DAG
53

Sparen voor
je pensioen
via dagelijkse
uitgaven

Toegankelijk
en gemakkelijk
sparen voor
je pensioen

Een zekere
toekomst
voor alle
werkenden

Pinsioen
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‘Dat is dan €30,65 alstublieft.’ Anne rekent
af en loopt tevreden naar buiten met haar
nieuwe aankoop. Maar haar aankoop is niet
de enige reden tot blijdschap. Met haar pintransactie heeft ze zojuist ook gespaard
voor haar pensioen. Via de app van haar
bank heeft ze enkele dagen eerder de optie
‘Pinsioensparen’ aangezet. De mogelijkheid
om op deze manier te sparen voor een pensioen is goed nieuws voor Anne. Anne is
namelijk zelfstandig ondernemer en heeft
dus geen verplichting om pensioen op te
bouwen. Via haar dagelijkse uitgaven spaart
ze nu op een gemakkelijke wijze voor haar
oude dag, zodat ze tegen de tijd dat ze stopt
met werken een vergelijkbare levensstandaard kan behouden.

=

Nu uitgeven

Sparen voor je pensioen

Geld wordt belegd

Aanleiding
20% van de werkenden in Nederland
bouwt op dit moment geen of te weinig
pensioen op.24 Hieronder vallen zelfstandigen, maar ook werknemers. Dit
is problematisch omdat de AOW voor
de meeste pensioengerechtigden niet
voldoende is om hun huidige levensstandaard te behouden. Om deze levensstandaard ook in de toekomst te garanderen, is een (aanvullend) pensioen dus
noodzakelijk. Bestaande opties zijn niet
effectief genoeg, omdat voor velen de
drempel om pensioen op te bouwen te
hoog is.

wordt beheerd door een beleggingsfonds, zodat een gemiddeld rendement
kan worden behaald.

Impact
Pinsioen maakt het voor iedereen makkelijker om te sparen voor zijn pensioen.
Het helpt de 1 miljoen zelfstandigen
(die nu geen pensioen opbouwen bij
een pensioenfonds) aan een zekere
toekomst. Daarnaast biedt Pinsioen
een toegankelijke mogelijkheid voor
werknemers om aanvullend pensioen
op te bouwen. Pinsioen draagt bij aan
een gezonde Nederlandse economie.
55

Oplossing

Gezocht

Met Pinsioen kun je op een eenvoudige
manier (aanvullend) pensioen opbouwen.
Een vast percentage van het bedrag dat
je met een betaalpas pint of opneemt
gaat naar een rekening voor je pensioen.
Je kiest daarbij zelf met hoeveel procent
je wilt sparen, al wordt er wel een spaaradvies gegeven. Je pensioenrekening

Banken die van Pinsioen een financieel
product willen maken.

Contactpersonen
Julie Hooft Graafland, +31 6 55840908
j.hooftgraafland@nationale-denktank.nl
Quirine van Eeden, +31 6 48124494
q.vaneeden@nationale-denktank.nl
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Waar draagt het aan bij?
Toetreding tot de arbeidsmarkt
Vernieuwde sociale zekerheid
Uitgaan van kracht van kwetsbare groepen
Anticiperen op veranderingen op de arbeidsmarkt
Samenwerking stimuleren

EEN NIEUW, OVERZICHTELIJK STELSEL WAARIN
IEDEREEN BESTAANSZEKERHEID GENIET
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Geen concurrentie op
arbeidsvoorwaarden

Bijdragen aan
en beroep doen
op sociale
zekerheden

Aanzet geven
tot een
gezamenlijke
visie

Het contractneutraal sociaal stelsel
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‘Hartelijk dank voor je tijd: we komen zo
snel mogelijk bij je terug met de uitkomst
van dit sollicitatiegesprek.’ Vincent sluit
de deur achter de sollicitant. Na een achttal sollicitaties te hebben afgenomen is
het nu tijd om de balans op te maken. Hij
heeft de hele dag gesprekken gehad voor
een openstaande vacature, met een breed
scala aan gegadigden: van starters tot
ervaren professionals, en van zelfstandigen
tot mensen die vast in dienst willen komen.
Gelukkig hoeft hij geen rekening te houden
met de contractvorm waarin de werknemers
in dienst komen, omdat alle opties hem evenveel kosten. Vincent kan zich nu volledig
richten op de kennis en vaardigheden van
de kandidaten, en vervolgens de meest
geschikte kiezen.

