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Samenvattingg (Summary in Dutch) 

Hett gebruik van flexibele arbeidscontracten is in de afgelopen twee decennia 
sterkk toegenomen. Deze toename lijk t teruggevoerd te kunnen worden tot de 
groeiendee behoefte van werkgevers het arbeidsvolume van bedrijven snel te 
kunnenn aanpassen aan de schommelende vraag naar goederen en diensten. Met 
namee het gebruik van uitzendkrachten, en in een latere fase van 
detacheringsconstructies,, heeft een vlucht genomen die in de jaren negentig 
substantieell  heeft bijgedragen aan de werkgelegenheidsgroei in Nederland en 
enkelee andere Westerse economieën. 

Inn ongeveer dezelfde periode is door arbeidsmarktactoren en vanuit het 
beleidsveldd en de wetenschap op de nood2aak gewezen de beroepsbevolking 
voortdurendd te blijven scholen. Die noodzaak wordt gevoed door snel 
veranderendee technologieën — meer in het bijzonder het toenemend gebruik 
vann informatie- en communicatietechnologieën door producenten en 
dienstverlenerss - waardoor opgedane vaardigheden snel verouderen. De 
toenamee van het vereiste vaardighedenniveau van werknemers gaat bovendien 
gepaardd met een afname van banen voor lager opgeleide werknemers. Om 
werknemerss duurzaam te kunnen blijven inzetten (men refereert in het 
algemeenn hiernaar als de 'employability' van werknemers) speelt voortdurende 
scholingg derhalve een belangrijke rol. 

Gelett op het bovenstaande doemt de vraag op in hoeverre flexibele 
arbeidskrachtenn scholing verstrekt wordt voor het uitvoeren van huidige en 
toekomstigee werkzaamheden. Scholing lijk t voor deze werknemers met name 
essentieell  omdat zij op de arbeidsmarkt een kwetsbare groep vormen. 
Uitbreidingg van de vaardigheden maakt flexibele arbeidskrachten weerbaar in 
tijdenn van een afnemende vraag naar arbeid. Net als bij 'reguliere' werknemers 
zorgtt scholing voor een bredere inzetbaarheid van flexibele arbeidskrachten. 
Daarnaastt kan een vergroting van de vaardighedenset van flexibele werknemers 
ertoee bijdragen dat zij de transitie kunnen maken naar een permanente 
arbeidsrelatie. . 

Overr dit onderzoek 

Inn deze studie wordt scholing voor flexibele arbeidskrachten gezien als een 
'probleem'' dat coördinatie vereist. Conform het theoretisch model van 
Hollingsworth,, Schmitter en Streeck (1994) kunnen voor de coördinatie van dit 
probleemm vijf mechanismen — al dan niet gelijktijdig - ingezet worden: de staat, 
dee markt, bedrijven of hiërarchieën, informele netwerken en associaties. 

Hoewell  scholing zoals gezegd een belangrijke bijdrage kan leveren in het 
vergrotenn van de werkzekerheid van flexibele arbeidskrachten is het 
aannemelijkk dat werkgevers niet geneigd zullen zijn te investeren in de scholing 
vann flexibele arbeidskrachten. Het theoretisch kader voor deze veronderstelling 
biedtt de human capital theorie, zoals begin jaren zestig door Gary Becker 
geïntroduceerd.. Werkgevers zullen alleen investeren in scholing als de 
scholingskostenn kunnen worden terugverdiend. Bij flexibele arbeidskrachten is 
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het,, gelet op het karakter van de arbeidsrelatie, hoogst onzeker of 
scholingsinvesteringenn terugverdiend kunnen worden. Het gelijktijdig bestaan 
vann een groeiende behoefte aan flexibilitei t bij werkgevers en de toenemende 
nadrukk die gelegd wordt op de 'employability' van werknemers wordt in deze 
studiee de 'scholing-flexibiliteit paradox' genoemd. 

