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Opening, Robert kleine, voorzitter CDA Drenthe 

Hij heet allen welkom en zegt blij te zijn dat er mensen zijn die hun zaterdagmorgen 
willen inruilen om mee te spreken over Werk en Inkomen. De aanzet is geweest een 

bespreking op een ALV van CDA Drenthe, vervolgens is er een ledenenquête gehouden. 

Het geheel wordt afgesloten met deze werkconferentie. 

 
Ledenenquête, Riëtte Wollerich 

‘De beste sociale zekerheid is een baan,’ ‘veel werkgevers in bouw en zorg roepen om 

medewerkers,’ ‘er zijn nog veel werkzoekenden,’ zomaar wat uitspraken die we dagelijks 

horen. Het is een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft. 

In vogelvlucht worden de resultaten van de enquête gepresenteerd. 
+   Een stimulerend economisch beleid voor behoud werkgelegenheid: 91% eens, 

     6 % oneens. 

+   Verplichte voortdurende scholing: 83% eens, 10% oneens. 

+   Individueel leerrecht: 82% eens, 12% oneens. 
+   Doorbetaling bij ziekte fors terug brengen: 71% eens, 21% oneens. 

+   Ontslagrecht vereenvoudigen, 71% eens, 21% oneens 

+   Werkgevers zijn niet verantwoordelijk voor ziekte/ongeval buiten arbeid: 

     72 % eens, 23% oneens. 
+   Basisinkomen als gevolg van robotisering en automatisering op  

     termijn onvermijdelijk: 38% eens, 51% oneens 

+   Volksverzekering ziekte en arbeidsongeschiktheid nodig: 81% eens, 14% oneens 

+   Voor ouderen geen sollicitatieplicht bij verrichten vrijwilligerswerk: 67% eens,                          
24% oneens.  

 

Gerard Kremer, voorzitter MKB Noord Nederland 

Uit de berichtgeving lijkt het dat het goed gaat met de economie. Maar er zijn ook 

schaduwkanten. Door de crisis hebben veel ondernemers problemen met bijvoorbeeld 
hun hypotheek en hun pensioen. Of hun bedrijf is niet te verkopen, door slechte 

winstgevendheid of niet meer van deze tijd. 

En MKB bedrijven kunnen geen werknemers vinden, dat betekent uitbesteden van werk 

naar het buitenland, Duitsland, België of zelfs India. Ondanks het grote aanbod van 
werkzoekenden, blijven er tekorten. Werkgevers hikken aan tegen het ontslagrecht en de 

doorbetaling bij ziekte. 
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Maar de werkgevers voelen zich ook verantwoordelijk en willen investeren in mensen, 
maar dat is lastig voor kleine ondernemers. En 95% van de MKB bedrijven heeft weinig 

werknemers. De overheid faciliteert, het onderwijs ondersteunt en de ondernemers 

ondernemen. “Ik ben een voorstander van coöperaties.”  In de Coöperatie 

Westerkwartier, worden ondernemers en studenten met succes met elkaar in contact 
gebracht.  

Er moet meer aandacht komen voor oudere werknemers. De horeca in Groningen, 

Fryslân en Drenthe kan geen werknemers vinden. Zij hebben altijd geleund op de 

jongeren rond de 20 jaar. Er is nooit aandacht geweest voor oudere werknemers. 
Werkgevers moet het oudere werknemers naar de zin maken, ze komen graag. Dus zoek 

via de Hogere Hotelschool. Werkgevers en werknemers moeten over de streep worden 

getrokken. 

 
Piet Fortuin, voorzitter CNV Vakmensen 

We leven met beeldvorming m.b.t. werkgevers en werknemers.  

Is er wel een tekort aan mensen als er in ons land nog 1,5 miljoen mensen zijn die 

zouden kunnen werken? Het horecaprobleem dat Gerard Kremer schets is ontstaan 

doordat ruim 50% werknemers tegen minimum loon werkt. De werknemers werden 
beschouwd als wisselobject met een CAO op basis van prijsmechanisme en mensen die 

tegen elkaar worden uitgespeeld. Het gaat echter om solidariteit, gerechtigheid en 

verantwoordelijkheid in een veranderende wereld. De pessimist zegt er verdwijnen 

duizenden banen, de optimist spreekt van nieuw banen die zullen ontstaan. De 
werkgelegenheid gaat veranderen. Veranderingen die we nu al zien bij bijvoorbeeld 

Philips Drachten en de grote distributiecentra van Jumbo en Albert Heijn en bij de 

transportsystemen in de Rotterdamse haven. Daar kunnen we alleen maar op inspelen 

door scholing. En bijvoorbeeld 5-jarige contracten. Dat geeft zekerheid en de 
gelegenheid om bij- en om te scholen. Dat vraagt de inzet van werkgevers en 

werknemers. Na het verlaten van school, dus een leven lang leren. Het CNV is bij met 

het voorstel in het regeerakkoord te komen tot een Leerrekening. Geld waar een 

werknemer zelf over kan beslissen en zo houdt hij de regie over zijn eigen ontwikkeling. 

