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Abstract 

World-wide, managers in the field of personnel-management are working hard to achieve optimal 
use of their labour resources. In the changing environment in which organisations have to 
function, flexibility is required in order to achieve this goal. In this report, a model is presented 
which is designed to be used as a decision-support-tool by managers who are in the process of 
increasing the flexibility of their labour resources. 



Summary 

Introduction 

Increasing the flexibility of labour resources is a topic that has received a lot of attention over the 
last few years. Managers want workers who are able and willing to perform different tasks, to 
work longer hours when needed, to work at different times of the day and to work at different 
locations. The traditional fixed wage/ Monday till Friday/ nine to five work pattern is 

considered to be outdated and inflexible by many managers. There is a strong call for more 

flexible arrangements, which enable managers to make better and more efficient use of their 
labour resources. Among employees there is also an increasing demand for non-traditional work 

patterns. The reason for this is that a growing number of people want to combine work with 

activities which do not fit the traditional work pattern. Examples of these combinations are work 

and study or work and taking care of children. 
The attention for increasing the flexibility of labour resources induced the Instituut voor het 
Midden- en KleinbedrijfNederland (IMK-NL) to start a research project about this topic in 

co-operation with the Eindhoven University of Technology. In this report the results of this 
project are presented. 

The interpretation of 'increasing the flexibility of labour resources' 

What exactly does increasing the flexibility of labour resources mean? In order to answer this 
question it is first necessary to look into four different aspects of the organisational need for 

labour. All organisations have a certain need for labour. The need for labour can vary over time 

in four different ways: 

Size: the siz.e of the need for labour varies from period to period according to the number of 
man-hours needed to get the desired amount of work done; 
Composition: the composition of the need for labour varies from period to period according 

to the kind of work that has to be done; 
Time of day when labour is needed: the time of day when labour is needed also varies from 
period to period according to the kind of work that has to be done. A partycenter for 

instance, needs personnel in the afternoon when there is a business-conference and in the 
evening when there is a graduation-party; 

Location where labour is needed: the location where labour is needed varies from period to 

period according to the place where the work has to be done. 

From time to time all organisations are confronted with these variations. In this project 

increasing the flexibility of labour resources is defined as 

creating possibilities for the organisation to satisfy the varying 
need for labour at nunimal cost 
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An example is the introduction of minimum-maximum contracts. In these type of contracts 
employer and employee agree on a variable number of working hours per week between a set 
minimum and maximum. This makes it possible for the management to let employees make 
longer hours in periods with a high need for labour. 

Often a distinction is made between internal and external measures. Internal measures focus on 
the employees who have a long term relation with the organisation. With external measures the 
varying need for labour is satisfied by using the external supply of temporary workers. 
Furthermore a distinction is often made between quantitative an qualitative measures. 
Quantitative measures are aimed at creating possibilities to adjust the employment of workers to 
variations in siz.e and time of day of the need for labour. Qualitative measures are aimed at 

creating possibilities to adjust the employment of workers to the composition of the need for 
labour. 

Problem definition 

Several problems can occur when an organisation is unable to adjust the employment of its 
workforce to its varying needs. Variations in the number of man-hours needed can result in 
unwanted shortages or the opposite; idle workers. Variations in the composition of the need for 
labour can result in a shortage of workers with the required abilities. Variations in the time of 
day when labour is needed can result in shortages when workers are not available at the desired 
moment. Variations in the location of the need for labour can result in shortages when workers 
are not available at the desired location. Based on this, the problem with which this research 
project is concerned is defined as follows 

Companies which are insufficiently able to adjust the employment of their workforce to 

their varying needs are confronted in certain periods with idle workers, a shortage ofman
hours, a shortage of workers with the required abilities, a shortage of workers at the 

desired lime of the day and/or a shortage of workers at the desired location 

In companies which are insufficiently able to adjust the employment of their workforce to their 
varying needs, it is desirable to increase the flexibility of the labour resources. This can be 
achieved in many different ways. The central question is: 

Which measures must be taken in order to be able to satisfy the varying need for labour at 

minimal cost? 

Project goal 

The goal of the research project is to design a (concept) model of the aforementioned decision 
process, which can be used by managers to support decisions regarding increasing the flexibility 
of the labour resources. 
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In order to achieve this goal the following questions must be answered: 

which solutions do managers choose to satisfy the varying need for labour? 
why do they choose those solutions? 
do those solutions meet their goals? 

Summary 

which problems are encountered by managers when measures are taken to increase the 
flexibility of the labour resources? 

