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1. Inleiding

Wat doet een lector eigenlijk? Dat wordt me veel gevraagd en ik ben  
vereerd dat ik dat hier vandaag mag uitleggen. Het is overigens hele-
maal geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden, zeker niet voor ie-
mand die lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt is geworden. 
Ik antwoord altijd dat een lector onderzoek doet. Soms voldoet dit 
antwoord. Maar meestal moet ik uitleggen wat voor soort onderzoek 
ik doe. Als ik begin te vertellen over mijn concrete projecten, waarvan 
u net voorbeelden hebt gezien in de miniconferentie en in de film, dan 
kan iedereen zich wel iets voorstellen bij wat ik dagelijks doe. Maar, 
vooral, hoe leg ik juristen uit wat ik doe? Binnen de juridische wereld 
is het nog helemaal niet zo gemakkelijk om uit te leggen wat juridisch 
onderzoek nu precies inhoudt. Binnen het juridische domein staan 
methoden van onderzoek op dit moment nogal in de belangstelling. 
Het eerste redactioneel van het nieuwe tijdschrift Recht en Methode 
stelt dat het debat, dat is ontstaan naar aanleiding van de lezing van 
Stolker1 over de wetenschappelijke kwaliteit van de rechtsgeleerdheid, 
nog steeds niet is “uitgewoed”.2  Stolker wijst er in zijn rede op dat er 
in de rechtswetenschap een zodanige overeenstemming is over wat 
geldige bronnen zijn, dat er geen verantwoording wordt afgelegd in 
juridische publicaties over methoden van onderzoek. Ik kan me wel 
voorstellen dat rechtswetenschappers nauwelijks aandacht besteden 
aan methoden van onderzoek. Zij doen meestal bureauonderzoek.3 Ze 
houden juridische verschijnselen op een kritische manier tegen het licht 
door te argumenteren aan de hand van literatuur, wetsgeschiedenis en 
jurisprudentie. Voor het hbo is deze theoretische manier van onder-
zoek niet zo interessant. Onderzoek binnen een hbo-instelling dient in 
de eerste plaats praktijkgericht te zijn. Verantwoording afleggen over 
methoden van onderzoek hoort daar gewoon bij.

Ik zal u nu eerst meenemen in de wereld van het praktijkgerichte 
onderzoek. Vervolgens zal ik aangeven op welke manier het onder-
zoek in mijn lectoraat zal worden uitgevoerd. Het onderzoek speelt 
zich af op het terrein van de arbeidsmarkt. Aan de hand van actuele 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zal ik inzichtelijk maken welke 
thema’s voor mijn lectoraat interessant zijn en ten slotte ga ik iets vertel-
len over de twee grote onderzoeksthema’s waarvoor ik op dit moment 
verantwoordelijk ben.
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2. Praktijkgericht onderzoek naar de werking van het recht

2.1. Praktijkgericht juridisch onderzoek

Om uit te leggen wat praktijkgericht onderzoek is ga ik terug naar de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
In art. 1.1. sub d WHW wordt hoger onderwijs gedefinieerd als onder-
wijs dat gericht is op de overdracht van theoretische kennis en op de 
ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroeps-
praktijk. In art. 1.3. lid 3 WHW staat expliciet dat hogescholen onder-
zoek verrichten gericht op de beroepspraktijk.

De HBO-raad noemt als belangrijk uitgangspunt van praktijkgericht 
onderzoek de samenwerking met de beroepspraktijk:

‘Hogescholen kunnen een belangrijke rol vervullen in de tot-
standkoming van ‘communities of practice’, waarin docent-
onderzoekers, professionals uit de praktijk en studenten samen 
leren om de beroepspraktijk te innoveren. Het onderzoek aan 
hogescholen biedt zodoende direct  toepasbare resultaten aan 
bedrijven en publieke instellingen.’4

Praktijkgericht onderzoek is er dus op gericht om praktische problemen 
te helpen oplossen. Hierin verschilt het met theoriegericht onderzoek. 
Daar gaat het om het verwerven van kennis als doel op zichzelf. 
Praktijkgericht onderzoek moet wel aan dezelfde eisen voldoen als 
theoriegericht onderzoek.5.

In mijn lectoraat gaan we onderzoek doen naar ‘juridische aspecten’. 
Van Schaaijk, werkzaam als docent aan de Juridische Hogeschool 
Avans-Fontys, geeft een verhelderende uiteenzetting over wat prak-
tijkgericht juridisch onderzoek inhoudt.6 Zij definieert het als volgt:

‘…een praktijkgericht juridisch onderzoek levert een directe 
bijdrage aan de oplossing van een handelingsprobleem doordat 
er een beredeneerd antwoord (in de vorm van een beschrijving, 
verklaring, oordeel of advies) wordt gegeven op een aan het 
recht en de praktijk gerelateerde kennisvraag door middel van 
het gebruik van juridische en empirische onderzoeksmethoden.’7

Van Schaaijk bedoelt met een handelingsprobleem een probleem dat 
zich in de praktijk van een bedrijf, organisatie, overheidsinstantie of in 
de samenleving voordoet en dat om een oplossing vraagt. Een belang-
rijke doelstelling bij praktijkgericht onderzoek is dat het praktisch 
relevant of bruikbaar is. De onderzoeker kan een beschrijving van de 
stand van zaken geven of een verklaring voor een bepaald verschijnsel. 
De onderzoeker kan een advies geven of een ontwerp voor een bepaal-
de manier van handelen. De onderzoeker levert op deze manier een 
bijdrage aan de besluitvorming van de opdrachtgever.
 

Van Schaaijk geeft met twee typen vraagstelling heel mooi aan wat 
het verschil is tussen juridisch onderzoek en praktijkgericht juridisch 
onderzoek. De ene vraagstelling is ‘Mag dat?’, de andere is “Werkt 
dit?” De ‘Mag dat?’-vraagstelling verwijst naar het juridisch toetsings-
kader. ‘Mag’ verwijst naar het geldend recht. Onderzoek vanuit deze 
vraag is gericht op bijvoorbeeld de rechtmatigheid van een handeling. 
Om dit te onderzoeken gebruikt de onderzoeker juridische bronnen: 
wetgeving en jurisprudentie. ‘Dat’ heeft betrekking op een verschijnsel 
in de sociale werkelijkheid; een feitelijk handelen of een gebeurtenis 
bijvoorbeeld. Voor de analyse van ‘dat’ gebruikt de onderzoeker em-
pirische methoden: interviews, enquêtes en observaties bijvoorbeeld. 
Van Schaaijk geeft aan dat de ‘Mag dat?’-vraag heel vertrouwd is voor 
juristen, omdat dit lijkt op het oplossen van een casus.
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De andere vraag is: ‘Werkt dit?’ In deze vraagstelling heeft ‘dit’ betrek-
king op een juridisch verschijnsel: een wet, een regeling of een vreem-
delingenprocedure. Ik deel de mening van Van Schaaijk dat voor dit 
soort onderzoek juridische kennis noodzakelijk en wenselijk is. Het 
onderzoeksonderwerp in de ‘Werkt-dit?’-vraagstelling kan bijvoor-
beeld de werking, de effecten of de risico’s van een rechtsregel zijn. Het 
beoordelingskader voor de ‘Werkt dit?’-vraagstelling wordt ontleend 
aan de praktijk. De praktijk he eft betrekking op het gedrag van een 
bepaalde groep mensen. In principe kan de praktijk zich uitstrekken 
van een kleine organisatie tot de Nederlandse samenleving. De 
uitkomst van praktijkgericht onderzoek moet zijn dat de resultaten ten 
dienste komen aan de opdrachtgever. De vraagstelling dient dan ook 
nauw aan te sluiten op de wensen en behoeften van de opdrachtgever. 
Praktijkgericht juridisch onderzoek werkt vanuit de ‘Werkt dit?’-
vraagstelling. Praktijkgericht juridisch onderzoek is nauw verwant met 
rechtssociologisch onderzoek naar de werking van het recht.

Van Schaaijk legt uit dat in praktijkgericht juridisch onderzoek verschil-
lende methoden van onderzoek worden toegepast: er worden zowel 
juridische bronnen geraadpleegd - wetten, jurisprudentie en literatuur 
- als empirisch onderzoek verricht of gebruikt. De onderzoeker kan zelf 
door middel van interviews, enquêtes of observaties onderzoek doen 
naar het gedrag van mensen in relatie tot het te onderzoeken juridische 
verschijnsel. De onderzoeker kan ook gebruik maken van empirisch 
materiaal dat door anderen is verzameld.8 

Bij praktijkgericht onderzoek is het van belang dat het probleem nauw-
keurig geanalyseerd wordt, zodat de uitkomsten van het onderzoek 
ook daadwerkelijk praktisch bruikbaar zijn. Object van onderzoek kun-
nen zijn: rechtsregels, beginselen en juridische procedures, maar ook 
gedragsregels.9

Praktijkgericht juridisch onderzoek moet dus een bijdrage leveren aan 
de oplossing van een handelingsprobleem door een beredeneerd ant-
woord te geven op een aan recht en praktijk gerelateerde kennisvraag. 
Met Van Schaaijk vind ik dat hierbij moet worden aangegeven waarom 
dit het (voorlopig) juiste antwoord is. Het is niet voldoende alleen een 
beschrijving van het recht te geven. Dat kunnen we ook wel in hand-
boeken lezen. Het gaat erom dat het onderzoek iets toevoegt en voor de 
praktijk bruikbare nieuwe kennis oplevert.

In mijn lectoraat zal ik samen met docent-onderzoekers en studenten 
praktijkgericht juridisch onderzoek doen, dat een bijdrage levert aan 
de oplossing van problemen die zich voordoen in de dagelijkse praktijk 
van bedrijven en overheden. De resultaten uit het onderzoek zullen ook 
gebruikt worden in het onderwijs.

Figuur  1. Verbinding praktijk, onderzoek en onderwijs

2.2. Praktijkgericht juridisch onderzoek door docenten en studenten

Docent-onderzoekers zijn cruciaal als verbindende schakel tussen 
onderzoek en onderwijs. Zij moeten beschikken over competenties die 
aansluiten op de Gedragscode Praktijkgericht onderzoek voor het hbo. 
Zij moeten zelfstandig op zoek naar relevante thema’s en problemen 
uit de beroepspraktijk. Het is voor de lector belangrijk samen te werken 
met docent-onderzoekers die onderzoek doen dat leidt tot creatieve, 
innovatieve en toepasbare oplossingen voor de praktijk. Gezamenlijk 
kunnen we een bijdrage leveren aan kennis- en theorieontwikkeling 
waardoor kenniscirculatie plaatsvindt tussen praktijk en onderwijs.10 

De twee opleidingen van het Instituut voor Rechtenstudies aan de Han-
zehogeschool Groningen, HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dien-
stverle-ning (SJD), leveren beide hbo-juristen af.11 In beide opleidingen 
wordt aandacht besteed aan juridische vakken en moeten studenten 
praktijkgericht onderzoek doen. Ten behoeve van het onderzoek leren 
studenten over sociaal-wetenschappelijke methoden en technieken. 
Uitgangspunt vormt het model dat ontwikkeld is door Verschuren en 
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Doorewaard.12 Dit model biedt een mooi handvat voor het opzetten en 
uitvoeren van onderzoek. We moeten er echter wel voor oppassen dat 
het model niet teveel als een soort wetboek gebruikt wordt. Een model 
is, zoals Swanborn uitlegt, niet meer dan een hulpmiddel om de wer-
kelijkheid nog beter te leren kennen.13 De vraagstelling is bepalend voor 
de te hanteren methoden en technieken. Afhankelijk van de vraagstel-
ling wordt een benadering gekozen.

