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HOOFDSTUK 10

Werkbescherming

10.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 is een doelstelling van het flexibiliseringsbeleid besproken: te weten
dat van de bevordering van win-wincombinaties tussen flexibiliteit en bescherming.
Bij de win-wincombinatie tussen werkgeversflexibiliteit en ‘employability’ geldt dat
dit laatste alleen ziet op bevordering van de werkgelegenheidskansen van de werk-
nemer. Immers externe flexibiliteit van de werkgever betekent per definitie dat de
werknemer zijn baan niet zeker is. Controverse bestaat over de vraag of bij de
bevordering van een combinatie van werkgeversflexibiliteit en werknemers’ werk-
zekerheid, in plaats van baanzekerheid, überhaupt kan worden gesproken over echte
werknemersbescherming bij die win-wincombinatie. Immers maatregelen gericht op
employability zullen hooguit de kansen van werknemers op nieuw werk vergroten,
maar leveren niet onmiddellijk nieuw werk op. Bevordering van werkzekerheid kan
dus niet worden gezien als een subjectief recht op werk.

Met deze belangrijke kanttekening in het achterhoofd, kunnen wel rechten op scho-
ling, informatie over nieuwwerk en rechten bij collectief ontslag ter stimulans van het
vinden van nieuw werk in de wet of cao worden toegekend. Voorts kunnen hinder-
nissen die het vinden van nieuw werk belemmeren, worden weggenomen door de
wetgever. Om die reden worden hierna achtereenvolgens de onderwerpen van scho-
ling, informatie over vacatures, het concurrentiebeding en belemmeringsverbod en
werk-naar-werkregelingen besproken. Daarbij ligt de nadruk van de analyse op de
positie van tijdelijke werknemers en uitzendkrachten, omdat zij de grootste kans
hebben met het einde van de arbeidsovereenkomst te worden geconfronteerd.

10.2 Scholing

In de nota Flexibiliteit en zekerheid uit 1996 spreekt de STARmooie woorden over het
belang van scholing voor werknemers. Ik citeer: ‘Wanneer werknemers weten dat
flexibeler arbeidsrelaties zijn gefundeerd op een evenwicht tussen flexibiliteit en
zekerheid, biedt dat het vertrouwen om deze ontwikkeling niet als een bedreiging te
zien maar eerder als een perspectief voor een grotere wendbaarheid op de arbeids-
markt. Die wendbaarheid veronderstelt echter dat werknemers over het nodige
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‘kapitaal’ beschikken om zich te kunnen verplaatsen op de arbeidsmarkt. Dat kapitaal
bestaat voor een belangrijk deel uit scholing en voor een ander deel uit ervaring,
alsmede de bereidheid om in te spelen op veranderingen.

Ter ondersteuning van arbeidsmobiliteit is het dan ook noodzakelijk dat werkne-
mers de kans krijgen op voortdurende (bij)scholing en dat zij daartoe door de
werkgever in de gelegenheid worden gesteld.’1

De Richtlijn 1999/70/EG bepaalt voorts dat werkgevers de toegang van werknemers
met een contract voor bepaalde tijd tot passende opleidingsmogelijkheden verge-
makkelijken teneinde hun vaardigheden, carrièremogelijkheden en beroepsmobili-
teit te vergroten. Deze inspanningsverplichting is niet in de Nederlandse wetgeving
omgezet, maar maakt wellicht onderdeel uit van het goed werkgeverschap. Ook hier
gaat het, net als bij de cao-scholingsrechten, niet om harde van de werkgever
afdwingbare verplichtingen.

In de Wet flexibiliteit en zekerheid wordt echter niets geregeld over scholing. Dat
blijft kennelijk een zaak van de sociale partners. Hoewel de overheid sindsdien beleid
voert om scholing van werknemers te stimuleren -denk aan de crisismaatregelen om
de scholingsbonus te betalen uit de scholingsfondsen,2 de regeling omtrent de
ervaringscertificaten en -profielen- is een wettelijk recht op scholing tot nu toe
uitgebleven.