Sociaal stelsel anno 2017

Ris
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Sociaal stelsel anno 2025

ve r

Risicokosten voor de werkgever

Basiscontractant

Vast

Ondernemer

Flex
Ondernemer
Sociale zekerheid

Sociale zekerheid
via inkomensverzekering

Concurrentie op arbeidsvoorwaarden

Gelijk speelveld

Aanleiding
In het huidige stelsel hangt bestaanszekerheid van werkenden in belangrijke
mate samen met het vaste contract.
Dit betekent dat flex-contractanten en
zelfstandigen minder bestaanszekerheid
genieten, omdat zij geen vast contract
hebben. Haaks hierop staat dat juist
deze twee groepen interessant zijn voor
werkgevers vanwege de lage risicokosten (geen doorbetaling bij ziekte of
transitievergoeding).

Oplossing
Het contractneutraal stelsel wil een gelijk
speelveld creëren via twee hoofdwegen.
Ten eerste een basiscontract voor werkenden dat de kosten voor een werkgever
per werkende gelijk maakt, ongeacht de
arbeidsrelatie. Ten tweede draagt een
ondernemer via een inkomensverzekering
bij aan de sociale zekerheid en mag hij, net
als werknemers, daar een beroep op doen.
Elke reparatie aan het sociale stelsel die
we in de toekomst doen, moet toewerken
naar deze contract-neutrale vorm, zodat
we uiteindelijk een nieuw stelsel hebben.
Als DenkTank willen wij op basis van onze
visie concrete eerste stappen aandragen

voor dit contractneutraal stelsel:
1) recht op zelfstandigenaftrek koppelen
aan het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
2) de transitievergoeding herinrichten
naar een individueel ontwikkelingsbudget
ten behoeve van arbeidsmobiliteit.

Impact
Als we een gelijk speelveld creëren waarbinnen elke werkende bestaanszekerheid heeft, ongeacht de contractvorm,
verdwijnt de concurrentie op basis van
arbeidsvoorwaarden. Als DenkTank
willen wij hieraan bijdragen met concrete
ideeën voor het ophanden zijnde sociaal
akkoord.

Gezocht
Kamer- en gemeenteraadsleden, ambtenaren, economen en zowel grote als
kleine werknemers-, werkgevers- en
zzp-organisaties.

Contactpersonen
Jojanneke Hendriks, +31 6 23836223
j.hendriks@nationale-denktank.nl
Laura Dijkink, +31 6 31161684
l.dijkink@nationale-denktank.nl
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Herfstschool
Tijdens de Herfstschool bij THNK
begin oktober
ontwikkelde de
DenkTank 2017
de eerste oplossingsrichtingen.
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Met de tien uitgewerkte oplossingen wil de Nationale
DenkTank 2017 laten zien op welke manieren we in 2025
iedereen in Nederland meer perspectief op werk kunnen
bieden. Daarnaast moet er volgens de Nationale DenkTank 2017 gekeken worden naar inclusieve technologie,
de obstakels voor het MKB, een positiever taalsysteem
voor nieuwkomers, en het consumentvriendelijk maken
van inclusiviteit.