Inn dit onderzoek wordt dieper ingegaan op de wijze waarop wordt 
omgegaann met de spanning tussen scholing en flexibele arbeid. Daarbij wordt 
gekekenn naar de mate waarin en de wijze waarop flexibele arbeidskrachten in 
Nederlandd en in de Verenigde Staten geschoold worden. De twee landen 
verschillenn in sterke mate in de institutionele vormgeving van hun 
arbeidsmarkten.. Hierbij moet onder meer, doch niet uitsluitend, gedacht 
wordenn aan baanzekerheid en ontslagbescherming, het gebruik van 
verschillendee vormen van flexibele arbeid, de regulering van flexibele arbeid, 
institutiess voor de scholing van werknemers, collectief overleg tussen sociale 
partners,, het gebruik van collectieve arbeidsovereenkomsten en de algemeen 
verbindverklaringg daarvan als middel om scholingsafspraken te reguleren. 

Inn de twee landen worden bovendien twee bedrijfstakken met elkaar 
vergeleken:: de bouwsector en de ICT-sector. Beide bedrijfstakken staan model 
voorr respectievelijk de 'traditionele' en de 'nieuwe' economie. Bovendien zijn 
zee zowel een afspiegeling van als een uitzondering op de Nederlandse en de 
Amerikaansee stelsels van arbeidsverhoudingen. De bouwsector in Nederland 
enn de ICT-sector in Amerika zijn een voorbeeld van het dominante model in 
beidee landen van arbeidsvoorwaardenvorming en bedrijfstakregulering. De 
Nederlandsee ICT-sector en de Amerikaanse bouwsector vormen een 
uitzonderingg op de nationale modellen. 

Inn de beide landen kenmerkt de bouwsector zich door een relatief sterk 
ontwikkeldd collectief overleg, waarbij dient te worden opgemerkt dat in de 
Amerikaansee bouwsector er een sterke tweedeling loopt tussen het 
georganiseerde,, bij de vakbond aangesloten deel van de werknemers en de 
'ongeorganiseerden'' die werkzaam zijn bij bouwbedrijven die niet samenwerken 
mett vakbonden. In de Amerikaanse bouw vindt, net als elders in de 
Amerikaansee economie, het collectief overleg plaats tussen vakbonden 
enerzijdss en individuele aannemersbedrijven anderzijds; er is geen sprake van 
doorwerkingg van collectieve afspraken naar niet-georganiseerde werknemers of 
naarr bedrijven die niet betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen. De 
institutionelee vormgeving van de bouwarbeidsmarkten in Nederland en de 
Verenigdee Staten brengt met zich mee dat in beide landen een relatief sterk 
ontwikkeldd scholingssysteem bestaat voor leerling-werknemers en vakkrachten. 

Dee ICT-sector is in beide landen een relatief ongereguleerde bedrijfstak als 
hett gaat om collectief arbeidsvoorwaardenoverleg. Hierbij zij opgemerkt dat in 
Nederlandd het hardwaresegment een eigen collectieve arbeidsovereenkomst 
heeft.. Bovendien is zowel in Nederland als in de Verenigde Staten sprake van 
collectievee arbeidsvoorwaardenvorming, hoewel dit slechts een minderheid 
betreftt van de ICT-bedrijven. Gelet op het relatief jonge karakter van de ICT-
sectorr en het grotendeels ontbreken van gereguleerde arbeidsverhoudingen is 
err nauwelijks sprake van een ontwikkeld collectief scholingsstelsel. De 
uitzonderingg is wederom het Nederlandse hardware segment, enkele 
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individuelee Nederlandse ICT-bedrijven met een cao en een aantal Amerikaanse 
telecombedrijvenn die collectieve afspraken maken met de Communication 
Workerss of America (CWA). In zowel de Nederlandse als de Amerikaanse 
ICT-sectorr wordt een belangrijk deel van de scholing overgelaten aan de markt: 
werknemerss worden geacht zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het op 
peill  houden van hun kennis en vaardigheden, al dan niet in overleg met de 
werkgever. . 