Vrijwel alle cao’s in een cao-onderzoek van sociale zaken uit 2009 bevatten al
afspraken over scholing. De meeste afspraken gaan over de scholingsfondsen. Sagel
analyseert echter dat er weliswaar veel cao-afspraken in cao’s zijn te vinden, maar dat
deze maar beperkt afdwingbare rechten opleveren met betrekking tot het mogen
volgen van een door de werkgever betaalde opleiding.3 Het gaat veeleer om minder
‘harde’ rechten als de vaststelling van een ontwikkelplan voor de werknemer en
scholingsrechten waarbij de werkgever over grote discretionaire bevoegdheid
beschikt. Voor veel werknemers zal bijscholing ondanks afspraken in de cao buiten
bereik blijven wanneer de werkgever hieraan niet mee wil werken. In het bijzonder
voor (laagopgeleide) uitzendwerknemers rapporteert de FNV dat vaak geen toegang
tot scholing bestaat en als die toegang er is, er weinig middelen aanworden besteed.4

Het zou in het kader van de bevordering van de employability dus goed zijn als de cao
of de wet hardere rechten op scholing, scholingstijd en budget voor scholing regelt.

Een obstakel voor werknemers om scholing te volgen is dat hen wordt gevraagd
studiekosten en loonkosten terug te betalen wanneer de arbeidsovereenkomst voor
een bepaalde tijd eindigt. Door de Hoge Raad5 en in de lagere rechtspraak6 worden in

1 STAR 1996, p. 5.
2 Persbericht SZW, d.d. 03 juni 2009, Nr. 09/051.
3 Sagel 2008.
4 FNV 2008 A, p. 11 en 19.
5 HR10 juni 1983, NJ 1983, 796. Het arrest wordt analoog toegepast op de situatie van een

studiekostenbeding ter terugvordering van de kosten voor de opleiding. Zekic 2010.
6 Zie Ktr. Utrecht (Voorzieningenrechter) 18 maart 2009, JAR 2009, 137 m.nt. M.S.A. Vegter.

10.2 Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid

350



het kader van het goed werkgeverschap en art. 6:248 lid 2 BW eisen aan het
zogenoemde studiekostenbeding gesteld. Een van de criteria daarbij is dat een
terugbetalingsverplichting alleen geldig is wanneer het initiatief voor het ontslag
niet bij de werkgever ligt. Daarover is de vraag te stellen hoe dit moet worden opgevat
bij het einde van rechtswege van een tijdelijke contract (of uitzendovereenkomst)
omdat de werkgever dit contract niet wenst te verlengen. Zekic laat zien dat in de
rechtspraak hierover verschillend wordt gedacht. Sommige kantonrechters en het
Hof Arnhem oordelen dat het initiatief alleen dan niet bij de werkgever ligt wanneer
dewerknemer een verwijtbare aanleiding voor de beëindiging heeft gegeven, danwel
zelf de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd. Dit betekent dat het laten aflopen van
een tijdelijk contract wordt beschouwd als het initiatief van dewerkgever. In dat geval
mag noch het loon, noch de studiekosten worden teruggevorderd. Andere rechters
gaan echter ervan uit dat dit in die situatie welmogelijk is.7 Zekic bepleit terecht in die
gevallen terugvordering van loon of studiekosten op grond van de beperkende
werking van de redelijkheid en billijkheid niet toe te staan. Het is duidelijker wanneer
de wetgever hiervoor een wettelijk verbod instelt.