‘Er zou meer aandacht moeten komen voor
het verbeteren van perspectief op werk door
middel van technologie.’
Kansen van inclusieve technologie
Technologie biedt vele kansen in het toegankelijker maken van
werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar
wordt in Nederland echter nog weinig gebruik van gemaakt.
Vooral omdat ontwikkelaars en bedrijfsleven de potentie ervan
niet zien. Er zou meer aandacht moeten komen voor het verbeteren van perspectief op werk door middel van technologie.
Zo heeft de Nationale DenkTank een ontwikkelaar van vertaaltechnologie succesvol gekoppeld aan een werkplaats met nieuwkomers. Door de inzet van die technologie wordt de taalbarrière
overbrugd en kunnen nieuwkomers sneller aan het werk. Dat
is een mooi voorbeeld om met behulp van technologie meer
mensen perspectief te bieden op werk.

voor is het risico op te hoge kosten, zoals loondoorbetaling bij
ziekte. Om de groei van kleine ondernemingen mogelijk te maken
zouden dit soort financiële risico’s moeten worden verkleind. Dat
zal leiden tot een groei van bedrijven en economie. En daarmee
heeft het ook een direct positief effect op de werkgelegenheid
in Nederland.

‘Een ‘wortel’ ontbreekt. Hierdoor benutten veel
nieuwkomers niet hun volledige potentieel.’
Een positiever taalsysteem voor nieuwkomers
Een hoog taalniveau vergroot het perspectief op werk voor
nieuwkomers. Nieuwkomers worden op dit moment niet gestimuleerd om zo snel mogelijk dat taalniveau te bereiken. Er is
enkel een ‘stok’: het krijgen van een boete en het terugbetalen
van een lening. Een ‘wortel’ ontbreekt. Hierdoor benutten veel
nieuwkomers niet hun volledige potentieel. De Nationale DenkTank adviseert om een positieve prikkel in te voeren, met als
doel dat nieuwkomers sneller kunnen inburgeren, vaker een
diploma halen en daarmee hun perspectief op werk vergroten.

‘Consumenten zouden bewust moeten kiezen voor
producten en diensten van bedrijven die mensen
met een arbeidsbeperking in dienst hebben.’
Consumentvriendelijke inclusiviteit

‘Om de groei van kleine ondernemingen
mogelijk te maken zouden financiële risico’s
moeten worden verkleind.’
Obstakels voor het MKB
Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de Nederlandse
economie. Binnen deze groep ondernemers zit ambitie om te
groeien, maar toch lukt dat vaak niet. Een belangrijke reden hier-

Slechts 17% van de werkgevers neemt mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Het bedrijfsleven is dus nog niet inclusief
genoeg. Op dit moment zijn maatregelen en campagnes vooral
gericht op werkgevers. De consument kan echter een belangrijke
rol spelen: door middel van hun koopgedrag. Er zou een verandering van mindset moeten worden gestimuleerd bij consumenten
om – net als met duurzame producten is gebeurd – bewust te
kiezen voor producten en diensten van bedrijven die mensen met
een arbeidsbeperking in dienst hebben. Inclusieve bedrijven dus.
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Dragon’s Den
Op 19 oktober
pitchten de DenkTankers hun ideeën bij Pakhuis De
Zwijger tijdens
de Dragon’s Den.
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AANVULLENDE
INFORMATIE

In dit eindrapport presenteert de Nationale DenkTank 2017 tien
haalbare en zorgvuldig geselecteerde oplossingen. Zij zijn het
resultaat van verschillende uitgebreide onderzoeken naar de
kansen en uitdagingen binnen de huidige arbeidsmarkt. Indien
u zich verder wilt verdiepen in deze oplossingen, prijs stelt op
achtergrondinformatie of meer wilt weten over de Nationale
DenkTank, verwijzen wij u door naar de website www.nationaledenktank.nl. Daar vindt u onder andere:

Aanvullende informatie bij elke oplossing
Elke oplossing kent zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Bekijk de
achtergrondinformatie en onderzoeksresultaten per onderdeel.
Als u nog vragen heeft of een goed idee wilt delen, kunt u direct
contact opnemen met de verantwoordelijke DenkTanker. De contactgegevens staan bij de oplossingen.

Analysefase samengevat
Bent u nieuwsgierig naar hoe de DenkTankers te werk zijn gegaan
in hun onderzoeken naar de arbeidsmarkt? De samenvatting
hiervan werd gepresenteerd tijdens het Expertforum, en is als
rapport online beschikbaar via: www.nationale-denktank.nl/
jaarlijkse-denktank/analyse2017/.