Daarmee wordt opleiding een verantwoordelijkheid van de werknemer in niet meer alleen 
van werkgever en overheid. In een arbeidsleven van 50 jaar veranderen we drie keer van 

functie. Beroepen verdwijnen maar er komen ook weer nieuwe. 

De waarde van werk is niet alleen het salaris, maar vooral ook sociaal, het gaat om 

meedoen in de samenleving. Dus ook vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn belangrijk.    
Door de opkomst van robots worden we sterker gericht op de relatie tussen werk en 

inkomen. America is vooral gericht op geld en macht. Maar hoe verdelen we werk en 

inkomen. Via een basisinkomen? Het gaat dus om een verdelingsvraagstuk. Wij kennen 

in ons land belasting op arbeid, maar als er minder mensen werken lopen de inkomst van 
de overheid terug. Dat zou ondervangen kunnen worden door belasting op gebruik, of 

milieu of belasting op resultaat en niet op verdienen. 

 

Albert Bruins Slot, Drenthe College 
In het Drenthe College gaat het om de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs. Jongeren 

van nu willen geïnspireerd worden, houden van maatwerk. Ze willen delen en meedoen. 

Maar houden ook van comfort. Ze willen experimenteren, gaan voor het maximale. En ze 

willen werken aan een betere wereld. Zij gebruiken hun moderne telefoon om berichten 

te versturen niet om te bellen. Voor bellen hebben zijn een zekere angst, dat is te 
confronterend! Sinds 1800 hebben we een aantal industriële revoluties gehad. (1800, 

mechanische werktuigen; 1900 massaproductie, lopende band; 2e helft vorige eeuw, 

verregaande automatisering; nu, cyber-fysieke systemen). Kenmerkend, veel 

oorspronkelijk werk gaat verloren, maar er is nieuwe kennis en werk nodig. Dat geldt ook 
voor de ophanden zijn de robotisering. In de techniek en de zorg zal de komende tijd de 

meeste werkgelegenheid zijn. 
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De komende jaren zullen er banen verdwijnen zoals bijvoorbeeld drukker, pianostemmer 

en bibliothecaris. Maar er zullen nieuwe banen ontstaan zoals, robotcoach, afval- 
upgrader, energie-oogster. In het onderwijs gaat het teveel over protocollen en 

inspecties. Gevolg een angstcultuur. Het gaat te weinig over de kwaliteitsprocessen voor 

studenten. het onderwijs loopt 4 jaar achter op de ontwikkelingen.  

Van belang is de gouden driehoek in de regio: Onderwijs   -   Ondernemers   -   
Overheid. Drentse voorbeelden zijn, Dutch Techzone, regio van excellent vakmanschap 

(v.h. Vierkant voor werk, Z.O Drenthe). Drenthe heeft veel MBO gerelateerd werk. 

Andere initiatieven zijn InnovationBoard Noord Nederland en De Groene Waterstof 

Economie  Noord Nederland. Drenthe College wil de vragen van de werknemers 
beantwoorden door samen te werken. De samenwerking tussen de 3 O`s is essentieel 

voor de verdere ontwikkeling van de economie. Ondernemers als de trekkende partij. 

Programmeren moet vanaf de basisschool worden geleerd, naast lezen, rekenen en 

schrijven. Maar we hebben alleen kans als het noorden samenwerkt. Als we 
gefragmenteerd opereren, redden we het niet. Het MBO wil in de voorste linie van de 

veranderingen opereren. Daarom, minder beheersmatig, meer innovatief (minder braaf). 

Onderwijs inrichten op een leven lang leren en het versterken keten VMBO-MBO-HBO. 

Niet opleiden voor een functie maar voor een loopbaan. Digitalisering in het onderwijs 

versnellen. Leren in de praktijk is een noodzakelijkheid. Intensieve samenwerking met 
ondernemers en overheid.  

 

Geert-Jan Metz, vestigingsmanager Emmen, UWV Zuid Drenthe 

De werkgelegenheid in Drenthe groeit in alle sectoren. Meer vacatures en meer banen. 
Maar er zijn ook groepen die buiten de groei vallen zoals, laag opgeleiden, mensen met 

een arbeidsbeperking, 55 plussers (de helft van de Drentse WW-ers is 55+), specifieke 

beroepen, bijvoorbeeld in de banksector. Niet iedereen vindt een baan. Daarom komen 

er meer mensen in de bijstand. Als de huidige trend zich door zet hebben we in 2040 op 
elk AOW-er 2 werkenden. Het uitkeringsstelsel zal veranderen. 

We zullen er rekening mee moeten houden dat we in ons arbeidzame leven  3 of 4 

verschillende functies uitoefenen. Om de kansen te vergroten moeten werknemers over 

grenzen kijken. Bijvoorbeeld in Duitsland of in andere regio’s in Nederland. Maar over de 

grenzen van de eigen beroepssector.  Sectoren waar de komende jaren personeel nodig 
is, zijn de Techniek, de Bouw, de Zorg, de ICT en de Logistiek. 