10.3 Informatie over vacatures en bevordering arbeidskansen

Op grond van EU-Richtlijn 1999/70/EG wordt ook op een andere manier de employ-
ability van de werknemer bevorderd. Dit geschiedt door toekenning van het recht van
de werknemer op informatie over vacatures in de onderneming. De werkgever dient
de tijdelijke werknemer volgens de Richtlijn van een vacature op de hoogte te stellen
teneinde een gelijke kans op een vaste betrekking als andere werknemers te
realiseren (art. 6 lid 1 Raamovereenkomst). Een algemene bekendmaking op een
geschikte plaats in de onderneming is hiervoor voldoende (art. 6 lid 1 Raam-
overeenkomst). De richtlijnbepaling is in art. 7:657 BW geïmplementeerd. Het bevat
de verplichting de tijdelijke werknemer duidelijk in kennis te stellen van een vacature
voor onbepaalde tijd. Nu de Richtlijn niet ziet op uitzendovereenkomsten, worden de
uitzendwerknemers van dit recht uitgesloten. Uitzendwerknemers verkeren dus ook
ten aanzien van dit recht in een ongunstige positie. Het recht op informatie over
vacatures in de Nederlandse wetgeving zou ter bevordering van de kans op de
arbeidsmarkt moeten worden uitgebreid naar een recht op informatie ook voor
uitzendkrachten.

10.4 Concurrentiebeding en belemmeringsbeding

10.4.1 Concurrentiebeding bij tijdelijke contracten

De minister heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel voor de WAADI opgemerkt
dat ‘een concurrentiebeding verboden zou moeten zijn bij een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd en opgeschort zou moeten worden tot na de proeftijd.’8 Toch is
dit niet wettelijk verankerd. Ook de STAR heeft zich over het concurrentiebeding bij

7 Zekic 2010.
8 Kamerstukken I 1997/98, 25 264, nr. 133b, p. 4 (MvA).

Werkbescherming 10.4.1

351



tijdelijk werk uitgelaten. Om te voorkomen dat de economische crisis van 2008
onevenredig hard neerslaat bij zwakkere groepen, wil de STAR volgens het sociaal
akkoord van 25 maart 2009 de positie van flexkrachten versterken onder meer door
in de cao afspraken op te nemen over het niet langer opnemen van concurrentiebe-
dingen voor flexwerkers.9 In het cao-onderzoek zijn dergelijke afspraken echter (nog)
niet teruggevonden. Langs de weg van de cao wordt deze belemmering voor
employability dus nog niet opgeheven. Werkgevers zijn dus vrij met inachtneming
van art. 7:653 BW een concurrentiebeding in tijdelijke contracten op te nemen.10

Mijns inziens zouden hieraan toch wettelijke beperkingen moeten worden gesteld.
Jacobs bepleitte eerder dat bij tijdelijke contracten de werknemer na afloop van dat
contract daar enkel aan gehouden zou mogen worden, wanneer de werkgever daar
een vergoeding tegenover stelt. Ik zou meer voelen voor een algeheel verbod op een
concurrentiebeding bij tijdelijke contracten van maximaal een jaar. Bij een contract
dat voor een langere periode dan een jaar wordt overeengekomen zou dewerking van
het concurrentiebeding in tijd afhankelijk kunnenworden gesteld van de duur van de
tijdelijke overeenkomst. Dit sluit aan bij de rechtspraak ten aanzien van concurren-
tiebedingen bij tijdelijke contracten. Een dergelijk geldig overeengekomen concur-
rentiebeding kan immers nu al geheel of gedeeltelijk worden vernietigd wegens
onbillijke benadeling van dewerknemer (art. 7:653 lid 2 BW). Uit de rechtspraak blijkt
dat aan de zijde van de werknemer daarbij reeds wordt meegewogen dat sprake was
van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dat de werkgever deze arbeidsovereenkomst