A solution is defined as a measure with which a manager is able to adjust the employment of the 
workforce to the varying need for labour. 

1ne model is to be used as a basis for the development of infonnation- and/or advice products 
for managers of small and medium sized companies. 1ne mission of the IMK is to improve the 
management of small and medium sized companies by providing infonnation and advice. From 
this point of view it is important that a product regarding increasing the flexibility of the labour 
resources can point out new opportunities to managers. Therefore the following question must be 
answered: 

· Which new solutions are/will be possible? 

Approach 

Step 1: Definition of 'Increasing the flexibility of the labour resources' 
At the start ofhe project relevant literature has been studied to gather knowledge about the topic. 
Based on this knowledge a workable definition of 'increasing the flexibility of the labour 
resources' was formulated. This definition was presented earlier. 

Step 2: Interviews with policy-makers from ministries, unions and employer-organisations 
In step two interviews have been held with policy-makers from ministries, unions and employer
organisations. The goal of these interviews was to determine the consequences for small and 
medium sized companies of several relevant legal developments. This answered the question 
which new solutions are/will be possible. 

Step 3: Interviews with representatives of 15 branch organisations 
In step 2 interviews have been held with representatives of branch organisations. 1ne goals of 
these interviews were: 

- identifying branch specific developments with consequences for the need for flexible labour 
resources; 

- getting a first idea of the solutions managers select and the problems they encounter when 
implementing these solutions; 

- selection of four branches for further investigation. 

Step 4: Interviews with managers and workers-representatives 
In step four interviews have been held with managers of small and medium sized companies and 
with workers-representatives. The goals of these interviews were: 
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- identifying the solutions managers choose to increase the flexibility of the labour resources; 
- determining why they choose those specific solutions; 
- determining whether those solutions meet their goals; 
- identifying which problems managers encounter when measures are taken to increase the 

flexibility of the labour resources. 

Results 

Results step 2: Interviews with policy-makers from ministries, unions and employer
organisations 

From the interviews with policy-makers from ministries, unions and employer~rganisations can 
be concluded that in the short term particularly the introduction of the new labour act will create 
new opportunities for both employers and employees to satisfy their needs. Introduction of the 
new labour act can result in negotiations between employer and employees in which both parties 
will try to satisfy their wishes regarding the work pattern that is to be introduced. 

Results step 3: Interviews with representatives of 15 branch organisations 

From the interviews with representatives of branch organisations can be concluded that several 
branches face developments which result in an increased need for flexible labour resources. 1be 
four branches that were selected for further investigation are: 

- the metal working branch; 
- the printing office branch; 
- the ready to wear clothing manufacturers branch; 
- the hairdresser branch. 

Results step 4: Interviews with managers and workers-representatives 

From the interviews with managers from small and medium siz.ed companies can be concluded 
that a wide range of solutions is available, each with its specific advantages and disadvantages. 
When choosing a solution managers specifically pay attention to: 

- the predictability of the variations in the need for labour; 
- the frequency and regularity with which these variations occur; 
- the reliability of the solution; 
- the effort required to implement the solution; 
- cost; 
- the need to train temporary workers on the job; 
- the high turnover among temporary workers; 
- the availability of temporary workers with the required qualifications. 
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1be most commonly encountered problem by managers who are trying to increase the flexibility 
of the labour resources is resistance to chance from the workers. 

1be experiences of workers with the different measures vary widely. Particularly some internal 
measures have advantages for the worker such as extra income, more spare time and more 

variation. Negative points mentioned were last minute changes in working hours and the negative 
effects on social activities and family life of frequent overtime. 
De different types of external measures have little or no advantages for the workers. 1be greatest 
disadvantage of external measures mentioned by workers, is the high uncertainty about work and 
income. 

The model of the decision process 

In the decision process that leads to the selection of a solution, three phases can be distinguished. 
In phase 1 an analyses of the variations in the need for labour results in a number of 
requirements which acceptable solutions have to meet. In phase 2 the requirement profile is 
compared with different solutions and the solutions that meet the requirements are selected. In 
phase 3 the advantages and disadvantages of the different possible solutions are compared and 
the most attractive solution is selected (see figure) . 