Bijdrage leveren?
Wilt u een bijdrage leveren? Dat kan! De Nationale DenkTank
2017 wil de tien oplossingen graag in praktijk brengen. Daarom
formuleerden de deelnemers bij elke oplossing een aantal specifieke wensen, bedoeld voor díe partijen die kunnen helpen met
het realiseren van de betreffende oplossing. Wie wil bijdragen
kan rechtstreeks contact opnemen met de DenkTanker die bij de
oplossing vermeld staat.
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DEELNEMERS

Ties Ammerlaan

Abel Hemmelder

Gabriël van Rosmalen

Master Beleidseconomie

Master Sustainable Business and

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit van Amsterdam

Innovation

Utrecht Law College

t.ammerlaan@nationale-denktank.nl

Universiteit Utrecht

Bachelor Nederlandse Taal & Cultuur,

a.hemmelder@nationale-denktank.nl

Universiteit Utrecht
g.vanrosmalen@nationale-denktank.nl

Lana Askari
PhD Social Anthropology with

Jojanneke Hendriks

Visual Media

Master Strategic Management

Sabrine van Rossum

University of Manchester

Radboud Universiteit

Master Engineering and Policy

l.askari@nationale-denktank.nl

j.hendriks@nationale-denktank.nl

Analysis

Susanne Boers

Julie Hooft Graafland

Master Medische Antropologie

Master Economics

en Sociologie

Barcelona Graduate School of

Nadeche Seugling

Universiteit van Amsterdam

Economics

Master Strategic Entrepreneurship

s.boers@nationale-denktank.nl

j.hooftgraafland@nationale-denktank.nl

Erasmus Universiteit Rotterdam

Simone van Dijk

Aida Kidane

Research Master Social Sciences

Master Geneeskunde

Siri de Vrijer

Universiteit van Amsterdam

Universiteit Leiden

Master Europese Geschiedenis

s.vandijk@nationale-denktank.nl

a.kidane@nationale-denktank.nl

(Europaeum)

Laura Dijkink

Bastiaan Meinders

University of Oxford

Master Mechanical Engineering

Master Filosofie

Université Paris-Sorbonne

Technische Universiteit Delft

Universiteit van Tartu

s.devrijer@nationale-denktank.nl

l.dijkink@nationale-denktank.nl

b.meinders@nationale-denktank.nl

Elma Dujso

Sjoerd Oppenheim

Master Religion, Conflict and

MSc Philosophy and Public Policy

Master Wijsbegeerte

Globalisation

The London School of Economics

Universiteit van Amsterdam

Rijksuniversiteit Groningen

and Political Science

s.oppenheim@nationale-denktank.nl

c.vanwoerden@nationale-denktank.nl

Technische Universiteit Delft
s.vanrossum@nationale-denktank.nl

n.seugling@nationale-denktank.nl

Universiteit Leiden

Charlotte van Woerden

e.dujso@nationale-denktank.nl
Jurriaan Parie
Quirine van Eeden

Master Mathematical Sciences

Master Encyclopedie en Filosofie

Universiteit Utrecht

van het Recht

j.parie@nationale-denktank.nl

Universiteit Leiden
q.vaneeden@nationale-denktank.nl

Iris van de Pol
PhD Logica en Cognitie

Lena Hartog

Universiteit van Amsterdam

Master Sociologie

i.vandepol@nationale-denktank.nl

Universiteit van Amsterdam
l.hartog@nationale-denktank.nl

Floris Rijssenbeek
Bachelor Economics and Business
Bachelor Geschiedenis
Universiteit van Amsterdam
f.rijssenbeek@nationale-denktank.nl
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EXPERTDEELNEMERS