9 STAR 2009
10 Onduidelijkheid bestaat over de geldigheid van een concurrentiebeding bij verlenging van het

oorspronkelijke tijdelijke contract waarbij het beding is overeengekomen. Wanneer in een tijde-
lijke arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding is opgenomen, en dit contract wordt voort-
gezet door een contract voor onbepaalde tijd, maakt het concurrentiebeding daar niet altijd
automatisch onderdeel van uit. Een aantal rechters is van oordeel dat het concurrentiebeding
opnieuw moet worden overeengekomen, althans expliciet dient te worden bepaald dat het oude
concurrentiebeding blijft gelden. (Hof Amsterdam 26 maart 1998, JAR 1998, 125) Wanneer het
concurrentiebeding onderdeel uitmaakt van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, kan dit na
voortzetting op basis van een contract voor onbepaalde tijd ook rechtsgeldig onderdeel van dat
laatste contract uitmaken, wanneer is afgesproken dat de verlenging geschiedt op dezelfde
schriftelijk vastgelegde condities. (Hof Amsterdam 14 augustus 2003, JAR 2003, 224). Een schrifte-
lijke verwijzing naar het eerdere concurrentiebeding dat de werknemer heeft ondertekend, is
volgens de Hoge Raad voldoende. Het beding moet danwel in een bijlage zijn bijgevoegd. Niet aan
het schriftelijkheidsvereiste is voldaan in gevallen waarin de werknemer zich schriftelijk akkoord
verklaart met de inhoud van een niet als bijlage bijgevoegd document waarin een concurrentiebe-
ding voorkomt. (HR 28 maart 2008, JAR 2008, 113 en Ktr. Eindhoven 3 maart 2009, JAR 2009, 34.
Onvoldoende is een geweigerd aanbod van de werkgever: Ktr. Helmond (Voorzieningenrechter)
3 november 2010, JAR 2010, 301, Ktr. Utrecht (Voorzieningenrechter) 29 januari 2009, JAR 2009, 99
en zie ook: Hof Amsterdam van maart 1998, JAR 1998, 125) Een andere benadering is volgens
Vegter aan te treffen in een arrest van Hof Leeuwarden (Hof Leeuwarden 22 februari 2011,
LJN BQ1403, en zie Vegter 2011. Een wijziging van de bestaande arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd naar onbepaalde tijd in de vorm van een ‘aanvulling’ op de arbeidsovereenkomst
waarbij de duur en het salaris worden aangepast en wordt overeengekomen dat de overige
bepalingen uit het contract blijven gelden, maakt afzonderlijke herbevestiging van het contract
niet noodzakelijk, aldus Gerechtshof Leeuwarden. Met andere woorden: zolang de arbeidsover-
eenkomst stilzwijgend wordt verlengd of is bepaald dat de oude voorwaarden niet wijzigen, dan is
het opnieuw overeenkomen van het concurrentiebeding niet nodig. Vegter schat in dat de meeste
rechters op de lijn van Gerechtshof Leeuwarden zullen zitten: het zal in de meeste gevallen ook
voor de werknemer wel duidelijk zijn dat wanneer het contract wordt verlengd op dezelfde
condities, dit ook geldt voor het concurrentiebeding.
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niet heeft willen voortzetten speelt eveneens een rol. De eventueel korte duur van die
overeenkomst is een andere omstandigheid die in het kader van vernietiging in
aanmerking wordt genomen. In het sociaal akkoord 2013 is gekozen voor een verbod
op het concurrentiebeding bij tijdelijke contracten, behoudens bijzondere omstan-
digheden. Dat acht ik een nogal open norm, die de werknemer bij het afsluiten van
een contract weinig houvast geeft. Een dergelijke norm kan worden uitgekristalli-
seerd in de rechtspraak, maar dat vergt tijd.

De vrije mogelijkheden tot het zoeken en aannemen van ander werk van uitzend-
krachten en tijdelijke werknemers wordt belemmerd door belemmerings- en con-
currentiebedingen. Hierna ga ik eerst in op het belemmeringsbeding voor
uitzendkrachten, daarna bespreek ik het concurrentiebeding voor tijdelijke
werknemers.