Phase 1: 
Analyses of variation& in 

the need fOf labour 

• Phase 2: 
Result phase 1: Selection of possible solutions 

Requirements which solutions -have to meet Criterium: meet requirements 

• Result phase 2: Phase 3: 
Limited number of - Compariaon of advantagN and 
possible solutions disadvantagea of pouible solutions 

+ 
Resulfase3: 

Selection of solution 

The decision process 
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Conclusions 

From the interviews with policy-makers from ministries, unions and employer-organisations the 
following conclusions can be drawn: 

particularly the introduction of the new labour act will influence managers decisions on work 

patterns and working hours; 
introduction of the new labour act can induce negotiations between employer and employees 
in which both parties will try to satisfy their wishes regarding work patterns; 

it is expected that in the near future deregulation will result in new possibilities for managers 
to increase the flexibility of the labour resources by internal measures. The challenge for 

managers is to take full advantage of these new opportunities; 

given the continuous changes in relevant legislation it is necessary to update any decision 
support tools regularly. 

From the interviews with representatives of the branch organisations the following conclusions 

can be drawn: 

currently the available possibilities to increase the flexibility of the labour resources are not 

being used to their full potential. Managers prefer known territory; 
increasing the flexibility of the labour resources is a hot item. In a number of branches 
developments were identified which result in increased variations in need for labour in 
individual organisations; 

the most commonly encountered problem by managers who are trying to increase the 
flexibility of the labour resources is resistance to chance from the workers. All depends on 

the managers ability to get support from the workers. 
which solutions are possible in a given situation is highly dependent on the predictability of 

the variations in the need for labour. 

From the interviews with managers and workers-representatives the following conclusions can be 

drawn: 

many organisations which face strong variations in the need for labour lack a strategy that 
is focused on increasing the flexibility of the labour resources. 
managers are primarily interested in quantitative measures 

increasing the flexibility of the labour resources can be very attractive for large as well as 

small organisations; 
in general workers have a positive attitude towards increasing the flexibility of the labour 

resources; 

among workers resistance to change occurs when increasing the flexibility of the labour 

resources has unacceptable consequences for social activities or family life. What is 
acceptable varies from individual to individual. Particularly frequent overtime and last 

minute changes in working hours are undesirable; 
workers prefer internal measures. De different types of external measures have little or no 
advantages for the workers. The greatest disadvantage of external measures mentioned by 

workers, is the high uncertainty about work and income. 



lnhoudsopgave 

H1 Probleemstelling, vraagstelling en opdrachtformulering 1 

lnleiding ..... ... ........ .. ....... .............. ...... ..... ... ..... ............. ... ............... ..... ...... ... ....... ... ...... 1 

1.1 Definitie van het beg rip flexibilisering van de arbeid .... .... .. ...................... .......... 1 

1.2 Probleemstelling, vraagstelling en opdrachtformulering ................ .... ... ...... .. .... .. 3 

H2 Bedrijfsbeschrijving 6 

lnleiding .... ..... ... ...... ........ .. ........ .. ....................... .... ........ .... .. .... .... ..... ...... ........ .. ... .... .... 6 

2.1 De functie van het lnstituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.. .. ...... .. .... .... .. .. ...... 6 
2.2 De Organisatie van het IMK-netwerk .... ..... .. ............................ .... .......... .. ........... 6 

2.3 De afdeling OCAP ..... .... ..................... ........................... ............. .. .. .. .... .. ...... ..... 7 

H3 Plan van aanpak 9 

lnleiding ......... ...... .. ...... ...... ................. ...................... .. .. ... .................. ...... ............... .... . 9 

3.1 Plan van aanpak .... ....... .. ... .... .. ... .. .. ... .... .... .. ..... ..... .. ............... .. ....... .................. 9 

3.2 Verantwoording van de gekozen onderzoeksmethoden .. .. .... .......................... .... 12 

H4 Resultaten interviews overheid en werkgevers- en 
werknemersorganisaties 14 

lnleiding .. ...................... .............. ..... ... ................ .. .. ...... ....... .. ........ ..... ............... ... .... ... 14 

4.1 Het wetsvoorstel arbeidstijden [28) ...... .. .............................................. .. ............. 14 

4.2 Herziening van het vergunningenstelsel TBA & AB ...... .... .. .................. .. .. .. .... .. .. 15 

4.3 Wettelijk recht op deeltijdarbeid en de gelijke behandeling van deeltijd- en 
voltijdwerkers .... ... ........... ............................. ... ..... ... ......... ... ...... ........ .......... .. ... .. 16 

4.4 Afschaffing van de preventieve ontslagtoets .. ...... ........ .. .... .. .... .... ...................... 18 

4.5 Algemeen verbindend verklaring (AVV) .... .............. ............................... .. .......... 18 

4.6 Samenvatting resultaten .. .. ........................ .. ... .. .. ...... ............................ ...... .... .. . 19 

4.7 Conclusies ................ ....... .. ... ... ..... .... ... .. .... .................................. .... .................. 20 