De Nationale DenkTank 2017

Rik Nijskens

werd bijgestaan door expert-

Afstudeeronderzoeker bij Stichting

deelnemers die, door hun

COOLsupport, actief binnen het

ervaringen te delen, een waar-

jongerenpanel Zorg én Perspectief

devolle bijdrage aan het

van FNO

onderzoek hebben geleverd:
Morena Jaleesa Oostburg
Ammar Alsasa

Afgestudeerd met een master Beleid,

Afgestudeerd als vertaler Engels-

Communicatie en Organisatie, actief

Arabisch, werkzaam als docent

binnen het jongerenpanel Zorg én

Engels en afkomstig uit Syrië

Perspectief van FNO, ambieert een
baan als speechschrijver

Dagmar Bennigsen
Werkzoekende binnen de

Hans Schepers

administratieve sector of de sector

Strategisch adviseur – Ministerie van

zorg, werkzaam geweest bij de

Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Belastingdienst en daar deelnemer

Directie Sociaal stelsel en

aan het van werk naar werk-traject

Volksverzekeringen

‘Switch’
Matthijs Willemse
Lidia van der Klei

Economisch beleidsmedewerker

Actief binnen de FNV Wajonggroep,

– Ministerie van Sociale Zaken

op zoek naar een baan als

en Werkgelegenheid, Directie

projectmedewerker in de zorg

Arbeidsmarkt en SociaalEconomische Aangelegenheden

Robin Kok
Masterstudent Arbeids- en

Abdulkafi Abdul Samad

Organisatiepsychologie, actief

Afkomstig uit Syrië en sinds twee

binnen het jongerenpanel Zorg én

en een half jaar woonachtig in

Perspectief van FNO

Groningen. Werkzaam als boekhouder
in Amsterdam en als projectleider

Jermaine van der Meer

bij het Werken Zonder Grenzen-

Afgestudeerd als gastheer MBO

initiatief.

niveau 2, actief als voorzitter van het
VSO-KBG

Soumaya Loukili
Vakbondsbestuurder FNV –

Rebecca ter Mors

collectieve belangenbehartiging,

Communicatiemedewerker Stichting

voorheen werkzaam als juridisch

Vrienden UMC/WKZ, Voorzitter

adviseur ZZP bij FNV Zelfstandigen

Stichting Super Youth (eigen
stichting), Coördinator Activiteiten
& Vrijwilligers bij Stichting Jongeren
en Kanker, actief binnen het
jongerenpanel Zorg én Perspectief
van FNO
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Aan het werk
De Nationale DenkTank 2017 werkte
dit jaar op de campus Roeterseiland
van de Universiteit
van Amsterdam
onder begeleiding
van McKinsey.
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Teambuilding
De Nationale DenkTank 2017 heeft
zich alvast verdiept
in het thema van
volgend jaar ‘Circulaire Economie’ door
plastic op te vissen
in Amsterdam.
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Themapartners van de Nationale DenkTank 2017
CAOP
Het CAOP houdt zich als kennis- en dienstencentrum bezig met maatschappelijke vraagstukken waarbij betekenisvol werk centraal staat. Vanuit een onafhankelijke positie brengt
zij relevante stakeholders vanuit praktijk, beleid en wetenschap bij elkaar en houdt zij
daarbij altijd het perspectief van werkgevers én werkenden in het oog. Zij ondersteunt
vijf leerstoelen en beheert een groot aantal sectorfondsen in de domeinen onderwijs,
overheid, zorg en welzijn, sport, cultuur en sociale werkvoorziening.

Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)
Het VSO behartigt de belangen van werkgevers in het publieke domein en richt zich
daarbij op het in stand houden en verbeteren van de omstandigheden waaronder de
organisaties in het publieke domein opereren. Binnen deze organisaties zijn alle werknemers uit de verschillende sector-cao’s (ruim 900.000 werknemers) werkzaam. Het
VSO heeft een dagelijks en een algemeen bestuur, vervult een platformfunctie voor
sectorwerkgevers en fungeert als centraal informatiepunt.

FNO
Fonds Nuts Ohra (FNO) is een vermogensfonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen
in de samenleving. FNO wil de kansen van mensen met een beperking of chronische
aandoening vergroten, zodat zij volwaardig aan de maatschappij mee kunnen doen.
FNO streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt. Binnen FNO valt het partnerschap met
de Nationale DenkTank 2017 onder het programma Zorg én Perspectief, voor en door
jongeren met een chronische aandoening, en het programma Gezonde Toekomst Dichterbij, voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden.