10.4.2 Indirect belemmeringsbeding en concurrentiebeding bij uitzendwerk

Voorafgaande aan deWAADI was in Arbeidsvoorzieningswet 1990 bepaald dat het de
vergunninghouder verboden is aan de ter beschikking gestelde arbeidskrachten
belemmeringen in de weg te leggen om met derden een arbeidsverhouding aan te
gaan. Dit zogenoemde belemmeringsverbod zag zowel op directe belemmering door
een beding in de overeenkomst tussen de uitzendwerkgever en de werknemer, als
volgens de rechtspraak op indirecte belemmeringsbedingen tussen de uitzendwerk-
gever en de inlener.11 Bij de invoering van de WAADI overweegt de wetgever dat een
apart publiekrechtelijk verbod gericht tot degene die arbeidskrachten ter beschikking
stelt niet meer nodig is omdat op grond van het algemene overeenkomstenrecht
partijen beschermd zijn tegen onredelijk bezwarende bedingen die door de rechter
vernietigd kunnen worden. ‘Een beding dat een arbeidskracht in zijn vrije arbeidskeuze
belemmert is in algemene zin al als bezwarend te beschouwen en zou in de relatie
arbeidskracht – uitzendbureau vernietigbaar kunnen zijn. Het belemmeringsverbod kan
in deze arbeidsrelatie in samenhang met het concurrentiebeding worden bezien.’12 Voorts
wordt overwogen dat een concurrentiebeding verboden zou moeten zijn bij een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en opgeschort zou moeten worden tot na de
proeftijd. Waar de relatie uitzendbureau en arbeidskracht in zijn aard tijdelijk is, is
daarmee ook aangegeven, dat een beding ter beperking van de vrije arbeidskeuze
voor vernietiging in aanmerking komt. Een aparte bepaling in deWAADI om ook langs
deze weg een belemmering voor de optimale arbeidsallocatie weg te nemen wordt
niet nodig geacht. Samengevat: op een detacherings- en uitzendovereenkomst is de
WAADI van toepassing. Deze wet bevatte in eerste instantie niet langer het belemme-
ringsverbod zoals dit voorheen was opgenomen in de Arbeidsvoorzieningswet, maar
de bedoeling van de wetgever is geweest dat een beding dat de vrije arbeidskeuze
direct of indirect belemmert door de rechter vernietigd kan worden als zijnde een
onredelijk bezwarend beding. In 2012 is het belemmeringsverbod weer ingevoerd.13

11 Hof Amsterdam 16 maart 1995, KG 1996, KGK 1376.
12 Kamerstukken I 1997/98, 25 264, nr. 133b, p. 4.
13 Wet van 19 april 2012, Stb. 2012, 173.
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Grapperhaus kwalificeert het beding waarbij het de uitzendkracht verboden wordt
ofwel in dienst te treden bij een opdrachtgever van het uitzendbureau, dan wel bij de
opdrachtgever waar de uitzendkracht aan is uitgeleend, als een concurrentiebeding in
de zin van art. 7:653 BW.14 Een beding waarbij het de inlener verboden wordt de
uitzendkracht rechtstreeks in dienst te nemen heeft volgens hem per saldo tot
resultaat dat de uitzendkracht feitelijk ook wordt belemmerd bij de inlener in dienst
te treden. Grapperhaus kwalificeert een dergelijk inlenersbelemmeringsbeding als
een indirect concurrentiebeding ex art. 7:653 BW. Dat artikel is alleen van toepassing
in de verhouding werkgever en werknemer, en dus niet direct van toepassing op de
verhouding uitzendkracht en inlener.

Met de wettelijke regeling van art. 7:653 BW heeft volgens Verhulp en Grapperhaus
de wetgever beoogd de spanning tussen het grondrecht op vrijheid van arbeidskeuze
(art. 19 lid 3 Gw) en de bescherming van de werkgevers’ bedrijfsbelangen op te
heffen.15 Die spanning doet zich zeker gevoelen wanneer de tijdelijke werknemer na
afloop van het contract door de ex-werkgever wordt gehouden aan een concurren-
tiebeding. Vegter16 merkt op dat vervolgens in de literatuur en de rechtspraak een
discussie is ontstaan over de vraag of de Minister nu bedoeld had dat een concurren-
tiebeding met een uitzendkracht of gedetacheerde werknemer per definitie als
onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt of dat een vergelijkbare toetsing
als waarin artikel 7:653 BW voorziet, moet plaatsvinden. De Vroe acht een direct
belemmeringsbeding en ook een (indirect) inlenersbelemmeringsbeding verboden.17