Methoden en technieken zijn geen doel op zichzelf. Van hbo-juristen 
verwachten we in de eerste plaats dat ze kennis hebben van het recht. 
Onderzoeksvaardigheden kunnen waardevol zijn als aanvulling op het 
onderwijs aan hbo-juristen. De praktijk is niet gebaat bij hbo-juristen 
die tot rechtspositivisten zijn opgeleid en die alleen op een formalis-
tische manier wetten kunnen toepassen. Het is nuttiger hbo-juristen 
in huis te hebben die breder kunnen kijken en wetsregels in een con-
text kunnen plaatsen. Zij moeten het recht kunnen relativeren. Door 
studenten onderzoek te laten doen in de dagelijkse praktijk kunnen 
ze ontdekken dat het recht ontstaat in een bepaalde setting en dat het 
verder ontwikkeld kan worden.

Met Van de Luytgaarden vind ik dat hbo-juristen een gedegen kennis 
moeten hebben van het positieve recht. Ze moeten methodisch en ana-
lytisch voldoende onderlegd zijn om voor de hand liggende (juridische) 
problemen te kunnen uitpluizen en oplossen en daarnaast ondersteun-
ing kunnen bieden bij projectmanagement. Verder is het belangrijk dat 
hbo-juristen beschikken over communicatieve vaardigheden en advies-
vaardigheden. 14

Van de Luytgaarden concludeert naar aanleiding van een verkennend 
onderzoek naar hbo-juristen dat de opleiding erop gericht moet zijn dat 
deze hbo’ers snel tot de kern van een zaak moeten kunnen komen, dat 
ze goed op de hoogte moeten zijn van de omgeving waarin ze werken 
en een goed overzicht moeten hebben van de relaties met de stake-
holders in het veld. Om goed te kunnen doorverwijzen is de hbo-jurist 
onder andere uitgerust met een brede kennis van de organisatie en het 
veld waarin de organisatie zich beweegt. Die kennis zal zowel theo-
retisch inhoudelijk als pragmatisch/praktisch moeten zijn.15

             Leeratelier Sociaal in het bestek        

Van de Luytgaarden beklemtoont dat hbo-juristen moeten uitblinken 
door anders tegen zaken aan te kijken. Hij vindt dat hbo-juristen op 
zoek moeten naar creatievere oplossingen, door buiten de juridische 
kaders te denken en door preventief juridisch op te treden. Hij beargu-
menteert dit door te benadrukken dat er een verschil is tussen hbo-ju-
risten en academische juristen. Hij stelt dat een belangrijke vraag in de 
universitaire studie van het recht is of de student ingepast kan worden 
in de “klasse der juristen”:16

‘[De klasse der juristen] wordt gekenmerkt (…) door een eigen 
taal met begrippen als reconventie en estoppel, paulianeuze han-
delingen en de beklemde meier. Begrippen die noch voor de ge-
wone academicus laat staan voor de gewone man enige betekenis 
hebben. Een klasse die gekenmerkt wordt door het minder van 
belang achten van methodologisch verantwoord wetenschap-
pelijk onderzoek in vergelijking met opvattingen van vooraan-
staande juristen. Een klasse waar de docenten toch vooral willen 
dat studenten hen navolgen in hun visie op het recht. Het is met 
name die context die er op is gericht de student alvast te wennen 
aan een weerbarstige (leer)omgeving. Zoals zij ook in de praktijk 
vaak in weerbarstige situaties terecht zullen komen. Hiermee 
wordt al vroeg een gevoel voor juridische verhoudingen en mo-
res aan de studenten geleerd en als onbedoeld neveneffect wordt
daarmee vooral het creatieve denken om zeep geholpen. Macht 
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en hiërarchie lijken belangrijker dan originele denkwijzen en 
oplossingen, liever de Hoge Raad volgen in zijn redenering dan 
er zelf een verzinnen.’

Hoezeer ik deze cultuurbeschrijving ook herken - als voormalig hbo’er, 
die, afkomstig van de Sociale Academie, een cultuurshock ervoer toen 
ze begin jaren tachtig rechten ging studeren - ik ben het niet volledig 
met Van de Luytgaarden eens. Hij maakt namelijk een onderscheid tus-
sen hbo-juristen en academische geschoolde juristen op grond van de 
verschillende vaardigheden die zij in huis moeten hebben. Van de Luyt-
gaarden vindt dat hbo-juristen moeten leren “preventief-juridisch” te 
denken en te werken en samen met de cliënt een context moeten schep-
pen waarbij problemen in de toekomst worden voorkomen.17  Ik merk in 
mijn dagelijkse praktijk als jurist bij de Rijksuniversiteit Groningen dat 
de samenleving deze competenties ook van academisch geschoolde ju-
risten vraagt. In principe zou de houding van de hbo-jurist hem of haar 
niet moeten onderscheiden van de universitaire jurist. In de praktijk 
onderscheiden ze zich overigens wel via hun houding.

Uit een casestudy bij DAS (een organisatie die niet alleen doet aan 
rechtsbijstand, maar juridisch financieel dienstverlener is) door HBO-
Rechten van de Hogeschool Utrecht blijkt dat hbo-juristen zich onder-
scheiden van academisch geschoolde juristen doordat zij zich meer 
laten leiden door de behoeften van de klant dan door de intellectuele 
uitdagingen die het recht biedt. De hbo-jurist zoekt de kortste weg naar 
haar of zijn doel. Zolang de juridische finesses van het geschil beperkt 
zijn, zal hij of zij efficiënter opereren dan zijn of haar academisch 
geschoolde collega, zo blijkt uit dit onderzoek.18  Ook blijkt dat hbo-
juristen er geen moeite mee hebben zaken met een betrekkelijk routi-
nematig karakter af te wikkelen, terwijl daar voor een wo-jurist weinig 
plezier meer aan te beleven valt, omdat er voor hem geen interessante 
juridische aspecten aan zitten. De hbo-jurist haalt bevrediging uit het 
feit dat hij de klant kan helpen. Hbo-juristen blijken meer getraind om 
andere oplossingen voor een geschil te zoeken dan formele juridische 
procedures. Wo-juristen zijn opgeleid om geschillen langs de juridische 
weg uit te vechten, terwijl hbo-juristen de formele rechtsgang slechts 
als een van de vele manieren zien om een oplossing te bereiken. Media-
tion wordt bijvoorbeeld als middel ingezet. Bij DAS  zijn hbo-juristen 
en wo-juristen gelijkwaardige collega’s. Ze handelen zaken allebei tot 

het einde toe af. Hbo’ers handelen wel een kleinere verscheidenheid 
aan zaken af met een lagere moeilijkheidsgraad en met een duidelijker 
houvast aan voorgeschreven protocollen.19

Ik zie hier een mooi voorbeeld van samenwerking tussen academisch 
geschoolde juristen en hbo-juristen. Academisch geschoolde juristen 
voor de ingewikkelde, complexe juridische vraagstukken. Hbo-juristen 
voor de zaken met een routinematig karakter. Twee beroepsgroepen 
met ieder hun eigen rol.

Hupperetz wijst op de toenemende complexiteit binnen de juridische 
beroepsuitoefening.20 

 Dit vereist volgens hem een pluraliteit aan 
deskundigheden en vaardigheden. Hij noemt als voorbeeld de merger & 
acquisition praktijk. Naast de eigenlijke ‘dealmakers’ zijn vele juristen met 
diverse achtergronden werkzaam in de voorbereidende en de afslui-
tende fase van een fusie of overname. Volgens hem worden de diverse 
vormen van kennis en vaardigheden die in dit proces zijn vereist, niet 
verworven in de huidige academische opleiding. De taakherschikking 
en functiedifferentiatie die nodig zijn, zullen volgens hem gevolgen 
hebben voor het onderwijsaanbod. Volgens Hupperetz moet een jurist 
weten welke informatie voor de oplossing van een juridisch probleem 
noodzakelijk is, waar hij die kan vinden, hoe die te evalueren, te ver-
werken en om te zetten in een product en op welke manier deze te pre-
senteren. De jurist is per definitie een makelaar in informatie volgens 
hem. Hupperetz wijst op de vaardigheden die hierbij een rol spelen en 
die in de hbo-opleiding aan de orde komen. Ten slotte wijst hij op het 
belang in het juridische werkveld van communicatie, organisatie en het 
‘omgaan met mensen’. Iets waarvoor binnen het universitaire curricu-
lum geen of nauwelijks aandacht bestaat.

Ik deel de mening van Hupperetz. Hbo-juristen voorzien in een be-
hoefte van organisaties aan professionals op juridisch terrein, waarbij 
de advisering van hbo-juristen aanvullend is op die van academisch 
geschoolde juristen. Hbo-juristen zijn niet alleen goedkoper dan 
academisch geschoolde juristen, maar hebben een  eigensoortige rol. 
Zij kunnen zich specialiseren op een bepaald afgebakend rechtsge-
bied, standaardzaken afhandelen en voorbereidende werkzaamheden 
verrichten. Hierdoor hebben academisch geschoolde juristen meer tijd 
voor de meer complexe zaken. Hbo-opleidingen hebben een eigen taak 
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in de opleiding van juridische professionals. Zowel qua onderwijs als 
onderzoek kunnen de twee soorten kennisinstellingen elkaar goed aan-
vullen, doordat de een de theoretische kennis levert die de ander kan 
benutten in praktijkgericht onderwijs en onderzoek.

Met het voorgaande heb ik beoogd duidelijk te maken dat hbo-juristen 
een belangrijke rol hebben naast academisch geschoolde juristen. 
Tevens heb ik aangegeven wat het belang is van praktijkgericht ju-
ridisch onderzoek voor hbo-juristen en daarmee voor hbo-instellingen. 
Het is belangrijk dat hbo-instellingen hun studenten praktijkgericht 
onderzoek laten doen. Hbo-juristen kunnen daarmee ervaring opdoen 
met levend recht in de dagelijkse praktijk. Door te ontdekken hoe regels 
inwerken op de dagelijkse werkvloer leren studenten het recht 
te relativeren. Dit is een verrijking van hun kennis over juridische 
vraagstukken. Door onderzoek te doen leren ze stukken te schrijven die 
aansluiten op de behoefte van de opdrachtgever. Dit is een ervaring die 
ze kunnen gebruiken in beleidsmatige functies. De aangeleerde ge-
sprekstechnieken komen van pas in adviserende beroepen. Het is ook 
zinvol dat ze leren hoe ze informatie kunnen verwerken en presenteren.