HS Resultaten interviews brancheorganisaties 22 

lnleiding .... .. .. ...... ....................... ..... ..... ... ...... .... ..... ...................................................... 22 

5.1 Ontwikkelingen, oplossingen en knelpunten met betrekking tot varieties in 
de omvang van de arbeidsbehoefte .............................. .. ...... ........ .. ... .............. .. 22 

5.2 Ontwikkelingen, oplossingen en knelpunten met betrekking tot variaties in 
de samenstelling van de arbeidsbehoefte .... ........................ ... ........................... 23 

5.3 Ontwikkelingen, oplossingen en knelpunten met betrekking tot variaties in 
het tijdstip van de arbeidsbehoefte .. .. ........ .. ..... .......... ..... .... ...................... ......... 24 

5.4 Ontwikkelingen, oplossingen en knelpunten met betrekking tot variaties in 
de locatie van de arbeidsbehoefte ................ .... ..... ........................................ .... 25 

5.5 Conclusies ......... ... .... .. ........... ............................... .............. ....... .... .............. ... ... 27 

H6 Resultaten interviews met ondememers en 
personeelsvertegenwoordigers 29 

lnleiding ...... .. .................... ... .......... .. .. ... .. .. ... .................... ...... ..... ..... ........... .... ............. 29 

6.1 Variaties in de omvang van de arbeidsbehoefte .... ...... .. ..... .. ..... .. .. .................. .. . 29 



El,;.ibiliuring van deArbeid 

6.1.1 Oorzaken ... ............. .... ....................................................................................... 29 
6.1.2 Oplossingen ....................................................................................................... 31 

6.2 Variaties in de samenstelling van de arbeidsbehoefte ..... ................................... 41 
6.2.1 Oorzaken ........................................................................................................... 41 
6.2.2 Oplossingen ....................................................................................................... 42 

6.3 Variaties in het tijdstip van de arbeidsbehoefte .................................................. 44 
6.3.1 Oorzaken ........................................................................................................... 44 
6.3.2 Oplossingen ....................................................................................................... 44 

6.4 Variatles in de locatie van de arbeidsbehoefte ...................................... ............. 45 
6.4.1 Oorzaken ................................................................ ...... ..................................... 45 
6.4.2 Oplossingen .................... .................................. ... .............................................. 45 

6.5 De rol van de collectieve arbeidsovereenkomst .... ...... ... ...... ................... ........... 46 
6.6 Verruiming van de winkelsluitingswet .......... ...... ................................................. 46 

6.7 Samenvatting resultaten ........... ......................................................................... 48 

6.8 Conclusies ......................................................................................................... 49 

H7 Aanzet tot een beslissingsondersteunend model 51 

lnleiding ................................................................................ ....................................... 51 

7.1 Opzet beslissingsondersteunend model ...... ....................................................... 51 

7.2 Beslissingsondersteuning: Variaties in de omvang van de arbeidsbehoefte ........ 52 
7.2.1 Module 1: Analyse ... ....................................... ..... .............................. ... ............. 52 
7.3.2 Module 2: Voorselectie ...................................................................................... 54 
7.3.3 Module 3: Onder1inge vergelijking ...................................................................... 56 

7.4 Beslissingsondersteuning: Variaties in de samenstelling van de 
arbeidsbehoefte ......... .... .. ... ...................................................................... ......... 57 

HS Conclusies en aanbevelingen 58 

lnleiding ............................. ...... ..... .... ............................................................... ............ 58 

8.1 Conclusies interviews overtieid, werkgevers- en werknemersorganisaties ... .. ..... 58 

8.2 Conclusies interviews brancheorganisaties ........................................................ 58 
8.3 Conclusies interviews ondememers en personeelsvertegenwoordigers .. ............ 59 

8.4 Aanbevelingen .................................................. ...... ........................................... 60 