Grapperhaus meent dat de hoofdregel zou moeten zijn dat een belemmeringsbeding
als onredelijk bezwarend wordt beschouwd.18 Bouman en Van der Pijl stellen echter
dat met de Wet flexibiliteit en zekerheid de positie van de uitzendkracht is verbeterd
en vergelijkbaar is met die van de gewone werknemer. Dat brengt niet alleen lusten
met zich, maar ook lasten als van een concurrentiebeding.19

Rechters hebben zich verschillend uitgelaten over deze kwestie. In de meeste
uitspraken werd bij een direct belemmeringsbeding een vergelijkbare toetsing toe-
gepast als ten aanzien van een gewoon concurrentiebeding.20 Dit is inmiddels ook
door de Hoge Raad bevestigd in een detacheringszaak: ‘De Rechtbank heeft derhalve
terecht onderzocht of het beding op de voet van art. 7:653 lid 2 BW (gedeeltelijk)
moet worden vernietigd.’21 Volgens Vegter is het vermoedelijk zo dat een concurren-
tiebeding met een uitzendkracht sneller zal worden vernietigd door de rechter omdat
uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat dergelijke bedingen in beginsel niet

14 Grapperhaus 2000, p. 426 e.v.
15 Verhulp 2012, aant. 1, Grapperhaus 2000, p. 426 e.v.
16 Vegter 2003. Zie ook: Frikkee & Jakimowicz 2002, p. 254-259.
17 De Vroe 2000.
18 Grapperhaus 2000, p. 426 e.v.
19 Bouman & Van der Pijl 2001.
20 Ktr. Wageningen 22 december 1999, JAR 2000, 22 en Hof Amsterdam 14 februari 2002, JAR 2002,

65. Anders: Pres. Rb. Amsterdam 18 november 1999, JAR 1999, 271, anders en toets aan art. 6:628
lid 2 BW: Hof Amsterdam 8 maart 2001, JAR 2001, 66 en Pres. Rb. Amsterdam 13 december 2000,
JAR 2001, 17.

21 HR 4 april 2003, JAR 2003, 107.
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acceptabel zijn. Vegters’ vermoeden pakt inderdaad soms uit zoals zij voorspelde,22

maar uit de rechtspraak blijkt dat het beding weliswaar in gematigde vorm ook soms
in stand blijft.23

Grapperhaus bepleit reflexwerking van art. 7:653 BW voor de toets van het inleners-
belemmeringsbeding.24 Een alternatief voor dit beding is het overeenkomen van een
redelijke vergoeding bij ‘overname’ van de uitzendkracht door de inlener, te betalen
aan het uitzendbureau. De vergoeding dient volgens Grapperhaus evenredig af te
nemen naarmate de inleenperiode langer duurt.25 De ABU hanteert als algemene
voorwaarde dat na zes maanden zo’n vergoeding niet meer wordt gevraagd.

Een ‘gewoon’ concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst tussen de uitzend-
kracht en het uitzendbureau dat zich richt tegen de indiensttreding bij een ander
uitzendbureau om vervolgens na de inwerkperiode productiever via een ander
uitzendbureau bij de inlener te werken, acht Grapperhaus gerechtvaardigd. Van
zo’n gerechtvaardigd belang bij een concurrentiebeding in de uitzendovereenkomst
is volgens hem ook sprake wanneer het de uitzendkracht wordt verboden in dienst te
treden bij concurrenten van de inlener. Zonder dit beding zou de kracht voor bepaalde
functies of bij bepaalde inleners niet kunnenworden ingehuurd. Mijns inziens zouden
voor dit type concurrentiebedingen bij uitzendovereenkomsten echter eenzelfde
regime moeten gelden als ik hierboven bepleitte voor concurrentiebedingen bij
tijdelijke contracten. Ook voor de uitzendkracht geldt dat hij gebaat is bij zo min
mogelijk beperkingen na het einde van de uitzendovereenkomst om elders in dienst
te treden.