Nu we weten wat praktijkgericht juridisch onderzoek inhoudt en wat 
het belang ervan is voor het juridisch onderwijs aan hbo-instellingen 
ga ik nader in op de uitgangspunten voor het praktijkgericht juridisch 
onderzoek dat ik wil doen met de studenten en de docent-onderzoekers 
binnen mijn lectoraat.

2.3. Rechtssociologisch onderzoek

Het onderzoek in mijn lectoraat zal zich richten op de hierboven om-
schreven vraag: ‘Werkt dit?’ Het onderzoek is daarmee rechtssociolo-
gisch van aard. Ik zal nu eerst uiteenzetten wat rechtssociologie is en 
daarbij ook enkele voorbeelden geven van onderzoek op dat terrein.

Bij rechtssociologie gaat het om sociaal handelen. Griffiths omschrijft 
dit als gedrag dat door sociale controle geordend wordt en dat reke-
ning houdt met het feit dat de deelnemers aan het maatschappelijk 
verkeer hun handelen ordenen met regels.21

In deze theorie is ‘rechtspluralisme’ een fundamenteel begrip. Het recht 

van de staat wordt namelijk beschouwd als slechts één van de vor-
men van dwingende ordening van de samenleving. Vanuit het rechts-
pluralisme wordt handelen gewoonlijk geregeld door meer dan één 
normenstelsel.22  Rechtspluralisme wordt door Griffiths afgezet tegen 
het zogenaamde ‘juridisch centralisme’. In het juridisch centralisme is 
het recht van de staat uniform voor alle personen, het wordt geadmini-
streerd door een enkelvoudig stelsel van staatsinstellingen en het recht 
van de staat sluit elk ander recht uit.23 Deze theorie komt voort uit de 
rechtsantropologie waarbij de heterogeniteit van elke samenleving als 
uitgangspunt wordt genomen. De heterogeniteit is van belang om aller-
lei uiteenlopende vormen van juridisch handelen te kunnen begrijpen: 
het verloop van geschilbeslechtingsprocedures, het gebruik van voor-
zieningen in de sociale zekerheid en de effectiviteit van wetgeving.24

Het onderzoek in het lectoraat zal zich richten op de sociale werk-
ing van het recht. Het gaat daarbij om de directe en indirecte effecten 
van regels op gedrag van mensen. Directe effecten zijn effecten op het 
gedrag van mensen die direct voortvloeien uit een regel (bijvoorbeeld 
een wet): in het gedrag wordt rekening gehouden met de regel. Dit 
wordt regelgeleid gedrag genoemd.25  Indirecte effecten zijn de gevolgen 
van het feit dat de regel nageleefd wordt. Het gevolg van regelgeleid 
gedrag om rechts te rijden is dat er minder ongelukken gebeuren.

Effecten van regelgeving worden vaak bestudeerd vanuit de benade-
ring dat er een direct causaal verband bestaat tussen een regel en de 
door de wetgever beoogde gevolgen. Dit wordt ook wel het instrumen-
talisme genoemd. Ook instrumentalisten bestuderen de context van 
een regel en analyseren de invloed van een beleidsinstrument op het 
gedrag van mensen of organisaties. Maar in het instrumentalisme staan 
de uitgangspunten van de beleidsmakers centraal. Instrumentalisme 
(of evaluatief onderzoek) richt zich op het eenrichtingsverkeer tussen 
beleidsmakers en de mensen voor wie de regel is bedoeld. Alsof deze 
mensen geen onderdeel zijn van andere relaties die ook invloed hebben 
op het gedrag van het individu. Het instrumentalisme besteedt weinig 
aandacht aan alle mogelijke sociale effecten van wetgeving, die niet di-
rect relevant lijken voor de (veronderstelde) bedoeling van beleidsma- 
kers.26  Griffiths benadrukt dat de aandacht moet gaan naar de ‘werk-
vloer’ van het maatschappelijk leven. De aandacht moet niet uitgaan 
naar de wet als instrument, maar naar de sociale werking van een wet. In 
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deze theorie staat niet de bedoeling van de beleidsmaker centraal, maar 
de dagelijkse praktijk waarin regels een rol spelen.

Vanuit dit perspectief kan de volgende onderzoeksvraag worden 
gesteld: wat gebeurde er precies in de samenleving, toen deze nieuwe 
juridische factor werd toegevoegd aan de bestaande regels? De vraag 
is ook: Wat doen mensen? De focus ligt op de concrete sociale situatie, 
waar de sociale actie en interactie plaatsvinden die onderwerp zijn van 
regelgeving. Uitgangspunt van deze theorie is dat de samenleving zelf 
bepaalt wanneer en in welke mate zij een wet volgt, en dit doet zij in 
semi-autonome sociale velden.

De theorie van de semi-autonome sociale velden is ontwikkeld door 
Moore.27  Volgens Moore worden beslissingen van de overheid welis-
waar van bovenaf opgelegd, maar deze beslissingen komen terecht in 
semi-autonome sociale velden. Een gegeven maatschappelijke structuur 
bestaat uit allerlei semi-autonome sociale velden. Moore stelt dat de 
aanwezigheid van vele, onderling afhankelijke en op elkaar aanslui-
tende sociale velden één van de meest fundamentele eigenschappen 
is van complexe samenlevingen. Een handelende actor bevindt zich 
altijd tegelijkertijd in een wirwar van vele grote en kleine, min of meer 
autonome, elkaar overlappende semi-autonome sociale velden die er 
allemaal naar streven zich te doen gelden.
                                    

Figuur 2: Semi-autonome sociale velden (SASV’s)

   Grenzen van rechtssystemen Grenzen van andere SASV’s

Een semi-autonoom sociaal veld kan regels voortbrengen en gehoor-
zaamheid afdwingen of op andere wijze bewerkstelligen. Wetten, 
bestuurlijke of rechterlijke beslissingen of regels van particuliere 
organisaties werken in op (andere) semi-autonome sociale velden die 
al regels en gewoonten hebben. Wetgeving komt vaak tot stand met de 
bedoeling om bestaande sociale verhoudingen op een bepaalde manier 
te veranderen, maar die sociale verhoudingen blijken in de praktijk 
vaak sterker te zijn dan de wetten. Moore stelt dat recht – in de zin van 
door de staat af te dwingen gedragsregels – slechts één van de vele 
factoren is die invloed hebben op de beslissingen die mensen nemen, 
op hun gedrag en op hun verhoudingen met anderen. In de context van 
het alledaagse leven zijn ‘spelregels’ werkzaam, die zowel wetten als 
andere vrij effectieve normen en gebruiken omvatten. 

Moore illustreert haar bevindingen onder andere aan de hand van een 
onderzoek in de dameskledingindustrie in New York. In dit onderzoek 
blijkt dat in een contract tussen jobbers (bedrijfjes waar kleding ont-
worpen wordt en getoond), aannemers (ateliers waar de stof geknipt 
wordt en de kleding feitelijk wordt gemaakt) en de vakbond lonen 
en werktijden worden vastgelegd. De eisen van de handel zijn echter 
dusdanig dat het onmogelijk zou zijn winst te maken, als niet regel-
matig van de letterlijke bepalingen van dit contract afgeweken kon 
worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de vraag groot is – en 
er dus veel werk aan de winkel is – de arbeiders en aannemers in grote 
haast moeten produceren en veel meer uren moeten werken dan in 
het contract is toegestaan. Aan de andere kant worden arbeiders ook 
uitbetaald in slappe tijden als ze feitelijk niet werken. Er zijn geen 
juridisch afdwingbare verplichtingen. Die zijn ook niet nodig, omdat er 
sterke buitenjuridische sancties aanwezig zijn. De aannemer moet in de 
gunst van de jobber blijven, wil hij zaken kunnen blijven doen. Door het 
uitwisselen van prestaties ontstaat wederzijds vertrouwen. De regels 
die in het veld worden gecreëerd, ordenen de dagelijkse interacties en 
ruiltransacties van onderling afhankelijke partijen. Ze vormen de ‘han-
delsgewoonten’ van de kledingindustrie, aldus Moore.

Moore benadrukt wel dat de vakbondsvertegenwoordiger een 
machtspositie heeft, omdat hij de bevoegdheid heeft voorwaarden in 
het contract af te dwingen. Hij dwingt de voorwaarden met betrekking 
tot werktijden niet af, maar Moore stelt dat juist zijn wettelijke bevoegd-
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heid om dit wel te kunnen doen hem ‘wisselgeld’ geeft. Formele 
juridische rechten kunnen volgens Moore gebruikt worden als belangri-
jke ruilobjecten in relaties. Formele rechten kunnen worden gemobili-
seerd om posities te versterken. Om die reden is een sociaal veld slechts 
gedeeltelijk autonoom. Het veld wordt niet alleen beïnvloed door 
krachten van buitenaf, maar ook doordat mensen binnen het sociale 
veld deze krachten van buiten kunnen inroepen of daarmee kunnen 
dreigen bij onderhandelingen.

Uit mijn promotieonderzoek blijkt dat mechanismen op de werkvloer 
zo sterk zijn, dat ze voorgeschreven beleid naar de achtergrond kun-
nen dringen. 28 Ik heb begin jaren negentig onderzoek gedaan naar de 
sociale werking van voorkeursbeleid bij de benoeming van directeuren 
van het basisonderwijs. Het voorkeursbeleid werd niet toegepast, 
omdat de regels die aanwezig waren in de sociale velden binnen het 
onderwijs sterker waren. Het voorkeursbeleid hield in dat vrouwelijke 
kandidaten bij gelijke geschiktheid de voorkeur zouden krijgen boven 
mannelijke kandidaten.29  De gemeente had echter niet geëxpliciteerd in 
welke gevallen hoofdleidsters van kleuterscholen (vrouwen) gelijk ge-
schikt zouden worden verklaard aan hoofden van lagere scholen (bijna 
allemaal mannen).