Literatuurtijst 61 



H1 Prob/eemstelling, vraagstelling en 
opdrachtformulering 

lnleiding 
Flexibilisering van de arbeid staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Werkgevers willen 
personeel dat naar beboefte bereid is om verschillende taken uit te voeren, in drukke perioden 
langer te werken, te werken op wisselende tijdstippen en te werken op verschillende plaatsen. Het 
traditionele arbeidspatroon waarin werknemers week in week uit van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 voor een vast loon een bepaalde functie vervullen, wordt door veel 
werkgevers a1s te star ervaren. De roep om afwijkende arbeidsvormen, die ondememers in staat 
stellen bet personeel produktiever te benutten, is sterk. 
Ook onder werknemers groeit de vraag naar afwijkende arbeidsvormen. De reden hiervoor is, dat 
een groeiend deel van de beroepsbevolking betaalde arbeid wil oombineren met activiteiten die 
botsen met bet traditionele arbeidspatroon. Te denken valt aan bet combineren van betaalde 
arbeid met een studie of bet zorgen voor kinderen. 
De belangstelling voor flexibilisering van de arbeid was voor bet Instituut voor bet Midden en 
KleinbedrijfNederland aanleiding om in samenwerking met de Techniscbe Universiteit 
Eindhoven, een vooronderzoek rood dit thema uit te voeren. In dit hoofdstuk wordt bet begrip 
flexibilisering van de arbeid gedefinieerd en worden de probleemstelling, vraagstelling en 
opdracbtformulering van bet vooronderzoek uiteengez.et. 

1.1 Definitie van het begrip flexibilisering van de arbeid 
Het begrip flexibilisering van de arbeid wordt in de praktijk op verschillende manieren 
geinterpreteerd. Velen gebruiken bet begrip wanneer er wordt gesproken over flexibele 
arbeidsrelaties en - contracten, bijvoorbeeld uitzendkracbten, tijdelijke contracten of 
oproepkracbten. Anderen gebruiken bet begrip wanneer er wordt gesproken over bet afschaffen 
van wetten en cao-afspraken met betrekking tot beloning en arbeidsvoorwaarden. Weer anderen 
gebruiken bet begrip wanneer er wordt gesproken over flexibel inz.etbaar personeel: de all-round 
multifunctionele medewerker die alle taken aank.an en naar beboefte kan worden ingez.et. 

Wat is flexibilisering van de arbeid nu precies? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is bet 
noodzakelijk om eerst in te gaan op de arbeidsbehoefte van een onderneming. Aile 
oodernemingen hebben een zekere arbeidsbehoefte. De arbeidsbeboefte van een ondememing is 
niet constant en kan per periode op vier manieren varieren: 

Ten eerste kan de omvang van de arbeidsbehoefte van periode tot periode varieren. De omvang 
van de arbeidsbehoefte is gelijk aan bet aantal manuren dat gedurende een bepaalde periode 
nodig is om bet werk af te krijgen. Een boulevardpaviljoen in Scbeveningen beeft bijvoorbeeld 
een grote arbeidsbeboefte bij mooi weer (zie figuur 1.1 ). 

- l -
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Figuur 1.1: Variaties in de omvang van de arbeidsbehoefte 

Ten tweede kan de samenstelling van de arbeidsbehoefte van periode tot periode varieren. De 
samenstelling van de arbeidsbehoefte wordt bepaald door de aard van de werkzaamheden die 
in een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd. Wanneer er bijvoorbeeld op een werf een 
houten driemaster wordt gebouwd dan is er behoefte aan timmerlui . Wordt er echter een 
stal en motorj &cht gebouwd dan is er behoefte aan lassers (zie figuur 1.2) . 

Samenstelling van de Arbeidsbehoefte 

-, 
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Figuur 1.2: Variaties in de samenstelling van de arbeidsbehoefte 

Ten derde kan het tijdstip van de arbeidsbehoefte van periode tot per iode varieren. Ook het 
tijdstip waarop er behoefte is aan arbeid is athankelijk van de aard van de werkzaamheden. 
Een zalencentrum heeft bijvoorbeeld de ene dag 's middags personeel nodig voor een congres 
en de volgende dag 's avonds voor een bruiloftsfeest (zie figuur 1.3) . 
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Figuur 1.3: Variaties in het tijdstip van de arbeidsbehoefte 

Ten vierde kan de locatie van de arbeidsbehoefte van periode tot periode varieren. De locatie 
van de arbeidsbehoefte is athankelijk van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden 
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uitgevoerd. Een loodgieter werkt bijvoorbeeld op maandag aan een badkamer in Amsterdam en 
op diosdag aao eeo keukeo in Leiden (zie figuur 1.4). 

Locatle arbeldsbehoefte 

I Amsterdam H Hoofddorp H Almere 

Tijd 

Flguur 1.4: Variatiea In de locatle van de arbeidsbehoefte 

Alie oodememingen hebben in meer ofmindere mate te makeo met dez.e variaties. 

Flexibilisering van de arbeid wordJ in du ondent>e/c gedefinieerd als het 
crdren van mogelijkheden voor de onderneming om tegen minimale kosten te 
voorz)en in de wisselende behoefte aan arbeid. 