Goldschmeding Foundation
De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie is in 2015 opgericht. Vanuit
de overtuiging dat er een betere wereld ontstaat als mensen en organisaties handelen vanuit
het fundamentele uitgangspunt dat je een ander verder wilt helpen, heeft de Goldschmeding
Foundation als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van
de ander. Om dit doel te bereiken steunt zij met name wetenschappelijk onderzoek.

ING
Met 12.500 werknemers in Nederland en 52.000 wereldwijd is ING een grote werkgever
en daarnaast een organisatie in transitie. In de veranderende arbeidsmarkt dienen
werknemers én werkgevers mee te groeien, waardoor investeren in ontwikkeling noodzakelijk is. Een succesvol onderdeel van het HR-beleid binnen ING is Kies je Koers,
waarbij een leven lang leren centraal staat.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan een sociaal en
economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen.
Het Ministerie van SZW is verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, waaronder
migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid,
het combineren van arbeid en zorg, en het beleid met betrekking tot arbeidsomstandigheden en de inspectie daarop.

Structurele partners van Stichting de Nationale DenkTank

Dankwoord
Een inclusieve arbeidsmarkt maak je niet alleen. De Nationale DenkTank 2017
heeft veel hulp mogen ontvangen van verschillende mensen, instellingen, bedrijven
en organisaties. De deelnemers willen hen hier heel graag voor bedanken. De
DenkTank was niet mogelijk geweest zonder het bureau, bestuur en de alumni.
Daarnaast zijn we veel dank verschuldigd aan Jeroen Huisman, Martijn Repko
en Daniel Cramer, die ons namens McKinsey & Company begeleid hebben. Verder
bedanken we onze themapartners, structurele partners en expertdeelnemers
met wie wij samenwerkten. Jullie stimuleerden ons om verder te kijken en te
blijven zoeken naar oplossingen die bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt
waaraan iedereen kan meedoen.
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Stichting de Nationale DenkTank wil met vernieuwende en inspirerende ideeën bijdragen aan grote maatschappelijke thema’s
die spelen in Nederland. Daarom organiseert de stichting elk
jaar een Nationale DenkTank, waarvoor getalenteerde, jonge
studenten met uiteenlopende achtergronden worden geselecteerd. Deze interdisciplinaire DenkTank verdiept zich vier
maanden in een actueel maatschappelijk probleem met als doel
om hier innovatieve oplossingen voor te bedenken. Dit jaar
buigt de Nationale DenkTank 2017 zich over de vraag: hoe zorgen
we ervoor dat iedereen in Nederland in 2025 perspectief heeft
op werk? Werk biedt niet alleen een inkomen, maar ook sociale
erkenning en een tijdsbesteding met structuur. Mensen ontlenen
in zekere mate hun identiteit aan werk. Als we naar de krantenkoppen kijken van het afgelopen jaar gaat het goed met de Nederlandse arbeidsmarkt. Steeds meer mensen vinden een baan.
Toch blijkt niet iedereen te profiteren van deze aantrekkende
markt. Bepaalde kwetsbare groepen in de samenleving vallen
structureel buiten de boot.
Tegen deze achtergrond formuleerde de Nationale DenkTank
2017 tien oplossingen die de huidige arbeidsmarkt voorbereiden
op de toekomst en ervoor zorgen dat mensen perspectief op
werk krijgen en behouden. De deelnemers werden daarbij geholpen door twaalf expertdeelnemers met een gevarieerde
achtergrond. Zo zijn er experts vanuit een jongerenpanel voor
mensen met een arbeidsbeperking, twee experts op het gebied
van integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt, en is er een
expert op het terrein van arbeidsmarktbeleid vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De oplossingen
variëren van klein en praktisch tot aan grootse herzieningen
voor de lange termijn, met als belangrijkste motivatie dat het
Nederland van morgen een inclusieve arbeidsmarkt heeft
waaraan iedereen kan meedoen.
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