De selectie van directeuren van basisscholen werd aan de scholen zelf 
overgelaten. In het afwegingsproces wie directeur van de school zou 
worden bleek de keuze van het hoofd van de lagere school bepalend te 
zijn. Het voorkeursbeleid speelde geen enkele rol. Vrouwelijke kan-
didaten mobiliseerden hun recht op voorkeursbehandeling niet. Het 
schoolteam en de ouders binnen de school vonden het vanzelfsprekend 
dat het mannelijke hoofd der school directeur van de nieuwe school 
zou worden. Vanwege die vanzelfsprekendheid trokken de vrouwe-
lijke kandidaten zich in de meeste gevallen terug. Het hoofd van de 
school werd nooit gepasseerd, ondanks het voorkeursbeleid, ondanks 
de intentie om te bevorderen dat vrouwen zich kandidaat stelden en 
ondanks dat de gemeente vooraf te kennen gaf het automatisme dat 
hoofden directeur zouden worden te willen doorbreken. Ongeschre-
ven normen op de werkvloer bleken in het nadeel van vrouwen uit te 
pakken. De enkele regel dat vrouwen bij gelijke geschiktheid benoemd 
moesten worden, doorbrak deze uitsluitingmechanismen op de werk-
vloer niet. Uit een vergelijkend onderzoek in de gemeente Haarlem 

bleek dat daar de meeste vrouwen werden benoemd tot directeur van 
een basisschool, terwijl er geen voorkeursbeleid was. Er was wel een 
vrouwelijke wethouder die door haar persoonlijke inzet wist te bewerk-
stelligen dat vrouwen zich beschikbaar stelden.

Uit mijn onderzoek blijkt dat geschreven voorkeursbeleid door onge-
schreven normen naar de achtergrond wordt verdreven. De bevinding-
en uit mijn onderzoek worden bevestigd door Van den Brink.30 Van den 
Brink laat zien dat geschreven beleid, dat tot doel had de groei van het 
aantal vrouwelijke hoogleraren, niet werd toegepast door de werking 
van subtiele mechanismen – onder andere bleek dat door het ‘similar-
to-me’ mechanisme vrouwen minder vanzelfsprekend werden voorge-
dragen voor de positie van hoogleraar dan mannen.

De invloed van de omgeving op de werking van het recht blijkt ook uit 
het onderzoek van Pool.31  Ze beschreef de situatie van Polen met de 
Duitse nationaliteit, die vanwege die nationaliteit begin jaren negen-
tig al toegang hadden tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij kwamen 
naar Nederland via uitzendbureaus. Die uitzendbureaus vertaalden de 
Nederlandse wet- en regelgeving ten behoeve van de Polen. Pool laat 
zien dat de uitleg van de wet- en regelgeving niet altijd in het voordeel 
was van de Polen. Zo werden Polen bijvoorbeeld niet op de hoogte ge-
bracht van het feit dat ze bij ziekte weliswaar de eerste twee dagen niet 
werden uitbetaald, maar vanaf de derde dag wel recht hadden op ten 
minste 70% van hun loon. Dit was één van de redenen dat Polen zich 
niet vaak ziek meldden. Ook kwam het voor dat Polen onterecht op 
staande voet werden ontslagen. Door hun gebrek aan kennis kwamen 
ze niet op voor hun rechten. Daarbij kwam dat de uitzendbureaus alles 
regelden voor de Polen, ook hun huisvesting. Als deze Polen ontslagen 
werden, verloren ze niet alleen hun werk en inkomen, maar ook hun 
woonruimte. Dat maakte het hen moeilijk om voor hun rechten op te 
komen.

Pool vergelijkt de positie van Polen met een Duitse nationaliteit onder 
andere met Poolse verpleegkundigen die in de beginjaren van de 21e 
eeuw via een speciaal project naar Nederland werden gehaald. Deze 
vrouwen werden veel beter voorgelicht over hun rechten en plichten. 
Die betere voorlichting werd gegeven omdat er een grote behoefte 
was (en is) aan personeel in de zorgsector. Om te voorkomen dat de 
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Poolse verpleegkundigen snel weer zouden vertrekken werden ze 
goed voorgelicht. Poolse verpleegkundigen hadden nog een voordeel 
boven de Polen met een Duitse nationaliteit. Zij hadden namelijk de 
Nederlandse taal moeten leren voordat ze naar Nederland kwamen. 
Zij moesten immers kunnen communiceren met de patiënten. Doordat 
zij Nederlands konden spreken, konden ze de wet- en regelgeving zelf 
lezen en waren ze beter op de hoogte van hun rechten. Belangrijker was 
wellicht dat ze, anders dan de Polen met een Duitse nationaliteit, die 
bijna uitsluitend samenwerkten en samen leefden met andere Polen, 
samenwerkten met Nederlandse collega’s. Door onderlinge gesprekken 
werd hun kennis van het Nederlandse recht vergroot. 

Door middel van een aantal voorbeelden heb ik inzicht willen geven 
in het soort onderzoek dat gedaan kan worden vanuit de theorie van 
de sociale werking van regels. In het vervolg zal ik aangeven wat het 
onderwerp van onderzoek in het lectoraat zal zijn.

               Foto: Chris Pennarts

3. Praktijkgericht onderzoek naar de arbeidsmarkt

De focus van mijn lectoraat is gericht op de werking van het (interna-
tionale) arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht in de praktijk. Het richt 
zich op de werking van wet- en regelgeving in de dagelijkse praktijk 
van werkgevers en van werknemers. Het gaat daarbij niet alleen om 
werknemers die al deelnemen aan de arbeidsmarkt, maar het onder-
zoek zal zich ook richten op werklozen en arbeidsongeschikten die 
willen of moeten participeren op de arbeidsmarkt.

Het onderzoek in het lectoraat sluit aan op ontwikkelingen die zich nu 
voordoen op de arbeidsmarkt. Ik zal eerst een korte schets geven van 
de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, om vervolgens een 
beschrijving te geven van de twee belangrijkste projecten binnen mijn 
lectoraat op dit moment.

3.1. Verschuiving in arbeidsrelaties

Digitalisering (en de social media die daarmee samenhangen) en Het 
Nieuwe Werken (HNW) zijn belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de 
samenleving. Er kan altijd en overal gewerkt worden. Voor bedrijven 
wordt het de kunst hierop adequaat in te spelen, bijvoorbeeld door 
het aanbieden van flexibele werktijden en werkplekken, de terbeschik-
kingstelling van moderne technologieën en het bieden van vrijheid 
om hiervan verantwoord gebruik te maken. Het kabinet ziet veel in de 
nieuwe vormen van werken en heeft het Hugo Sinzheimer Instituut 
een studie laten verrichten naar de effecten op het arbeidsrecht. Naar 
aanleiding van dit onderzoek ziet het kabinet geen reden om de Arbo- 
wet en de Arbeidstijdenwet fundamenteel aan te passen.32 Je kunt je wel 
afvragen of de balans werk-privé geen problemen gaat opleveren. Uit 
eigen ervaring weet ik dat, als je altijd je iPad - je ‘kantoor’ - bij je hebt, 
de verleiding groot is om te gaan werken. Dit kan leiden tot ongezonde 
situaties. Hierover moeten goede afspraken worden gemaakt tussen 
werkgever en werknemer. De werkgever blijft vanuit het beginsel van 
goed werkgeverschap immers ver-antwoordelijk voor de veiligheid en 
de gezondheid van de werknemer.

Door HNW verliezen werkgevers een groot deel van hun gezag. Er is 
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minder controle mogelijk en er wordt meer gewerkt met prestatieaf-
spraken en op basis van vertrouwen. Belangrijke elementen in het 
arbeidscontract zijn: de tijd die de werknemer besteedt aan het werken 
bij zijn baas en het gezag van de werkgever over die werknemer. Die 
twee basiselementen krijgen een hele andere invulling. De werkgever 
heeft geen directe zeggenschap meer over de tijd die de werknemer 
inzet voor zijn baas. De rechter kijkt bij conflicten naar de afspraken die 
gemaakt zijn tussen werkgever en werknemer. Als de werkgever ak-
koord is gegaan met een bepaalde situatie dan komen de consequenties 
daarvan voor risico van de werkgever. Gillissen noemt in haar blog het 
voorbeeld van een werknemer die zegt vanwege de kinderopvang in de 
buurt, thuis te willen werken.33 De werkgever gaat daarmee akkoord. 
Maar de feitelijke situatie is dat de werknemer de kinderopvang thuis 
zelf regelt en niet toekomt aan zijn werk. Gillissen concludeert op basis 
van jurisprudentie dat de werkgever de werknemer geen werkweige-
ring kan verwijten, want de werkgever was immers akkoord gegaan 
met de situatie. Dit ligt in de risicosfeer van de werkgever.

HNW leidt ertoe dat de werknemer meer vrijheid krijgt, terwijl de 
werkgever gebonden is aan wettelijke verantwoordelijkheden. Hoewel 
het de bedoeling is van HNW dat de werkgever meer vanuit vertrou-
wen handelt – hij of zij heeft immers geen zicht op het dagelijkse werk 
van de werknemers - kan de werkgever er toch behoefte aan krijgen 
meer te willen reguleren om risico’s uit te sluiten.
Door de nieuwe ontwikkelingen ontstaan nieuwe arbeidsrelaties. 
Zowel op de ICT-markt als op de energiemarkt is dat al te zien. Op 
de ICT-markt zijn veel zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) werk-
zaam. De nieuwe arbeidsrelaties hebben ook invloed op de cultuur in 
arbeidsorganisaties. Op de energiemarkt geldt van oudsher dat grote 
partijen in reeds lang bestaande structuren daar de dienst uitmaken. 
Nieuwe energiebedrijven zijn klein en werken met mede-eigenaren. 
Hierdoor ontstaan andere relaties en een andere cultuur. Het onder-
scheid tussen ondernemerschap en werknemerschap krijgt een andere 
dimensie. De beschermende werking van het Burgerlijk Wetboek kan 
beperkend werken voor (met name) de (startende) ondernemer. Bij-
voorbeeld de kunstenaarswereld kent kunstsubsidies die vaak een 
looptijd hebben van maximaal vier jaar. Bij een langdurige werkrelatie 
neemt de Belastingdienst al snel aan dat er sprake is van een arbeidsre-
latie. In art. 7:668a eerste lid BW is geregeld dat na een periode van 

drie jaar opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten of na drie 
opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten de daarop volgende 
arbeidsovereenkomst een overeenkomst voor onbepaalde tijd is. Werk-
gevers willen op dit moment vaak niet het risico lopen dat er een vast 
dienstverband ontstaat. Zowel werkgevers als sommige ondernemende 
werknemers voelen zich beperkt door deze beschermende wetgeving.34 
Zij zoeken naar nieuwe contractvormen.