UWV werkt samen met ondernemers door het organiseren van banen beurzen. Dat werkt 

goed. In advertenties worden vaak schapen met 5 poten gevraagd dat doet sollicitanten 

huiveren. Bij gesprekken op een beurs blijken er maar 3 poten nodig te zijn.  
Ook het Beroeps Begeleid Leren (BBL, 4 dagen werken een dag naar school) zou weer 

nieuw leven ingeblazen moeten worden. Maar de begeleiders zijn in de crisis weg 

bezuinigd. 

Er zou ook eens nagedacht kunnen worden over een opleidingsverzekering, om 
omscholing mogelijk te maken. We zitten nu in een omslag periode, dus moeten we 

anders leren kijken. Dat geldt voor werkgevers en werknemers. Werknemers zouden zich 

moeten laten leiden door de vraag, Wat zou ik kunnen. 

We moeten komen tot een beter uitnutten van het arbeidspotentieel. 
 

Vragen en opmerkingen 

     Zouden we de problemen niet het beste op kunnen vangen door het inzetten van 

veranderingscoaches, die mensen begeleiden?  

Reactie: er zit veel kracht in bedrijven en mensen. Breng mensen bij elkaar en stimuleer 
ze. De huidige generatie wil flexibel zijn, maar niet vanuit structuren. Ze willen het 

samendoen. In elke transitie gaat gepaard met chaos die vrijheid tot iets nieuw mogelijk 

maakt.  

     De armoedeval wordt veroorzaakt door de vele toeslagen. Werk moet immers lonen. 
Mensen van 55-plus via basisloon aan het werk krijgen. Want het is goedkoper voor 

werkgevers. 

Reactie: het basisinkomen is geen oplossing. Kijk naar ieder mens afzonderlijk, wat 

hebben ze aan toeslag nodig. Het gaat niet alleen om inkomen maar ook om beleving.  
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Mensen jonger dan 27 die i.v.m. hun uitkering naar school moeten, zijn vaak volstrekt 

ongemotiveerd. De structuur van werk is nodig, anders komen ze terecht in de 
criminaliteit en de drugshandel, ze moeten immers ergens van leven. Het gaat niet om 

het basisinkomen, maar mensen moeten meedoen. Werkgevers, werknemers en UWV 

moeten samenwerken in kleinschalige projecten. 

    Er zou een leer- en ontwikkelingsfonds opgezet moeten worden voor kleine bedrijven, 
want daarvan zijn er veel in Drenthe. Ook het systeem van meester en gezel zou 

beproefd kunnen worden. 

 

Biedt mensen een arbeidscontract aan dan willen ze zich wel laten opleiden. Flex- 
contracten zijn populair om te ontkomen aan de lange doorbetaling bij ziekte. 

     Het UWV is te weinig menselijk. Je moet jezelf redden achter een beeldscherm. 

Tijdens de crisis zijn veel mensen vervangen door beeldschermen. Maar die trend wordt 

gestopt. Er is nu meer aandacht voor persoonlijk contact. 
     Er wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van detachering. Dat betekent wel 

een vast contract maar een wisselende werkplek bij verschillende werkevers. 

    Let wel, veel zzp-werk is verkapte loondienst, bijvoorbeeld bij PostNL. Dat betekent 

dat er in de toekomst veel mensen zullen zijn die geen pensioen hebben opgebouwd. En 

nu zijn er zzp-ers die geen arbeidsongeschiktheid verzekering hebben. Komen die 
mensen in de problemen dan draait de samenleving c.q. belastingbetaler op voor de 

kosten. 

 

Agnes Mulder 
Het kapitaal van de bedrijven zijn de werknemers. We moeten niet terug naar vroeger, 

maar in solidariteit op zoek naar nieuw zekerheden. Het gaat om een grote transitie, die 

overheid, bedrijfsleven en onderwijs in samenwerking zullen moeten oplossen. We 

moeten daarbij naar de hele werkketen kijken. En zeker niet onderling concurreren op 
arbeidsvoorwaarden. Helaas zijn werkgevers en werknemers nog niet tot 

overeenstemming gekomen. De vier coalitiepartijen zijn er wel onderling uitgekomen, 

dan moet dat bij werkgevers en werknemers toch ook lukken. Het kabinet staat open 

voor betere oplossingen uit de politiek en samenleving. Het gaat om het aanwenden en 

inzetten van alle talenten, maar een blauwdruk ligt niet klaar. 
 

Robert Kleine, voorlopige conclusies: 

Aandacht voor verschillende generaties. 

Zoeken naar maatwerk voor de verdeling van arbeid en inkomen. 
Overheid moet mensen en bedrijven faciliteren. 

Relatie met onderwijs, scholing, die aansluit bij werkgevers en werknemers. 

Het gaat om een balans, om solidariteit. 

Blijf gericht op mensen, minder op systemen. 
Het was een inspirerende bijeenkomst! 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Assen,18.11.2017, Bernie Wiegman (penvoerder)  