Een voorbeeld van flexibilisering van de arbeid is bet overeenkomen met de werknemers van een 
variabele arbeidsduur per periode. Daarmee ootstaat de mogelijkheid om werknemers in perioden 
met weinig werk korter -, en in periodeo met veel werk langer te lateo werkeo. 

Jnterne versus externe jleribi/isering van de arbeid 
In bet vervolg wordt ooderscheid gemaakt tussen inteme en exteme flexibilisering van de 
arbeid (6). Er is sprake van inteme flexibiliseriog wanneer er voor bet opvangen van variaties in 
de arbeidsbehoefte een beroep wordt gedaan op bet aanwezige, vaste personeel. Er is sprake van 
externe flexibiliseriog van de arbeid wanneer er voor bet opvangeo van variaties in de 
arbeidsbeboefte een beroep wordt gedaan op de exteme arbeidsmarkt. Hierbij valt bijvoorbeeld te 
denkeo aan uitz.eod- of oproepkrachteo. 

Kwantitatieve versus kwa/itatieve jleribilisering van de arbeid 
Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve flexibilisering van de 
arbeid (28,29) . Kwantitatieve flexibiliseriog wordt gedefinieerd als bet creeren van 
mogelijkheden om bet arbeidsvolume en de arbeidstijdeo aan te passeo aan variaties in de 
omvang en bet tijdstip van de arbeidsbehoefte. Kwalitatieve flexibilisering van de arbeid wordt 
gedefinieerd als bet creeren van mogelijkhedeo om de arbeidsinhoud aan te passeo aan variaties 
in de samenstelling van de arbeidsbehoefte. 

1.2 Probleemstelling, vraagstelling en opdrachtformulering 
Probleemstelling 
Wanneer eeo bedrijf onvoldoeode in staat is om de personeelsinzet aan te passen aan de 
wisselende arbeidsbehoefte kunneo er zich verschillende problemeo voordoeo. Variaties in de 
omvang van de arbeidsbehoefte kunneo leideo tot oogewenste leegloop onder bet personeel, of 
juist tot een tekort aao manuren. Variaties in de samenstelling van de arbeidsbehoefte kunnen in 
bepaalde perioden leiden tot een tekort aan werknemers die beschikken over de vereiste 
vaardigbedm. Verder kunnen variaties in bet tijdstip van de arbeidsbehoefte tot gevolg hebben, 
dat in bepaalde perioden werknemers niet beschikbaar zijn op de gewenste tijden. 
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V ariaties in de locatie van de arbeidsbeboefte tenslotte, kunnen tot gevolg bebben dat 
werknemers niet beschikbaar zijn op de gewenste locatie. Op basis van bet voorgaande is de 
probleemstelling van bet onderzoek als volgt geformuleerd: 

Bedrijven die onvoldoende in stoat zijn om de personeelsinzet aan le passen aan de 
wisselende arbeidsbehoefte worden in bepaalde perioden geconfronteerd met ongewenste 
leegloop, een tekort aan manuren, een tekort aan werknemers die beschikken over de 
vereiste vaardigheden, een tekort aan mankracht op het gewenste tijdstip en/of een tekort 
aan mankracht op de gewenste localie. 

Vraagstelling 
In bedrijveo die onvoldoende in staat zijn om de personeelsinzet aan te passen aan de wisselende 
arbeidsbehoefte is flex.ibilisering van de arbeid wenselijk. Flex.ibilisering van de arbeid kan in de 
praktijk op verschillende manieren gestalte krijgen. Er zijn vele maatregelen denkbaar, 
bijvoorbeeld bet invoeren van een variabele arbeidsduur per periode, collegiate in- of uitlening, 
bet aangaan van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, taakverbreding, bet inzetten van 
uitz.endkracbten, bet invoereo van variabele werktijden. etcetera. Van een individuele ondememer 
die streeft naar flex.ibilisering van de arbeid, wordt een beslissing gevraagd ten aanzien van bet 
pakket maatregelen dat moet worden ingevoerd. De vraagstelling van bet onderzoek is: 

Welk pakket maatregelen is oplimaal in een gegeven situatie? 