3.2. Vergrijzing en ontgroening

Er wordt al jaren gesproken van de naderende krapte op de arbeids-
markt. Maar het blijkt moeilijk te voorspellen hoe de toekomst er op 
de arbeidsmarkt uit gaat zien. Vorig jaar voorspelde het Centraal Plan 
Bureau (CPB) nog dat de werkloosheid zou dalen in 2011 door de zich 
herstellende economie.35 Eind 2011 concludeerde het Uitvoeringsin-
stituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat door de tegenvallende 
economische ontwikkeling de werkloosheid iets hoger uitkwam dan 
in de eerste helft van 2011. 36 De verwachtingen over de economie en 
de arbeidsmarkt kennen een grote onzekerheidsmarge concludeert het 
UWV. 37 Het UWV concludeert dat er de afgelopen jaren een groot ver-
schil was tussen de voorspelde werkloosheid, de feitelijke werkloosheid 
en de toeloop naar de WW en de bijstand. De verschillen zijn niet goed 
te verklaren. 38

             Foto: Chris Pennarts 
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De afgelopen jaren werd elk jaar opnieuw aangekondigd dat volgend 
jaar een krapte op de arbeidsmarkt zou ontstaan. In 2011 is die voor-
spelling gewijzigd. De krapte op de arbeidsmarkt werd vanaf dat mo-
ment verwacht in 2020. 39 De baby-boomers hebben dan bijna allemaal 
de arbeidsmarkt verlaten, verwacht men. Ik vraag me af of bij die voor-
spelling rekening is gehouden met het feit dat mensen dan langer door 
zullen werken. Op dit moment stijgt de arbeidsparticipatie van ouderen 
al. In 2000 was de netto-arbeidsparticipatie40 in de leeftijd van 55-65 jaar 
gestegen van 20% in 2000 naar 49% in 2010.41 Het aandeel vrou-
wen blijft daarbij nu nog achter bij mannen. Maar steeds meer vrouwen 
zullen langer blijven deelnemen aan de arbeidsmarkt. Er verdwijnen 
ook banen, door reorganisaties bijvoorbeeld. Van de 6.000 banen die 
geschrapt werden bij defensie verdwenen 4.000 banen door natuurlijk 
verloop. Bij het UWV verdwijnen door reorganisatie 5.000 tot 6.000 
banen. Volgens de Raad van Werk en Inkomen zullen in het kader van 
de compactere overheid de komende jaren 21.000 tot 75.000 banen bij 
de overheid verdwijnen.42 De Raad verwacht dat jaarlijks circa 7% van 
het personeel uitstroomt naar een andere baan, naar sociale zekerheid 
of met pensioen gaat. Berekend over 10 jaar gaat het om circa 260 tot 
300 duizend banen. Het is de vraag of al deze banen worden herbezet. 
De krapte zal zich zeker voordoen in bepaalde sectoren op de arbeids-
markt. In technische functies, de ICT en de zorg bestaat nu al een tekort 
aan personeel.

In het algemeen verwacht ik dat er eerder sprake zal zijn van een ver-
zilvering van arbeid door ouderen: zij zullen blijven doorwerken in hun 
vaste baan. Immers, 85% van de 45-plussers en 90% van de 55-plussers 
heeft een vaste baan.43 Van de werknemers die jonger zijn dan 45 jaar 
heeft 75% een vaste baan. Flexibilisering van de arbeidsmarkt komt 
dus vooral voor bij werknemers jonger dan 45 jaar. Ongeveer driekwart 
van de mensen met een tijdelijke baan stroomt niet door naar een vaste 
baan. 

3.3. Flexibilisering en sociale zekerheid 

Volgens het UWV is een derde van de arbeidsmarkt op dit moment in 
een flexibele baan werkzaam. Het UWV neemt hierbij allerlei soorten 
flexibele arbeid mee, inclusief uitzendkrachten en zzp’ers.44 Het aandeel 

van de flexibele schil op de arbeidsmarkt is volgens het UWV gegroeid 
van 23% in 1996 tot 34% in 2009.

Flexibiliteit is in deze tijd voor bedrijven en overheden van groot 
belang. Door de snel veranderende economische groei moeten werk-
gevers snel kunnen reageren. Vooral studenten, scholieren en starters 
zien voordelen in flexibele arbeid. Mensen die langer werkzaam zijn op 
tijdelijke basis ondervinden meer problemen, doordat zij niet in aan-
merking komen voor bepaalde voorzieningen, zoals scholing en door-
dat zij geen hypotheek kunnen krijgen.Tijdelijkheid heeft als nadeel 
dat werknemers na afloop van hun dienstverband een beroep kunnen 
doen op de WW. Het UWV heeft berekend dat werknemers in tijdelijke 
dienst een drie keer zo grote kans hebben om in de WW te geraken dan 
werknemers met een vast dienstverband.45 Als werknemers met een 
vast dienstverband in de WW terecht komen zijn ze echter wel duurder. 
Uit de gegevens van het UWV blijkt dat ze vaak ouder zijn en daardoor 
meer uitkeringsrechten hebben verworven. Ze maken veelal langer 
gebruik van de WW doordat ze een langer arbeidsverleden hebben, 
hetgeen bepalend is voor de duur van de WW-uitkering. WW-ers die 
afkomstig zijn van de overheid kunnen ook nog gebruik maken van 
bovenwettelijke uitkeringen die recht kunnen geven op een nog lang-
ere uitkeringsduur. Uit de gegevens van het UWV blijkt dat naarmate 
iemand langer een uitkering heeft, hij of zij minder snel weer aan het 
werk komt. Van de uitstromers uit de WW is 70% jonger dan 45 jaar en 
10% ouder dan 55 jaar. Het is van belang maatregelen te ontwikkelen 
om de re-integratie van deze oudere ex-werknemers te bevorderen.46

 
Het UWV verwacht, alleen al door de absolute toename van de groep 
55- tot 65-jaren, dat meer ouderen een socialezekerheidsuitkering zul-
len hebben: naast ouderen die langdurig een WW-uitkering ontvangen, 
ook meer arbeidsongeschikte ouderen.47 Op dit moment behoort de 
helft van de 55- tot 65-jarigen tot de niet-werkenden. Zij maken veelal 
gebruik van de WW, de WAO, de WIA, bijstand, VUT, prepensioen en 
pensioen. Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk gebruik te ma-
ken van de ruime pre-pensioenmogelijkheden. De groep WAO’ers 
wordt weliswaar kleiner omdat er geen nieuwe instroom meer is, maar 
omdat ouderen nu eenmaal vaker langdurig ziek zijn verwacht het 
UWV dat er sprake zal zijn van het ‘omgekeerde healthy worker-effect.’48 De 
aandacht zal uit moeten gaan naar maatregelen die de arbeidsparticipa-
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tie van oudere (ex-) werknemers bevorderen. Omdat ouderen een groot 
beroep doen op de sociale zekerheid is het voor overheidswerkgevers, 
die eigen risicodrager zijn voor de WW en de WIA aantrekkelijk om  
gebruik te maken van andere contracten, zoals de overeenkomst van 
opdracht met zzp’ers, het aantrekken van uitzendkrachten of door per-
soneel uit te besteden via payrolling.49 Ook in het bedrijfsleven wordt 
een steeds groter gebruik gemaakt van deze constructies, met name het 
aantal zzp’ers groeit.

3.4. Nieuwe contractvormen 
 
De Sociaal Economische Raad (SER) constateert dat het grijze gebied 
tussen werknemer- en ondernemerschap groter en diffuser is ge-
worden. 50 Uit onderzoek van het Hugo Sinzheimer Instituut blijkt dat 
63% van de Nederlandse bedrijven en instellingen werkt met tijdelijk 
aangesteld personeel, 28% met personeel ingehuurd via uitzendbu-
reaus, 30% met oproepkrachten, 14% met zzp’ers en freelancers en 2% 
met thuiswerkers. 51 Het UWV laat het volgende beeld zien over de 
periode maart 2008 tot maart 2011: een krimp van 0,5% van het aan-
tal vaste dienstverbanden, een groei van 11% van het aantal tijdelijke 
dienstverbanden. Het aantal uitzendkrachten laat hele grote schomme-
lingen zien, maar is in 2011 gedaald met 6% ten opzichte van 2008. Het 
aantal zzp’ers is gegroeid met 8%. 52 Volgens Mevissen en Van den Berg 
zijn er op dit moment al meer zzp’ers dan uitzendkrachten. 53

Het is moeilijk exacte gegevens te verkrijgen over het aandeel zpp’ers 
op de arbeidsmarkt. De SER heeft berekend dat het circa 10% be-
draagt.54 De gemiddelde zzp’er is een hoogopgeleide autochtone, 
oudere man, werkzaam in de dienstverlenende sector, met een wer-
kende partner.55 Jongeren komen binnen de groep zzp’ers zelden voor.56  
De flexibiliteit van zzp’ers is een belangrijke toegevoegde waarde voor 
werkgevers, al vragen Dekker en Köster zich af of de arbeid geleverd 
kan worden op het door de werkgever gewenste moment en ook wijzen 
zij op hoge transitiekosten.57 Zzp’ers nemen het ondernemersrisico over 
van bedrijven.58 Zelf focussen zzp’ers op het werk en niet zozeer op 
het ondernemerschap.59 Ze zijn meer verbonden met de arbeid die ze 
leveren dan met het feit dat ze ondernemer zijn.

Zzp’ers zijn vooral werkzaam in de (zakelijke) dienstverlening, de 
culturele sector en de bouw. In de bouw blijkt dat zzp’ers gunstiger zijn 
om in te zetten, omdat de Arbowet voor zelfstandigen een soepeler re-
gime heeft ten aanzien van het maximum te tillen gewicht dan voor de 
werknemer. Zelfstandigen worden geacht zelf een inschatting te maken. 
Dit leidt ertoe dat zelfstandigen zware klussen doen. Het is vreemd 
dat de wetgever dit onderscheid heeft gemaakt. Het is jammer dat het 
kabinet het advies van de SER om fysieke belastingnormen (doelbepal-
ingen) gelijk te trekken alleen heeft overgenomen voor zpp’ers die 
samenwerken met werknemers.60 In de bouw verdienen zpp’ers beter 
dan hun collega’s in loondienst. Ze houden er dankzij fiscale faciliteiten 
allerlei voordelen aan over. Daar komt een hogere arbeidssatisfactie 
en levens-vreugde voor zpp’ers bij.61 In de ICT blijkt dat ze weliswaar 
duurder zijn dan ‘gewone’ werknemers – het salaris is hoger, maar er 
zijn geen secundaire arbeidsvoorwaarden - maar daar staat tegenover 
dat zzp’ers flexibel inzetbaar zijn, waardoor werkgevers verminderd 
risico lopen.

