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Vaste banen

economisch

uithetdal,
maardewerkloosheidis
nogsteeds

scheppen

juistwerk
Tij delij ke arb eidscontracten?
Slecht idee. Vaste baan voor
minder geld, is de visie van
Mirjam de Blêcourt.

t

hoog. De nietme wet Werken

Ze

kerheid brengt daarin geen verbe-

teÍftg.
De oplossing van Barbara Baarsma NRC 177) om dan alleen con
tracten \ran viif of tien jaar aan te
bieden is al evenmin een oplossing. De bal voor baanverdeling en
banengroei ligt nu biJ werlgevers

en werknemers: onderhandel over

albeidsconuactm die meer zekerheidbieden en flodbel zijn.
Met de nieuwe wet wil minister
Ass&er (SZïV)werknemers in de
'fl exibele schil' meer zekerheid
bieden en werldoosheid voorko
men 14/at hij edter bereilc is dat
nu alle werlnemers in Nederland

hun baan niet zeker meer zijn. Omdat de onslagvergoeding een
sddjn(ie wordt van wat deze nu
nog is. Daarmee verleidt hij werkgevers op gtotere schaal over te
gaan tot ontslag. In mdin praktijk
zie ik d bedrijven die een goedko
pe exit uit Nederland plannen. En
andere bedrijven die reorganisaties uitstellen tot het nieuwe goedkope ontslagrecht geldt.

scheid nemenrnn een wetknemer.
lVilje na één jaar niet met een

werknemer verder, dan kost je dat
vier jaarsalarissen aan vergoeding.
Dat kunJe wel repareren door de
wet weer aan te passen met e€n
langere proeffjd (Duitsland) en
een tussentiJdse opzegfnogel$khei4 maar dat zou haar voontel
tot een lege huls maken Boven-

dim

zet ze de

valóonden buiten-

spel.

T-t en ander desastreus efrect
LJI isdatwerkgwersnietzulI . leninvestereninwerkne
t J mers dieje goedkoop op
straat kan zetten. Hoe minder
fu ncdespecifieke r"aardigheden en
kennis werknemers hebben, hoe
gemakkelijker het is om ze te rrcrvangen of het werk te verplaatsen

naarlagelonenlanden.
Vanuit de Verenigde Staten verdwijnen op die manier meer banen dan bijvoorbeeld vanuit Duitsland. Dat is niet zozeer omdat het
in Duitsland lastiger en duurder is
om werknemers te ontslaan in rrergeliJldng met de VS, maar omdat
Duibe werlgerrcrs meer investeren in opleiding en trainingvan
hun vaste personeel, zoals onderzoek van het Centraal Planbureau
heeftaangetoond.
ïtraarom biedt het dternadef
van Baarsmageen oplossing? Z[i
was zelf naurw betrokken blj de wet
als kroonlid rnn de SER, rnaar wil
nu ploseling werknemers voortaan alleen nog contracten voor be-

ïVat is het werkelijke probleem
in Nederland? Dat zijn vooral onze
rigde en dure arbeidwoorwaarden. De oplossing is daarom even
eenvoudig als doeltreffend: maak

arbeidsvoorwaarden Íledbeler.
Geef werkgevers en werknemers
de keuze om in mindere tijden,
minder of anders te betalen.
Oudere werknemers blijvm zo
aan de slag omdat ze met een crontract voor onhpaalde tijd todr
Ílexibel lonnen worden ingezet, in
plaats van dat ze op straat worden
komen sneller aan

gEzet. JongEren

de slag danlaij de mogelijkheid
ram meerdere lcorte en reladef

Soedkope aontftrcten.
De falende Wet Werk en Zeker-

heidbiedteen uitgelezenkansaen
werlgeversen ralbondenomnu
eindelijkwerk temakenvandege
wenste Íloribiliteít in arbeidwoorwaarden. De nieuwe werlgeverst oorzitter Hans de Boer kan zo be

rellan wat hem na aan het hart
ligt: meer wenkgelegenheid voor
jong en oud in Nederland.

paaldedJd(v$fof

tienjaar)bieden
Dat zorgtnietvoor
baanbehou4
maarvoorveel
Êustrade. Een

werlgwerltan
immersvijf
jaerlang
g€€n
af-

T ï /erkgeversenvalóon
I f, , denlururendanook
directenhalttoe
l/l/
Y Y roepenaanirerrrcrdwiinen van goedkope banen naar

hetbuitenland. De uittoót

is

ont

staàh doordat de }osten ven het
minimumloon voor vohllassenen
in Nederland het hoogste van Eu-

ropazijn.
Als deze loonluosten dalen en
contracten v<xrr onbepaalde djd
gepaard gaan met flexibele ar-

beid.svoorwaarden zal de

groeitnndewerHoosheldstoppen
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