Inn de ICT-sector spelen arbeidsmarktintermediairs, zoals uitzendbureaus en 
detacheringsbureaus,, een belangrijke rol als het gaat om de flexibele 
personeelsvoorzieningg van bedrijven. Met de toegenomen vraag naar 
werknemerss in de ICT-sector is voor deze intermediairs een marktniche 
ontstaann waarbij het bovendien financieel aantrekkelijk is geworden om 
flexibeleflexibele werknemers te scholen. Net als elders in de economie wordt deze 
scholingg vooral aangeboden aan werknemers die 'schoolbaar' zijn; het gaat dan 
mett name om hoger opgeleide werknemers (het betreft hier met name 
detacheerderss die in de bedrijfstak opereren). Een uitzondering hierop in 
Nederlandd lijk t de casus te zijn van het ICT-college van een grote 
uitzendonderneming,, dat scholingsprogramma's aanbiedt die met name lager 
enn middelbaar opgeleide werknemers moeten klaarstomen voor een baan in de 
ICT-sector.. Een interessant kenmerk hier vormt het gegeven dat de 
uitzendkrachtenn voor twee of drie jaar in dienst treden bij het ICT-college. 

Inn Amerika springen twee cases aan de westkust eruit als het gaat om de 
scholingsvoorzieningg aan flexibele werknemers. In Silicon Valley (Santa Clara 
County,, California) wordt scholing voor lager opgeleiden in de ICT-sector 
verstrektt door een zogenaamde 'member-based' organisatie (Working 
Partnershipss USA) die gelieerd is aan de vakbond (AFL-CIO South Bay Labor 
Council).. De werknemers zijn over het algemeen betrokken bij licht-industriële 
werkzaamhedenn en bij administratieve en ondersteunende taken. In de Seattle-
Tacomaa regio in de staat Washington wordt scholing verstrekt voor middelbaar 
enn hoger opgeleide werknemers in de ICT-sector door een werknemersalliantie 
(WashTech)) die gelieerd is aan de CWA. Uitzendkrachten die in de regio 
werkzaamm zijn bij ICT-bedrijven kunnen als lid van de alliantie tegen 
gereduceerdd tarief trainingen volgen. 

Hoewell  werknemers in de bouwsector van nature een flexibele 
arbeidsovereenkomstt hebben kan er wel degelijk een onderscheid gemaakt 
wordenn tussen vaste en flexibele arbeidskrachten waarbij de laatste groep 
bestaatt uit uitzendkrachten en dagarbeiders. Omdat in de bouw in toenemende 
matee sprake is van arbeidsdeling en onderaanneming ontstaat een niche voor 
uitzendbureauss die gespecialiseerd zijn in kortlopende, overzichtelijke projecten 
diee slechts een beperkt aantal vaardigheden vereisen van de werknemer. 
Uitzendarbeidd in de Nederlandse bouwarbeidsmarkt is sinds enkele jaren 
wettelijkk toegestaan. Bouwuitzendkrachten die worden gezien als nieuwkomers 
inn de sector vallen onder de uitzend-cao, uitzendkrachten die in een 
scholingstrajectt zitten dat goedgekeurd is door het landelijk orgaan 
beroepsonderwijss voor de bouw vallen onder de genereuzere bouw-cao evenals 
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vakkrachtenn die voor een uitzendbureau werken. In Nederland houdt één van 
dee dochters van een grote uitzendorganisatie zich bezig met het uitzenden van 
personeell  in de bouw. Het uitzendbureau in kwestie verzorgt onder bepaalde 
voorwaardenn (het tekenen van arbeidscontracten voor een periode van twee 
jaar)) scholingstrajecten voor uitzendkrachten die bovendien gecertificeerd zijn. 