10.5 Sociaal plan en werk-naar-werkregelingen

Door de individuele doorwerking van de sociaal-plan-cao en de versnelling en
voorspelbaarheid bij de ontslagaanvraagprocedure bij het UWV biedt de sociale
plan-cao demogelijkheid voor werkgevers een (groot) aantal arbeidsovereenkomsten
in één keer tegen beperkte transactiekosten te beëindigen. De voorspelbare kosten
gemoeid met de ontslagvergoedingen, de voordelen van tijdsbesparing, voorspelbare
uitkomsten en het transactievoordeel bij de ontslagprocedure stellen de werkgever in
staat door het sluiten het sociale plan externe (numerieke) flexibiliteit te verwerven.
Deze praktijk bevordert de flexibiliteit in arbeidsorganisaties. Tegelijkertijd wordt in
sociale plannen (enige) zekerheid gecreëerd voor de getroffen werknemers, doordat
werknemersverenigingen compensatie voor (de dreiging van) ontslag vragen. Deze

22 Bijvoorbeeld: Ktr. Wageningen 22 december 1999 en Hof Amsterdam 14 februari 2002, JAR 2002,
65 en Pres. Rb. Amsterdam 4 november 1999, JAR 1999, 246. Overigens acht Grapperhaus daarbij
eenwerkgeversargument van bescherming van gedane opleidingsinvesteringen niet sterk. Dat zou
namelijk via een opleidingsbeding geregeld moeten worden.

23 Hof Amsterdam 8maart 2001, JAR 2001, 66 en Rb. Den Haag 4 december 2002, JAR 2003, 9 en Pres.
Rb. Amsterdam 13 december 2000, JAR 2001, 17 en Ktr. Rotterdam 19 september 2003, JAR 2003,
235.

24 Grapperhaus 2000, p. 426 e.v.
25 Grapperhaus 2000, p. 426 e.v.
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compensatie heeft veelal mede de vorm van financiële vertrekregelingen of ontslag-
vergoedingen. Zekerheid is echter meer dan alleen inkomenszekerheid. Daartoe
behoren evenzeer baanzekerheid en werkzekerheid. Sociale plannen kunnen daarbij
een instrument vormen om met behoud of verhoging van de flexibiliteit voor werk-
gevers, ook de werkzekerheid voor werknemers te verhogen.

In een onderzoek hebben Tros, Verhulp en ikzelf26 onderzocht of de regelingen in de
sociale plannen prikkels inhouden ter vergroting van de inzetbaarheid van de werk-
nemer, met behoud van de flexibiliteit voor de werkgever. De conclusie luidt dat de
financiële incentives nog lang niet altijd de goede kant op staan.

Voor de vertrekstimuleringsregeling geldt dat het gunstig lijkt die in een degres-
sieve of loonaanvullingsvorm te gieten. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat
de verhouding met de ontslagvergoeding juist is. Voorkomen moet worden dat
afwachten en de ontslagvergoeding innen lucratiever wordt dan gebruikmaking
van de verstrekstimuleringsregeling. Aan een vertrekstimuleringsuitkering dient
expliciet de voorwaarde van een verkregen nieuwe baan te worden gesteld. Vanuit
de optiek van werk-naar-werk is de ontslaguitkering waarvan de hoogte is gerela-
teerd aan het moment van vertrek gedurende de bemiddelingsfase te verkiezen
boven een (onvoorwaardelijke) lump sum uitkering. Immers door de uitkering te
verminderen naarmate de bemiddelingsfase langer duurt, wordt de werknemer
geprikkeld zich actief op te stellen bij de zoektocht naar nieuw werk. Ook een
aanvulling op de WW zou vanuit het activerende arbeidsmarktperspectief alleen
mogen bestaan als inkomensvangnet voor eenmislukt werk-naar-werktraject. Uit ons
onderzoek blijkt dat over zo’n traject weinig duidelijke of harde afspraken in het
sociaal plan worden gemaakt.