Hoewel de economische crisis ertoe leidt dat veel zzp’ers weer de ze-
kerheid zoeken van het werknemerschap verwacht ik toch dat de groei 
van het aantal zzp’ers doorzet. Het geeft ondernemende werknemers 
namelijk de gelegenheid om arbeid aan te bieden op het moment dat 
het ze zelf uitkomt. Steeds meer werknemers willen ontsnappen aan 
het keurslijf van de werknemer/werkgever relatie.62 Zoals ik al in para-
graaf 3.1. heb aangegeven hebben werkgevers en werknemers behoefte 
aan nieuwe constructies. Er ontstaan andere verhoudingen tussen 
werkgevers en werknemers. Nagelkerke, Plessen en Wilthagen spreken 
zelfs van een paradigmawisseling.63

Er zit ook een keerzijde aan de groei van het aantal zzp’ers. Zzp’ers zijn 
vaak niet verzekerd tegen risico’s als ziekte, werkloosheid en arbeidson-
geschiktheid.64 Dit zal te maken hebben met het feit dat zzp’ers vaak 
tijdelijk kiezen voor deze constructie. Zzp’ers kunnen wel een beroep 
doen op de bijstand.65 Overigens ontwikkelen steeds meer zelfstandi-
gen collectieve arrangementen om zich gezamenlijk te verzekeren.66

Naast werknemers die zelf kiezen voor een bestaan als zzp’er komt het 
steeds vaker voor dat werkgevers werknemers ontslaan, om vervolgens 
een contract als zelfstandige met ze af te sluiten. Dit wordt ook wel 
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schijnzelfstandigheid genoemd. Cremers omschrijft deze, wat hij noemt 
quasizelfstandige, als volgt : de lager opgeleide zelfstandige die voor 
een opdrachtgever (soms de oud-werkgever) werkt.67 Cremers stelt 
dat de invoering van de vrije dienstverlening in de Europese Unie met 
uiteenlopende wettelijke kaders voor arbeidscontracten en voor com-
merciële dienstverleningscontracten in de hand werkt dat de scheiding 
tussen werknemer en zelfstandige verder vervaagt en dat dubieuze 
koppelbaaspraktijken opduiken. Cremers heeft onderzoek gedaan naar 
de definitie van zelfstandige in verschillende landen in Europa. Hij con-
cludeert dat er een grote variatie is aan wettelijke regelingen en afba-
keningen ten aanzien van het verschijnsel van de (nieuwe) zelfstandige 
in verschillende landen, die het lastig maakt om op Europees niveau 
tot een gezamenlijke benadering te komen.68 Hierdoor is wat Cremers 
noemt ‘regime-shopping’ op het terrein van rekrutering van goedkope 
arbeid binnen Europa mogelijk. Op korte termijn kan worden ver-
dedigd dat dit de markt ten goede komt, op lange termijn verstoort het 
niet alleen de concurrentieverhoudingen, het haalt ook de bodem uit 
onze sociale voorzieningen en verzekeringen, aldus Cremers.69 Volgens 
Cremers leidt dit tot een destabilisering van de arbeidsmarkt. Ik deel 
deze zorg met Cremers. Eén van de onderzoeksprojecten in mijn lec-
toraat is arbeidsmigratie in de Eemsdelta. Nader onderzoek zal moeten 
uitwijzen of schijnzelfstandigheid daar voorkomt. Uit verkennende 
gesprekken met de FNV is wel gebleken dat er ‘regime-shopping’ 
voorkomt: rekrutering van goedkope arbeidskrachten vanuit steeds 
wisselende landen.

              Foto: Chris Pennarts

3.5. Arbeidsmigratie
 
De groei van het aantal arbeidsmigranten is de laatste belangrijke 
ontwikkeling die ik schets. Uit onderzoek van de tijdelijke commissie 
Lessen uit recente arbeidsmigratie van de Tweede Kamer (hierna: de com-
missie) blijkt dat er in 2007 circa 80.000 Midden- en Oost-Europeanen 
in Nederland geregistreerd waren als inwoner of werknemer en in 
2011 circa 200.000.70 De verwachting van de commissie is dat het aantal 
migranten uit Midden- en Oost-Europa in Nederland in elk geval op 
korte termijn nog verder zal toenemen, als eerste met Bulgaren en 
Roemenen. Ook wordt een toename verwacht als de EU wordt uitge-
breid met landen uit Zuidoost-Europa. Tot 2015 zal het migratiesaldo 
jaarlijks toenemen met circa 12.000 migranten (waarvan ongeveer 5.000 
uit Midden- en Oost-Europa).71  Overigens laat onderzoek zien dat een 
groot deel van deze migranten, veel meer dan Turken en Marokkanen 
in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, zich tijdelijk vestigt 
in het land van bestemming.72 Van de Poolse immigranten, die in de 
jaren 2000–2009 naar Nederland kwamen, is inmiddels bijna 60% weer 
vertrokken.

Het heeft de commissie veel moeite gekost om een beeld te construeren 
van de aantallen in Nederland aanwezige arbeidsmigranten uit de 
Midden- en Oost-Europese landen. De registratie blijkt niet op orde. 
Het gevolg daarvan is dat gemeenten slecht zicht hebben op het aantal 
arbeidsmigranten. Dit heeft consequenties voor de lokale beleidsont-
wikkeling, uitvoering en handhaving. Recente cijfers over het aantal 
zelfstandigen uit Midden- en Oost-Europa zijn er niet. De laatste schat-
ting (1 januari 2010) gaat uit van 27.000 zzp’ers.

De commissie kreeg signalen over schijnzelfstandigheid in de bouw. 
Werknemers zouden worden vervangen door zzp’ers en Nederlandse 
zzp’ers door zzp’ers uit Midden- en Oost-Europa. Het is moeilijk vast 
te stellen om hoeveel gevallen het gaat. De aannemersfederatie Bouw 
& Infra Nederland schatte dat medio 2009 er meer dan 100.000 zzp’ers 
op bouwplaatsen werkzaam zouden zijn, waarvan er ongeveer 70.000 
werken als schijnzelfstandige.73

 
De commissie concludeert dat Nederland niet in staat is geweest de 
toestroom van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost- Europa in goede 
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banen te leiden. De commissie is geschrokken van het grote aantal 
malafide uitzendbureaus en de slechte, soms schrijnende, huisvesting-
situaties van arbeidsmigranten. Migranten worden onderbetaald door 
hun werkgevers en huisjesmelkers laten migranten te veel betalen voor 
kleine en slechte huisvesting. De commissie is ook geschrokken van de 
aard en omvang van uitbuitingssituaties. Het vervolgen van daders van 
uitbuiting is moeilijk, omdat maar weinig zaken onder de juridische 
definitie van arbeidsuitbuiting vallen.74 Dit acht de commissie onac-
ceptabel. Vooral op het terrein van de huisvesting mist de commissie 
een ‘sense of urgency’ en concrete, meetbare doelstellingen. De com-
missie ziet als belangrijkste reden hiervoor, dat arbeidsmigranten hier 
veelal tijdelijk komen werken, maar het verschijnsel arbeidsmigratie 
een permanent karakter heeft gekregen. De commissie constateert dat 
er sprake is van een structurele in- en uitstroom van arbeidsmigranten. 
Alle onderzoeken wijzen op een verdere toename van het aantal ar-
beidsmigranten op korte termijn. Een trage beleidsvorming en -uitvoe-
ring zal de problematiek verder verergeren. 
 
De commissie beveelt de Tweede Kamer dan ook aan het kabinet te vra-
gen met voorstellen te komen om het aantal malafide uitzendbureaus 
binnen twee jaar tot nul te reduceren. Ook vraagt de commissie het 
kabinet om op korte termijn grondig te analyseren waarom de inzet van 
het Nederlandse arbeidspotentieel tot op heden niet succesvol is. De 
commissie adviseert onder andere schijnzelfstandigheid aan te pakken 
en malafide uitzendbureaus tegen te gaan. De commissie vindt het ook 
van belang dat provincies en gemeenten gezamenlijk regionaal huis-
vestingsbeleid ontwikkelen, dat erin voorziet dat grote concentraties 
van arbeidsmigranten worden voorkomen en dat huisvesting voldoet 
aan in Nederland algemeen aanvaarde kwaliteitsnormen.

4. Onderzoeksprojecten

4.1. Actuele vragen uit het veld

De actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zoals ze in Nederland 
zichtbaar zijn, komen ook naar voren in de onderzoeksvragen die bij 
het lectoraat worden neergelegd. De onderzoeksvragen richten zich op: 

de consequenties voor arbeidsverhoudingen van toenemende digitali-
sering, en van vergrijzing en ontgroening; de toenemende behoefte aan 
flexibilisering; de behoefte aan nieuwe maatregelen met betrekking tot 
arbeidsparticipatie en monitoring van arbeidsmigratie.

Het KCA is door een aantal partijen benaderd om onderzoek te doen 
naar nieuwe flexibele contractvormen, onder andere in het kader van 
ICT. Een werkgever uit het Noorden heeft in dit verband laten weten 
dat zij de komende jaren 25% van 1700 werknemers kwijt zullen raken, 
omdat deze werknemers met pensioen gaan. Doorwerken door oudere 
werknemers vindt deze werkgever geen oplossing, omdat de jongere 
generatie de ontwikkelingen met name op het terrein van ICT beter kan 
bijhouden dan de oudere generatie.

MKB-Nederland Noord heeft het KCA benaderd met de vraag of wij 
MKB’ers kunnen ondersteunen om beter in te kunnen spelen op social 
return waardoor hun concurrentiepositie kan verbeteren.75 Social return 
wil zeggen dat een voorwaarde wordt opgenomen in een aanbesteding 
ten behoeve van het creëren van werk(ervarings)plaatsen voor mensen 
met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.76 Vaak ontbreekt het bij 
het MKB aan kennis over de invulling van social return in aanbeste-
dingen.

In een werkveldverkenning in de Eemsdelta ten behoeve  van het KCA 
(Kenniscentrum Arbeid) komen de volgende onderzoeksvragen naar 
voren: 

 

•	 Vergrijzing: vier sectoren zijn aangewezen waar de knelpunten 
voor de arbeidsmarkt het grootst dreigen te worden: Techniek, 
Zorg, Onderwijs, Overheid. De stad Groningen signaleert een 
tekort in het kader van de vergrijzing, met name in de sectoren 
Zorg, Techniek en Detailhandel. De grootste groep van het 
klantenbestand is 45+. Verwacht wordt dat de vergrijzing leidt 
tot een reductie van het aantal banen. AkzoNobel heeft in kaart 
gebracht wat hun personeelsverloop de komende jaren is. Er 
zal een uitstroom plaatsvinden van 30 a 40% de komende 10 
jaar in het kader van de vergrijzing. Als hier ook nog de overige 
uitstroom (andere baan, ziekte en overlijden) in mee wordt ge-
nomen is de uitstroom 50%.
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•	 Bij de overheid staan de komende jaren in het teken van be-
zuinigingen en de Wet werken naar vermogen (Wwnv).77 Met 
de Wwnv wordt de gesubsidieerde arbeid afgebouwd. Werk-
nemers moeten worden ondergebracht in bedrijven. Dit geldt 
ook voor werknemers van sociale werkplaatsen (Wsw’ers).78 In 
samenwerking met bedrijven zal gezocht worden naar moge-
lijkheden voor mensen die buiten de boot vallen. Het is daarbij 
van belang tijdig te weten welke vacatures bedrijven verwach-
ten op korte en lange termijn.

•	 Er is behoefte aan onderzoek naar de arbeidsmigratie in de 
Eemsdelta. De vraag is waarom zoveel buitenlanders in de 
regio werken, terwijl er nog genoeg mensen uit de regio werk 
zoeken. Er is behoefte aan monitoring van de arbeidssituatie in 
de Eemsdelta.

