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Introductie 

1. Actualiteit arbeidsmarkt 

2. Individualisering: zzp 

3. Onderzoek: samenwerkende ondernemers 

4. Flexibele arbeid: Wet Werk en Zekerheid 

5. Flexibele arbeidsrelatie lectoren 
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Actualiteit arbeidsmarkt 
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Actualiteit: ZZP 
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ZZP’ers 
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ZZP’er 
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Oppassen voor schijnzelfstandigheid 



Niet willen/kunnen werken 
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Werkloosheid 
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Bijstandsuitkering 
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Banen nodig 
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Instrumenten om banen te creëren 

 

 

 

     Social return 

     Participatiewet 

     Quotumregeling 

     Arbeidspool 
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Social Return (SROI) =  

voorwaarde in aanbestedingen 

tbv het creëren van werk(ervarings)plaatsen 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Sociaal in het bestek 
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Sociaal in het bestek 

Onderzoek: 

 

1. Vertaling best practices naar concept-aanbevelingen 

 

2. Focusgroepen over concept- aanbevelingen 

 

3. Implementatie en Evaluatie aanbevelingen 
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Sociaal in het bestek 

Leeratelier/Learning Community 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociaal in het bestek 

Kennisdisseminatie: 

 Focusgroepen 

 Waaiers 

 Roadshow: Bedrijvenvereniging Leek, Week van de Ondernemer 

 Google hangout: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XgYqGvQZ5To#t=300 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XgYqGvQZ5To#t=300


Sociaal in het bestek 

Website Hanze: www.hanze.nl/socialreturn 

 

Link op: www.mkbservicedesk.nl 
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https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-arbeid/onderzoeksprojecten-uitgelicht/onderzoeksprojecten-uitgelicht/bent-klaar-social-return
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=93&messageID=9585&ss=2112http://www.mkb.nl/index.php?pageID=93&messageID=9585&ss=2112


Dialoog: it takes two to tango! 
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Participatiewet en Quotumregeling 
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Sinds 1 januari 2015: 

Wwb, Wsw, Wajong: 1 regeling 

 

Sinds 1 april 2015: 

Quotumregeling: Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 

 



Samenwerkende ondernemers 
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  Vormen van samenwerking: 

  Stichting 

  Coöperatie 
 

 

 

Juridische aspecten van arbeidspools 
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• Arbeidsovereenkomst met de arbeidspool 

• Opleiding en begeleiding vanuit arbeidspool 

• Detachering: arbeidspool, inlenende werkgever en werknemer 

• Deze inleenconstructie telt mee voor de quotumregeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtspositie werknemers in arbeidspool 



De praktijk 
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Interviews: 

7 practices 

Stichtingen 

Coöperaties 
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 Ontzorgd worden bij inzet social return 

 Bedrijven willen werkgelegenheid behouden 

 

 Stichting komt het meest voor 

 

 Uithoudingsvermogen 

 Leading bedrijf nodig 

 

Arbeidspool 



Samenwerkende werkgevers in de praktijk 
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Ondernemers willen iets terugkrijgen: 

 Kennis delen en elkaar helpen 

 Ideeën uitwisselen 

 Goede samenwerking met gemeente/UWV: voorkomen dat 

    arbeidspool een eiland wordt 



Actualiteit: Wet Werk en Zekerheid 
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Actualiteit: Wet Werk en Zekerheid 
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Doel WWZ: 

 Een beter evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de 

arbeidsmarkt (zekerheid vast contract ijkpunt) 

 Het kloppend hart van het Sociaal Akkoord (Asscher) 

 Moet leiden van baanzekerheid naar werkzekerheid 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Vervolg WWZ 
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1 januari 2015 Flexibele arbeid (grotendeels) 

• Nulurencontracten 

• Veranderingen proeftijd 

• Aanzegtermijn 

1 juli 2015 Hervorming ontslagrecht 

• Transitievergoeding na twee jaar werk bij zelfde werkgever 

• Na half jaar WW wordt alle arbeid ‘passend’ 

Flexibele arbeid (rest) 

• Maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd 

• Opeenvolgende contracten: ook met tussenpoos van zes maanden 

1 januari 2016 Verkorting WW-duur 

 

 

 

 

 

 

 



Vervolg WWZ 
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Flexibele arbeid: 
 

Mogelijkheden om per cao af te wijken beperkt: 

- Uitzendovereenkomst 

- Noodzakelijk voor bedrijfsvoering 

- Bestuurders, vanwege gewijzigde bedrijfsstrategie 

- Werknemers jonger dan 18 jaar (leerplicht/bijbaantje) 

 

En langer contract mogelijk op projectbasis 



cao HBO 
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Looptijd: 1 oktober 2014 – 31 maart 2016 

 

Hoofdstuk D Aard en duur arbeidsovereenkomst 

 

Artikel D-4 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

De werknemer kan, met inachtneming van de maximale duur zoals 

genoemd in artikel D-5, in dienst treden voor bepaalde tijd en belast 

worden met structurele en/of incidentele werkzaamheden. 

 



Vervolg cao HBO 
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Artikel D-5 : Voortgezette dienstbetrekking 

 

Lid 1: afwijking van artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek 

a. 4 jaar voor docenten kunstonderwijs 

b. Duur promotie 

 

d. 2 jaar bij niet a of b. 

 



Vervolg cao HBO 
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Art. D-5 

Lid 1. sub c. een nader te bepalen duur voor de 

werknemer in de functie van lector/associate lector in 

schaal 14 en hoger met de mogelijkheid van 

tussentijdse opzegging 



Vervolg cao HBO 
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Tot 1 juli 2015: 

Art D-5 c. gelijk aan de bij arbeidsovereenkomst 

vastgelegde periode voor financiering van 4 jaar voor 

lectoren/associate lectoren. In geval van een 

herbenoeming is verlenging mogelijk opnieuw voor 

een periode van 4 jaar 



Terug naar de WWZ 
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Wat was ook alweer het doel: 

 Een beter evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de 

arbeidsmarkt  

 De zekerheid van het vast contract moet het ijkpunt zijn 

 

 



Vervolg cao HBO 
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 1 april 2016: Nieuwe cao HBO 

 

 Komt in de cao tot uitdrukking: 
• Rol lectoren bij verbinding onderwijs/onderzoek? 

• Tegengaan versnippering onderzoek? 

• Beoordeling van lectoren: aansluiten bij HR-instrumenten? 

 



Onderzoek: professionalisering docenten 
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Onderzoek: bijdragen kennis werkveld 
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Studenten: onderzoekende professional 
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Vereniging van Lectoren: 
rogier.nijssen@inholland.nl 

 

 

 
www.hanze.nl/socialreturn 

@PetraOden 
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