Bij werk-naar-werk trajecten moet voorts onderscheid worden gemaakt tussen de
interne en de externe herplaatsing. Beide komen veel voor. Het blijkt dat de sociale
plannen duidelijk harder inzetten op interne functionele flexibiliteit en employability
binnen het bedrijf dan op inzetbaarheid op de externe arbeidsmarkt. De interne
herplaatsingsregelingen lijken redelijk te zijn ontwikkeld, de sociale plannen bevat-
ten relatief duidelijke rechten voor de met ontslag bedreigde werknemer zoals
vergoeding van scholingskosten, salarisaanvulling en voorrang bij interne functie.
Bovendien worden in een ruim percentage sociale plannen sancties gesteld op het
weigeren van een interne passende functie. Vanuit het oogpunt van flexibiliteit voor
werkgever enwerkzekerheid voor de werknemer verdient het aanbeveling dat in alle
sociale plannen waar interne herplaatsing gezien de bedrijfsgrootte tot de mogelijk-
heden behoort, dit soort afspraken wordt gemaakt. Daarbij kan ook worden opge-
merkt dat de zogenaamde remplaçantenregeling wellicht vaker dan tot nu toe
geschiedt, kan worden ingezet voor functies in het bedrijf die ook door werknemers
die met ontslag worden bedreigd kunnen worden vervuld. Het beeld ten aanzien van
externe herplaatsing is minder activerend. Hoewel veel sociale plannen iets rond

26 Tros, Rayer & Verhulp 2005, p. 528 – 538. De inhoud van de paragraaf bevat overname van delen
van deze publicatie.
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externe herplaatsing regelen, is het is de vraag of de betreffende werknemers
en werkgevers zoveel stimulans hebben dat ze hier ook veel werk van maken.
Verplichte deelname aan scholing of sancties op het weigeren van een passende
functie komen maar amper voor. Opvallend is, dat daar waar bij financiële regelingen
de rechten van de werknemer op een bepaalde uitkering vaak goed zijn te berekenen,
diens rechten bij externe herplaatsingstrajecten veel minder duidelijk in het sociale
plan zijn omschreven. Het incasseren van een vertrekstimuleringsuitkering of ont-
slaguitkering om pas daarna op zoek te gaan naar nieuw werk lijkt weinig te worden
gehinderd door de voorzieningen en maatregelen in sociale plannen gericht op
externe herplaatsing. Dit zou beter kunnen worden voorkomen door het verplichte
karakter van werk-naar-werk regelingen te verhogen en de volgorde en combinatie
van werk-naar-werk regelingen en uitkeringen beter vast te leggen. Kanttekening
hierbij is dat in tijden van economische teruggang of malaise in een sector de
verwachtingen van werk-naar-werk trajecten niet erg hoog zullen zijn. Hierdoor
kiezen in de genoemde situaties zowel werkgevers als werknemers waarschijnlijk
liever voor inkomenszekerheid dan voor werkzekerheid. De gevonden uitkomsten
met betrekking tot seniorenregelingen in sociale plannen bevestigen dit beeld. Voor
ouderen wordt namelijk nog steeds sterk ingezet op inkomensvoorzieningen door
een brug te slaan naar prepensioen, in plaats van (extra) ondersteuning te bieden bij
het vinden van nieuw werk. De combinatie die vanuit werkzekerheid wordt beoogd –

namelijk die van externe flexibiliteit met werkzekerheid – lijkt nog maar mondjes-
maat tot uiting te komen in de afspraken in sociale plannen.

10.6 Conclusie

Ten slotte moet worden geconcludeerd dat de wetgever het onderwerp van werk-
zekerheid geheel links heeft laten liggen. Het concept is ook controversieel omdat het
de werknemer geen subjectief recht op nieuw werk biedt, maar hooguit rechten geeft
die de kansen daarop bevorderen. Wat ook zij van het concept werkzekerheid, mijns
inziens zouden hindernissen voor tijdelijke werknemers en uitzendkrachten wel
degelijk door de wetgever moetenwordenweggenomen om zo hun kansen op nieuw
en beter werk te vergroten. De wetgever kan maatregelen treffen die hindernissen
voor werkzekerheid wegnemen. Ik denk aan een verbod op het terugvorderen van de
studiekostenwanneer de werkgever een tijdelijk contract niet heeft willen verlengen,
het recht op informatie over vacatures bij de inlener van de uitzendkracht en een
verbod op een concurrentiebeding bij tijdelijke contracten van een jaar of korter en bij
uitzendwerk.
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