Inn de Amerikaanse bouwarbeidsmarkt wordt uitzendarbeid voor een groot 
deell  verricht door lager opgeleide en ongeschoolde werknemers. Naast de 
regulieree uitzendbureaus opereren in stedenagglomeraties ook diverse 'day 
labor'' programma's die zich voor een deel bezighouden met 
bouwwerkzaamheden.. Uitzendwerk wordt door Amerikaanse bouwbonden 
mett groot wantrouwen benaderd, bouwuitzendkrachten kunnen in principe dan 
ookk niet werkzaam zijn voor projecten op 'georganiseerde' bouwplaatsen. In de 
Amerikaansee bouwsector lijk t een soort niemandsland te ontstaan voor 
uitzendkrachtenn voor wie geen plaats is in de traditionele 
scholingsprogramma'ss van de vakbonden en bovendien niet onderdeel zijn van 
hett scholingsbeleid van aannemers van wie het personeel niet is aangesloten bij 
eenn vakbond. Veruit de meerderheid van alle uitzendkrachten wordt ingezet 
doorr ongeorganiseerde bouwbedrijven: aannemers van wie het personeel niet is 
aangeslotenn bij een vakbond en die ook verder opereren zonder collectieve 
afsprakenn te maken met bonden. Deze aannemers zijn vaak wel aangesloten bij 
éénn van de bouwwerkgeversorganisaties die over het algemeen fungeren als 
lobbyorganisatie. . 

Amerikaansee bouwuitzendbureaus nemen wat betreft het scholen van 
uitzendkrachtenn een passieve houding aan, een enkele uitzondering daargelaten: 
voorr de uitzendbureaus is het simpelweg een investeringsbeslissing die nadelig 
uitpaktt voor de uitzendkrachten. In de Verenigde Staten zijn met name de lager 
geschooldee bouwuitzendkrachten daarom op zichzelf aangewezen als het gaat 
omm het verwerven van vaardigheden die kunnen bijdragen aan versterking van 
hunn employability. Het ligt voor de hand dat voor deze werknemers financiële 
drempelss bestaan als het gaat om het inkopen van hun eigen scholing. 

Conclusie e 

Onderr invloed van wet- en regelgeving worden Nederlandse uitzendbureaus 
langss twee wegen geprikkeld om te investeren in de employability van hun 
uitzendkrachten.. In de eerste plaats is in de cao's van de ABU en de NBBU 
afgesprokenn dat werkgevers jaarlijks een percentage van de loonsom afdragen 
aann een scholingsfonds van waaruit scholing voor uitzendkrachten wordt 
gefinancierd.. Uitzendkrachten die langer dan 26 weken in dienst zijn van een 
uitzendbureauu hebben het recht op een scholingsbehoeftegesprek. Vakbonden 
blijkenn echter niet tevreden over de feitelijke scholingsverstrekking door 
uitzendbureauss in Nederland, mede omdat uit de cao niet blijkt wat nu exact 
verstaann wordt onder scholingsbehoeftegesprek. Los van de vraag of elke 
uitzendkrachtt op de hoogte is van de scholingsparagraaf in de cao, regelt de cao 
nietss ten aanzien van sch.oMngpaansprak.en zijn uitzendbureaus in zekere zin vrij 
inn de wijze waarop en aan wie ze de scholingsgelden gaan besteden. Een 

http://sch.oMngpaansprak.en
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interessantee tweede lijn die voortvloeit uit de wetgeving over en regulering van 
flexibeleflexibele arbeidsrelaties is het gegeven dat uitzendkrachten in vaste dienst 
komenn van een uitzendbureau nadat ze een bepaalde periode gewerkt hebben 
voorr dit uitzendbureau. Naast het feit dat in deze situatie een 
doorbetalingsplichtt bestaat voor uitzendbureaus als ze deze werknemers niet 
kunnenn uitzenden, hebben de bureaus ook een strategisch belang om blijvend 
tee investeren in de vaardigheden van deze uitzendkrachten. 

Dee verschillen tussen de twee landen lijken terug te voeren tot de verschillen in 
dee bereidheid van overheden te interveniëren in een partieel falende markt en, 
daarmeee samenhangend, tot de mate waarin wet- en regelgeving is ingevoerd 
mett betrekking tot flexibele arbeidsrelaties (de rol van de 'staat' als 
coördinatiemechanisme).. Werkgevers en werknemers (de 'associaties') kunnen 
middelss een sociale dialoog op centraal niveau hierbij kaderscheppend zijn, 
zoalss het geval is in Nederland waar de Wet flexibiliteit en zekerheid in wezen 
eenn blauwdruk is van een eerdere aanbeveling van de sociale partners. 
Daarnaastt legden sociale partners in de uitzendbranche de basis voor de 
uitzend-caoo middels een uitzendconvenant. 