Opdrachtformulering 
Op dit punt wordt onderscbeid gemaakt tussen de doelstelling van enerzijds bet 
IMK-vooronderzoek en anderzijds bet afstudeeronderzoek. Het Instituut voor bet Midden- en 
Kleinbedrijfkent aan bet vooronderzoek als geheel een drietal doelstellingen toe, te wet.en: 

- Behoefteninventarisatie: vaststellen aan welke informatie- en/of adviesprodukten 
ondememers uit bet midden- en kleinbedrijf behoefte bebben op bet terrein van 
flex.ibilisering van de arbeid; 

- Kennisopbouw: voldoende kennis opbouwen om eventueel te kunnen start.en met 
vervolgactiviteiten die zijn gericht op bet ontwikkelen van informatie- en/of 
adviesprodukten; 

- Jnventariseren en vergroten van het draagvlak voor vervolgacliviteiten: vaststellen of er 
onder ministeries, brancheorganisaties, bedrijfschappen en dergelijke voldoende draagvlak 
is voor vervolgactiviteiten. 

Het afstudeeronderzoek beeft betrekking op de doelstelling kennisopbouw. Conclusies ten 
aanzien van de behoefte aan informatie- en/of adviesprodukten en bet draagvlak voor 
vervolgactiviteiten zijn voorbehouden aan bet IMK. Aansluitend op de onderzoeksvraagstelling is 
de opdracht a1s volgt geformuleerd: 

Ontwikkel een concept-model van de omschreven beslissingssitualie, dat ondememers Ir.an 
ondersteunen bij het nemen van beslissingen ten aanzien van het pakket maatregelen dat 
moet wo:-den ingevoerd. 
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Het concept-model bestaat uit beslisregels die -wanneer zij worden gevolgd- resulteren in een 
beperkt aantal oplossingen die onder gegeven omstandigheden mogelijk zijn. Het begrip oplossing 
wordt gedefinieerd als een maatregel met bebulp waarvan een ondememer in staat is de 
personeelsinz.et aan te passen aan de arbeidsbeboefte. 

Onderweksvragen 
Voor bet opstellen van bet concept-model moeten de volgende vragen worden beantwoord: 

- welke oplossingen kiez.en ondememers om te voorzien in de wisselende beboefte aan arbeid? 
- waarom kiez.en ondememers juist die oplossingen? 
- voldoen die oplossingen? 
- welke problemen, beperkingen en knelpunten ondervinden ondememers bij bet doorvoeren van 

maatregelen, gericbt op flexibilisering van de arbeid? 

Het concept-model z.al naar verwacbting worden gebruikt als basis voor bet ontwikkelen van een 
beslissingsondersteunend instrument voor ondememers uit bet midden- en kleinbedrijf Het IMK 
beoogt door bet verschaffen van infonnatie en adviez.en aan ondememers, de bedrijfsvoering in 
bet midden- en kleinbedrijfte verbeteren. Vanuit dez.e invalsboek is bet van belang dat een 
infonnatie- en/of adviesprodukt op bet terrein van flexibilisering van de arbeid, ondememers kan 
ondersteunen bij bet benutten van eventuele nieuwe mogelijkheden. De laatste onderzoeksvraag 
luidt dan ook: 

- welke nieuwe oplossingen zijn/worden er mogelijk? 
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H2 Bedrijfsbeschrijving 

lnleiding 

Het afstudeeronderzoek flexibilisering van de arbeid is uitgevoerd in opdracht van het Instituut 
voor het Midden- en KleinbedrijfNederland, afdeling Onderzoek, Collectieve Advisering en 
Projecten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de functie, de activiteiten en de organisatie van het 
IMK en de afdeling OCAP. 

2.1 De functie van het lnstituut voor het Midden- en Kleinbedrijf 
De belangrijkste functie van het IMK is he/ verschaffen van informatie en adviezen aan 
ondernemers in he/ midden- en k/einbedrijfmel a/s doe/ he/ verbeteren van de 
bedrijfsvoering [12) . Intern wordt dit aangeduid als kennistransfer. Om de kennistransfer te 
realiseren worden verschillende activiteiten ontplooid. De kemactiviteiten van het IMK zijn: 

- Informeren en voor/ichlen 
Het IMK heeft actuele gegevens ter beschikking over een groot aantal verschillende branches. 
Deze gegevens zijn voor geinteresseerden toegankelijk. Daamaast worden er 
voorlichtingsbijeenkomsten en workshops georganiseerd om ondememers te informeren over 
uiteenlopende onderwerpen. Als voorbeelden kunnen worden genoemd orientatiedagen voor 
startende ondememers en themabijeenkomsten over verpakking en milieu of de rol van de 
commissaris in het midden- en kleinbedrijf. 

- Adviseren 
Het IMK brengt jaarlijks een groot aantal adviezen uit aan ondememingen in het midden- en 
kleinbedrijf. Als voorbeelden kunnen worden genoemd financiele adviezen ten behoeve van 
kredietverlening, levensvatbaarheidbeoordelingen, adviezen over bedrijfshuisvesting, 
marktonderzoek en adviezen over bedrijfsovernames en samenwerkingsverbanden. 