De onderzoeksvragen en werkveldverkenning leiden tot nader onder-
zoek. In de navolgende paragrafen volgt een uiteenzetting van de twee 
grootste projecten van het lectoraat Juridische Aspecten van de Ar-
beidsmarkt: Sociaal in het bestek en Arbeidsmigratie.

4.2.1. Sociaal in het bestek

Zeer verheugd ben ik over de RAAK-subsidie die ik samen met mijn 
collega’s Louis Polstra (lectoraat Arbeidsparticipatie Kenniscentrum 
Arbeid) en Gert Walhof (lectoraat Inkoopmanagement Kenniscentrum 
Ondernemerschap) heb ontvangen.79 Wij kunnen nu uitvoering geven 
aan bovengenoemde onderzoeksvraag van MKB-Nederland Noord. 
De bedoeling van het project Sociaal in het bestek is om op grond van 
kennis uit best practices en literatuurstudie in samenwerking met 
deelnemende MKB’ers en aanbestedende partijen richtlijnen (tools) 
te ontwikkelen voor social return in aanbestedingen.80 De tools zijn 
bedoeld voor het MKB en als uitvloeisel hiervan ook voor de aanbeste-
ders.81 Als referentiekader worden grote bedrijven met ervaring met 
social return ook in het onderzoek betrokken. TNO (organisatie voor 
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) participeert als ex-
pert in het onderzoek. Met dit project sluiten we aan op het speerpunt 
Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen, waarbij meer 
specifiek maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.82

In het onderzoek wordt de “Werkt dit?”-vraagstelling beantwoord, 
door tools te ontwikkelen die direct getoetst worden in de praktijk. 
Op deze manier kunnen de regels, normen en gebruiken in de praktijk 
rechtstreeks verwerkt worden in de tools. Dit vergroot de bruikbaar-
heid van de tools.83

Een aantal regionale en lokale overheidsorganisaties is al bezig met 
het opnemen van social return in de aanbestedingvoorwaarden. Maar 
bedrijven uit de Noordelijke regio zouden veel meer willen met social 
return om hun concurrentiepositie te verbeteren. Het belang voor re-
gionale MKB’ers is groot bij aanbestedingen door overheden. In 2007 
was het totale inkoopvolume van alle overheden 57,5 miljard euro. De 
gemeente Groningen bijvoorbeeld koopt jaarlijks voor meer dan 400 
miljoen euro in.

MKB’ers krijgen nu vaak te weinig gelegenheid om initiatieven te 
ontplooien op dit terrein. Bij Europese aanbestedingen is social return 
een vast onderdeel, maar daar zijn weinig regionale MKB’ers bij be-
trokken, omdat ze te klein zijn om aan de drempelwaarden voor deze 
aanbestedingen te kunnen voldoen. Vooral grote, landelijke bedrijven 
beschikken over de mogelijkheden om te kunnen bieden op die grotere 
aanbestedingen. Grote, landelijke bedrijven zitten dus veel aan tafel bij 
aanbestedingen en doen op die manier veel kennis en deskundigheid 
op om later succesvol te kunnen zijn. Uit een inventariserende ronde 
voor dit project bleek dat Noordelijke MKB’ers, onder andere bouw en 
onderhoud, schoonmaakbedrijven, verhuisbedrijven en ICT-bedrijven, 
veel belemmeringen ervaren bij aanbestedingen en te weinig ervaring 
opdoen met social return. Een knelpunt voor het MKB is dat ‘prijs’ de 
bepalende factor is bij aanbestedingen.84 Grote bedrijven hebben de 
mogelijkheid om intermediairs in te schakelen die zoeken naar aanbe-
steders. Veel bedrijven passen berekeningen aan om maar zo gunstig 
mogelijk uit de bus te komen. Meerdere MKB’ers geven aan dat het 
fenomeen van de zogenaamde prijsduikers - niet bieden wat je beschre-
ven hebt in de offerte – vaak voorkomt. Het is de vraag of dit ook een 
rol speelt bij de omgang met social return. Regionale bedrijven missen 
vaak de boot en hebben daardoor minder mogelijkheden om kennis 
over social return te vergaren, wat vervolgens hun kans bij de gunning 
vermindert.85 
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Social return wordt een actueel onderwerp. Op 1 juli 2011 heeft de 
regering bepaald dat de Rijksoverheid voor alle aanbestedingen in de 
categorieën diensten en werken boven een bedrag van € 250.000 social 
return als verplichte contractvoorwaarde opneemt. Dit zal ongetwijfeld 
ook uitstraling hebben naar regionale en lokale overheden. Daarnaast 
zal de invoering van de Wwnv per 1 januari 2013 leiden tot meer aan-
dacht voor social return in gemeentelijke aanbestedingen.86 Uitgangs-
punt van deze wet is dat wie kan werken geacht wordt in het eigen 
onderhoud te voorzien. Als gevolg van deze wet zullen minder mensen 
een beroep kunnen doen op de Wsw. Gemeenten zoeken naar nieuwe 
instrumenten om ten behoeve van hun re-integratie werklozen en 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten in bedrijven in te zetten. 

      
  Petra Oden (rechts) in gesprek met Ruud Pons en Annelies   
           Pausma van Inkoop Roteb gemeente Rotterdam over social return

Bedrijven die ervaring hebben met het werken met mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt (werklozen, Wajongers en andere arbeidsonge-
schikten) geven aan dat een goede begeleiding een noodzakelijke voor-
waarde is. Het probleem is vaak dat de opdrachten binnen een bepaal-
de tijd moeten worden uitgevoerd en dat het mensen die een uitkering 
krijgen op grond van de Wwb aan discipline en arbeidsritme ontbreekt. 
Bij gedeeltelijk arbeidsgeschikten, inclusief Wajongers is dit minder een 
probleem. “Je kunt mensen met beperkingen zo inzetten dat de beper-
king geen beperking meer is, aldus De Vries van Vlietstra Schoonmaak-

bedrijf, waarmee wij een verkennend gesprek hebben gevoerd in het 
kader van de subsidieaanvraag Sociaal in het bestek.

Voorkomen moet worden dat social return alleen tijdelijke banen 
oplevert. Ook uit onderzoek blijkt dat voorzichtigheid geboden is als 
het gaat om arbeidsmarktbeleid dat volledig inzet op contractuele 
flexibiliteit door het stimuleren van tijdelijke banen.87 De verminderde 
baanzekerheid die dat tot gevolg heeft, wordt niet of nauwelijks ge-
compenseerd door meer werkzekerheid. Volgens dit onderzoek valt op 
dat de positieve effecten (doorstroom naar vast werk) van tijdelijk werk 
voornamelijk te vinden zijn bij werknemers die toch al een gunstige 
arbeidsmarktpositie hebben en dat de negatieve effecten (vaker werk-
loos) voornamelijk gelden voor diegenen met een minder florissant per-
spectief. Met de onderzoekers vind ik het belangrijk dat wanneer tijde-
lijke contracten en andere vormen van numerieke, externe flexibiliteit 
worden ingezet om kwetsbare groepen aan werk te helpen, er aandacht 
moet zijn voor het vervolg.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat social return in de drie Noordelijke 
provincies nauwelijks nog wordt toegepast. Er zijn projecten in Em-
men, bij de Sociale dienst van de gemeente Groningen en in de Eems-
haven. Vlietstra Schoonmaakbedrijf is een traject begonnen met twee 
sociale werkplaatsen, Trion en Oostgo in de gemeente Dantumadiel en 
de gemeente Dongeradiel. Vlietstra levert de opleiding en begeleiding 
(schoonmaakmanagement). De sociale werkplaats stuurt de mensen 
aan. Vlietstra denkt dat als de vergrijzing toeslaat schoonmaakwerk 
niet meer aantrekkelijk is. Volgens Vlietstra worden door het traject niet 
alleen nieuwe groepen werknemers aangeboord, maar wordt ook de 
markt sneller geopend en worden de prijzen er beter van.

Doordat in het Noorden nog weinig gebruik wordt gemaakt van social 
return kunnen MKB’ers daar er weinig ervaring mee opdoen. Cursus-
sen zijn nu vaak alleen gericht op aanbesteders. Bedrijven die deel 
uitmaken van een samenwerkingsverband kunnen kennis opdoen door 
te horen over ervaringen van anderen, maar veel regionale bedrijven 
participeren niet in zo’n samenwerkingsverband. In het onderhavige 
project worden partijen bij elkaar gebracht. Doordat MKB’ers hun ken-
nis veelal opdoen in de praktijk door ‘het te doen’ is het de bedoeling 
bijeenkomsten te organiseren zodat MKB’ers direct kennis kunnen op-

3332



doen over social return en best practices kunnen worden uitgewisseld 
door bedrijven die al wel ervaring hebben met social return.

De tools (richtlijnen) die wij willen ontwikkelen moeten door zoveel 
mogelijk MKB-bedrijven kunnen worden gebruikt. Om die reden 
hebben wij bedrijven uit verschillende branches benaderd: 1. Bouw en 
onderhoud, 2. Schoonmaakbedrijven en 3. Overige dienstverlenende 
bedrijven. Alle bedrijven doen om vergelijkbare redenen mee:

1. Zij willen graag verbeteringen aanbrengen in het 
    aanbestedingsproces, 
2. zij willen graag hun kennis over social return uitbreiden, 
3. zij willen graag hun ervaringen met social return doorgeven     
    aan andere bedrijven.

Om het spiegelproject waarbij vraag en aanbod bij elkaar worden 
gebracht goed vorm te kunnen geven, hebben wij overheden en instel-
lingen benaderd. De drie provincies, een aantal grotere gemeenten en 
kleinere gemeenten zijn bij het onderzoek betrokken. Daarnaast grote 
aanbestedende partijen in het Noorden: kennisinstellingen en zorgin-
stellingen. Naast de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de 
gemeente Groningen is ook Iederz (een organisatie voor arbeidsintegra-
tie met wortels in de sociale werkvoorziening) betrokken bij dit project.

In het onderzoek wordt voordurend gependeld tussen theorie en prak-
tijk. Het project heeft een onderzoeks- en een innovatielijn. Beide pro-
cessen verlopen relatief onafhankelijk om te zorgen voor de benodigde 
afstand tussen onderzoek en praktijkontwikkeling, maar bevruchten 
elkaar wel wederzijds.

Vijf docent-onderzoekers werken mee aan dit project en daarnaast zijn 
10 studenten bezig met praktijkgericht onderzoek op dit terrein. Er is 
een multidisciplinaire samenwerking tot stand gekomen tussen (deel-
tijd en voltijd) studenten privaat- en publiekrecht van HBO-Rechten en 
SJD, en met inkoopmanagement van Facility Management. Het gaat om 
afstudeerders en honours studenten. 

Door de gekozen onderzoeksaanpak is kenniscirculatie een integraal 
onderdeel van het project:

•	 Resultaten van de best practices worden gedeeld en be-
sproken met de twaalf bedrijven en elf aanbesteders.