Inn de Verenigde Staten ontbreken dergelijke wetten en regels rondom 
flexibelee arbeid grotendeels. Het vacuüm wordt voor een deel gevuld door 
collectievee actie in de ICT-sector: werknemerallianties en vakbonden spelen in 
opp de behoefte aan werknemervertegenwoordiging in een snel groeiende, 
grotendeelss ongeorganiseerde sector. De snelle werkgelegenheidsgroei en 
veranderendee eisen aan de vaardigheden van werknemers gekoppeld aan een 
voorlopigg terugkerende baanonzekerheid kenmerken de dynamiek in de sector. 
Daarmeee worden ook de kansen en aanknopingspunten voor vakbonden in 
dezee sector zichtbaar. Dergelijke aanknopingspunten zijn er niet in de 
Amerikaansee bouwsector. Deze starre deelarbeidsmarkt kenmerkt zich door 
eenn polarisatie van werknemer- en werkgeverbelangen, waarbij uitzendwerk 
doorr bonden nadrukkelijk wordt gezien als niet een werknemersbelang. Het feit 
datt uitzendwerk voornamelijk gebruikt wordt door niet-georganiseerde 
aannemerss is alleen maar extra olie op het vuur in de campagne om zoveel 
mogelijkk werknemers te organiseren. Dat in de tussentijd de individuele 
uitzendkrachtt wordt overgelaten aan de grillen van de markt lijk t daaraan 
ondergeschikt. . 

Dee verschillen tussen de sectoren binnen de landen kunnen in belangrijke 
matee worden teruggevoerd tot de specifieke sectorkenmerken, zoals de mate 
waarinn de arbeidsverhoudingen zijn geïnstitutionaliseerd en de dynamiek op de 
deelarbeidsmarkten. . 

Dee belangrijkste conclusies van deze studie kunnen als volgt worden 
samengevat: : 

1.. Waar scholing via de markt wordt aangeboden door intermediairs of 
commerciëlee scholingsinstanties profiteren met name hoogopgeleide 
werknemerss in goedbetalende banen in een relatief dynamische 
deelarbeidsmarktt zoals in de ICT-sector. 
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2.. Waar scholing buiten de markt om tot stand komt zijn vakbonden en 
'membership-based'' organisaties betrokken en richten zich op zowel hoger, 
middelbaarr als lager opgeleiden in de ICT-sector. 

3.. Waar scholing via wet- en regelgeving wordt 'afgedwongen' dan wel 
'gefaciliteerd',, is het aannemelijk dat die in eerste instantie wordt 
aangebodenn door arbeidsmarktintermediairs (uitzendbureaus en 
detacheerders)) aan lager, middelbaar en hoger opgeleiden in beide sectoren. 
Hierbijj  geldt wel dat wanneer 'scholing' niet als een ondubbelzinnig 
werknemersrechtt is vastgelegd er voor arbeidsmarktintermediairs ruimte is 
omm selectief te zijn in het scholingsbeleid en dit beleid met name te richten 
opp hoogopgeleide, kansrijke werknemers. In dat opzicht wijken 
intermediairss niet af van andere commerciële bedrijven. 

Di tt laatste punt indachtig, wordt in de studie een pleidooi gehouden voor het 
instellenn van transferabele scholingsgelden. Flexibele werknemers zijn immers 
mobiell  en bewegen zich niet alleen tussen bedrijven maar ook tussen sectoren. 
Hett ligt voor de hand dat deze werknemers middels transferabele scholing ook 
transferabelee vaardigheden ondergaan die ze op de verschillende werkplekken 
kunnenn aanwenden. Gelet hierop verdient de nieuwe cao voor uitzendkrachten 
(2004-2009)) die voorziet in een transferabel, want persoonsgebonden, 
scholingsbudget,, het om de komende jaren belangstellend gevolgd te worden. 