•	 In groepsbijeenkomsten met MKB’ers worden de door de 
onderzoekers ontwikkelde richtlijnen (tools) besproken, en 
ervaringen, tips en trucs uitgewisseld.

•	 De kennis en ervaring die in de implementatiefase wordt 
uitgewisseld tussen aanbesteders, bedrijven en onderzoe-
kers leidt tot aanpassing van de tools.

•	 Nadat de toolbox in samenwerking met de deelnemende 
MKB’ers en met TNO is ontwikkeld, wordt deze in regio-
nale road shows onder de aandacht gebracht van andere 
MKB’ers. We organiseren drie road shows.

•	 De toolbox en de roadshow worden aangeboden via de 
website van de Hanzehogeschool Groningen.

 
Figuur 3 Kenniscirculatie Sociaal in het Bestek
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4.2.2. Arbeidsmigratie

Het tweede grote thema binnen het lectoraat Juridische Aspecten van 
de Arbeidsmarkt is arbeidsmigratie. In 2007 is het RAAK-project Grens-
overschrijdend Inlenen van Arbeid (GIA) gestart. Dit project was een 
initiatief van arbeidsbemiddelaars (uitzend- en detacheringsbureaus), 
die zich hebben verenigd in de Vereniging van Internationale Ar-
beidsbemiddelaars (VIA). Dit is een vereniging van bedrijven die zich 
bezighouden met uitzenden, detacheren, werven en het via projectman-
agement inzetten van buitenlandse werknemers (voornamelijk EU) in 
Nederland. Naast VIA participeerden onder andere VNO-NCW Noord, 
MKB-Noord en een aantal vakbonden in dit project.

Aanleiding voor het project was de onbekendheid en onzekerheid 
over de juridische (on)mogelijkheden rondom het grensoverschrijdend 
inlenen van arbeid. Die onzekerheid belemmerde de product-/dienstin-
novatie bij de arbeidsbemiddelaars. Bonafide arbeidsbemiddelaars wer-
den door klanten geconfronteerd met arbeidsrechtelijke constructies die 
zij kregen aangeboden van, wat leek, minder bonafide arbeidsbemidde-
laars en met constructies, die strijdig leken met wet- en regelgeving. Zij 
merkten dat hun beoogde legale dienstverlening op die manier werd 
bemoeilijkt door het feit dat inleners regelmatig onbedoeld meewerkten 
aan illegale constructies.

De bedoeling van het project was een bijdrage te leveren aan de terug-
dringing van illegale praktijken bij grensoverschrijdend inlenen van 
arbeid. Het project beoogde te voorzien in goedkope, toegankelijke 
en onafhankelijke informatie waardoor werkgevers beter voorbereid 
zouden zijn om buitenlandse arbeidskrachten legaal in te huren. Tevens 
zouden werkgevers minder snel onbedoeld de grenzen van de regel-
geving overschrijden.

Door het lectoraat Flexicurity van het KCA is de website www.ar-
beidsmigratie.eu ontwikkeld waarop informatie te vinden is voor 
(MKB) bedrijven die arbeidskrachten legaal uit andere EU-landen 
willen inschakelen. Op dit moment heeft de website 525 gebruikers. 
Dat is tien keer zoveel als beoogd werd. Het onderhoud en de dooront-
wikkeling van de website zijn overgegaan naar mijn lectoraat. Op dit 
moment laten wij een gebruikersevaluatie verrichten door het Instituut 
voor Communicatie en Media. Studenten doen een onderzoek naar de 

gebruikersinterface, de gebruiksvriendelijkheid en het ontwerp van de 
website. Over het gebruik van de website weten we nu al wel dat naast 
de arbeidsbemiddelaars bedrijven uit de bouw, landbouw, logistiek en 
andere bedrijfstakken gebruiker zijn van de website en ook een aantal 
zakelijke dienstverleners die het MKB adviseren, zoals branchevereni-
gingen, vakbonden, accountants en HRM adviseurs. Om de kennis op 
de website te verbeteren en breder te verspreiden, zijn we op zoek naar 
nieuwe partners die met ons willen samenwerken zodat we de content 
van de website op een andere manier kunnen aanbieden.

Naar aanleiding van de eerder genoemde werkveldverkenning zal 
mijn lectoraat nader onderzoek doen in de Eemsdelta. Op dit moment 
zijn vijf studenten bezig met een afstudeeronderzoek in de Eemsdelta 
waarmee een eerste beeld ontstaat over de arbeidssituatie van ar-
beidsmigranten in die regio. Het gaat onder andere om onderzoek 
naar het interregionale verkeer tussen Duitsland en de Eemsdelta. In 
aanvulling hierop zal in mei een werkbezoek worden afgelegd aan het 
Letterkenny Institute of Technology in Ierland om te verkennen welke 
internationale samenwerkingsmogelijkheden er zijn op het terrein van 
arbeidsmigratie. De arbeidssituatie in de regio van Letterkenny ver-
toont overeenkomsten met de arbeidssituatie in de Eemsdelta. 

   
                 Beeld uit International Decent Work Day 7 oktober 2011, film FNV Eemshaven over de  
                 werkomstandigheden van arbeidsmigranten in de Eemshaven. Het beeld illustreert het
                 verschil in beloning tussen werknemers uit Nederland, Portugal en Polen.88
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In beide regio’s is een groot aantal Polen werkzaam. Door het Let-
terkenny Institute of Technology is al onderzoek verricht naar de ar-
beidssituatie van Polen in Ierland. Het lijkt interessant om vergelijkend 
onderzoek te doen met de situatie in Ierland. Met de gegevens uit de 
verkenningen zullen we het project op dit terrein nader uitwerken. Ook 
met dit project sluiten we aan bij het speerpunt Ondernemerschap van 
de Hanzehogeschool Groningen. Er zijn op dit moment drie docent-
onderzoekers betrokken bij dit project. De kennis die we opdoen op 
het terrein van arbeidsmigratie zal benut worden in de specialisatie 
Arbeidsrecht.

4.3. Onderzoek in de dagelijkse praktijk van werkgevers en werkne-
mers 

Met mijn verhaal heb ik willen aangeven dat het onderzoek van het lec-
toraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt zich richt op de dage-
lijkse werkvloer. In mijn lectoraat werk ik samen met andere lectoraten, 
docent-onderzoekers en studenten. Daarnaast zoeken wij samenwerk-
ing met andere (internationale) partners. Wij gaan met het MKB en 
aanbestedende partijen tools ontwikkelen voor social return. Met deze 
tools zal het MKB beter kunnen voldoen aan de voorwaarde in aanbe-
stedingen om werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het mes snijdt aan twee kanten: de 
concurrentiepositie van het MKB verbetert en meer mensen komen aan 
het werk. Vanwege de te verwachten grote groei van arbeidsmigranten 
is het ook relevant dat we samen met bedrijven onderzoek gaan doen 
naar de arbeidssituatie van migranten in de Eemsdelta.

5. Slot

Hiermee kom ik aan het einde van mijn rede. Ik wil tot slot graag en-
kele dankwoorden uitspreken. In de geschreven tekst wordt een groot 
aantal mensen genoemd, die kan ik vanwege de tijd niet allemaal noe-
men. Ik noem er slechts enkele.

Allereerst wil ik het College van Bestuur van de Hanzehogeschool 
Groningen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik voel me 
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bevoorrecht dat ik me, door hun besluit mij tot lector te benoemen, kan 
bezighouden met onderzoek op het snijvlak gedrag, recht en inhoude-
lijke politiek.

De directie van het Bureau van de Universiteit dank ik voor het feit dat 
ze het mogelijk hebben gemaakt dat ik de stap naar het lectoraat kon 
zetten.

De voormalige dean van het Instituut voor Rechtenstudies Trijnie Faber 
bedank ik omdat zij mij verzekerde dat er van een lector helemaal niet 
zoveel verwacht werd als ik had gedacht tijdens de sollicitatie. Ik ben 
heel blij dat ik haar toen geloofde. Het is een wel heel toevallige sa-
menloop van omstandigheden dat mijn oud-studiegenoot Gerda van 
Lingen haar heeft opgevolgd.

Met de leading lector van het KCA, Harm van Lieshout, had ik direct 
een click tijdens een kennismakingslunch in december 2010. We vonden 
elkaar meteen in onze gesprekken over de arbeidsmarkt. Zijn enorme 
‘ideeënrijkdom’ zijn een ongekende inspiratiebron voor mij.
Mijn collega’s Jac Christis, Ben Emans en Louis Polstra hebben mij 
vanaf onze allereerste kennismaking het gevoel gegeven thuis te zijn bij 
het KCA.

Marjan Groenhuis, van wie we vorige week binnen het KCA afscheid 
hebben genomen, heeft me op een geweldige manier wegwijs gemaakt 
bij de Hanzehogeschool Groningen en in de wereld van het praktijk-
gerichte onderzoek. Met haar hulp is het me gelukt de RAAK-aanvraag 
Sociaal in het bestek tot een goed einde te brengen. Ik wens haar veel 
succes in haar nieuwe functie als teamleider Onderwijs en Onderzoek 
bij de Hanzehogeschool Groningen en hoop nog veel gebruik te kunnen 
maken van haar adviezen. Ik kijk uit naar de samenwerking met haar 
opvolger, Jeltje Talen. 

De ondersteuning van het KCA door Ilse Koning, Liesbeth Moerer en 
Hester Slager is cruciaal voor de lectoren. Ilse en Liesbeth hebben mij 
de afgelopen maanden op een geweldige manier ondersteund. Zonder 
hen was ik hopeloos verloren geweest. Ze zijn onmisbaar.
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Zoals ik al in mijn rede zei, zijn docent-onderzoekers cruciaal voor 
de verbinding tussen het onderzoek en het onderwijs.  ‘Mijn’ docent-
onderzoekers zijn van onschatbare waarde voor me geweest de af-
gelopen maanden. Ik noem hier de docent-onderzoekers van het eerste 
uur Ildi van Boetzelaer-Gulyas, Anke Hornstra, Anouk Verstegen en 
Harriët Wildeboer. In de ‘JAA-club’ is het naast hard werken ook goed 
ontspannen. De groep wordt uitgebreid met Monique Beukeveld, Geke 
Werkman-Bouwkamp en Marius van der Woude, die al een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan het project Sociaal in het bestek.

Inmiddels zijn in totaal bijna 20 studenten betrokken bij het onderzoek 
in mijn lectoraat. Ik vind het heel mooi om te zien dat ze enthousiast 
aan de slag zijn gegaan. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten en 
hoop dat we nog veel meer studenten warm kunnen maken voor prak-
tijkgericht onderzoek.

Rest mij nog de gebruikelijke woorden uit te spreken en die mij 
oproepen aan de slag te gaan met werk en de regels.
 
Zo gezegd, zo gedaan.
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