- Co//ectieve projeclen 
In opdracht van -, en in samenwerking met landelijke organisaties die actief zijn voor het 
midden- en kleinbedrijf, worden er projecten uitgevoerd op uiteenlopende terreinen. 
Voorbeelden van projecten zijn het ontwikkelen van een erkenningsregeling voor architecten, 
het samenstellen van een werkboek personeelsmanagement voor de detailhandel en het 
ontwikkelen van een bedrijfshuisvestingstoets voor de detailhandel en ambachtelijke bedrijven. 

- Op/eidingen en cursussen 
Het IMK biedt een groot aantal opleidingen en cursussen aan. De onderwerpen lopen uiteen 
van arbeidsrecht tot winkeldiefstalpreventie. Dit open cursusaanbod wordt verzorgd in 
samenwerking met het MKB-Nederland (voorheen KNOY en NCOV). Verder verzorgt het 
IMK cursussen op maat in samenwerking met brancheorganisaties en in-company-trainingen. 

2.2 De Organisatie van het IMK-netwerk 
Het IMK is in 1967 opgericht door de werkgevers- en werknemersorganisaties voor het midden
en kleinbedrijf en het Ministerie van Economische Zaken. Sinds 1991 bestaat het IMK uit dertien 
zelfstandige stichtingen met in totaal 40 vestigingen. Gez.amenlijk worden de stichtingen 
aangeduid als het IMK-netwerk. Een van de dertien stichtingen is het IMK-Nederland dat in 
Hoofddorp is gevestigd. De overige twaalf stichtingen opereren op regionaal niveau vanuit 
meerdere vestigingen. In totaal werken er in het gehele netwerk 400 mensen en bedroeg de omzet 
in 1993 circa 50 miljoen gulden. Het bestuur van het IMK bestaat uit vertegenwoordigers van 
werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijfschappen, de ministeries van economische- en 
sociale zaken en een vertegenwoordiger van het IMK-besturenoverleg. Het IMK-besturenoverleg 
bestaat uit de voorzitters van de stichtingsbesturen van de twaalfIMK-regio's. 
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De regiovestigingen verzorgen de voorlichting en advisering van individuele ondememers, geven 
cursussen en voeren verschillende regionale projecten uit z.oals bijvoorbeeld het project 
'Industrieel Ondememen' van het IMK-Noord. Het doel van dit project is het ondersteunen van 
startende ondememers in de drie noordelijke provincies. 
Het IMK-Nederland vervult een dubbele functie. In de eerste plaats voert het projecten en 
onderzoeken uit van landelijke betekenis. Daamaast is het facilitair bedrijfvan het totale netwerk 
binnen bet IMK-Nederland ondergebracht. Het facilitair bedrijfverleent diensten aan bet gehele 
IMK-netwerk op het gebied van personeelsz.aken (PZ), financieel-economische z.aken (FEZ), 
reproduktie en postvel7.ellding (interne dienst; ID), communicatie en public relations (CPA), en 
produktontwikkeling en marketing (PMA) brancbedocumentatie en -infonnatie (DOC). Naast de 
facilitaire afdelingen kent bet IMK-Nederland de afdelingen: 

- Onderzoek, Co/lectieve A.dvisering en Projecten (OCAP) 
Keroactiviteit van de afdeling OCAP is het managen en uitvoeren van collectieve projecten 
(zie §2.1). Op deze afdeling werken 30 mensen. De afdeling OCAP wordt behandeld in §2.3. 

- Ruimtelijke &onomische A.dvisering (REA) 
De afdeling REA adviseert onder meer gemeenten, projectontwikkelaars, 
oodememersorganisaties, en winkelbedrijven op het terrein van de ruimtelijke ordening, 
verkeer en vervoer en distributieplanologie. Op deze afdeling werken 16 mensen. 

- Uitvoering en Beheer Regelingen (UBR) 
De afdeling UBR voert in opdracbt van derden (subsidie-)regelingen uit. De grootste 
opdrachtgever is bet Ministerie van Economische Zaken. Op dez.e afdeling werken 6 mensen. 

Figuur 2.1 geeft een overzicht van de IMK-netwerk-organisatie. 

IMK-Netwerk 

12 x IMK-Regio IM K-Neder1and 

Facilitair 
bedrijf 

OCAP 

PZ CPA ID FEZ DO 

Flguur 2.1: OVerzic:ht IMK-netwerk-organlutle 

2.3 De afdeling OCAP 

A.ctiviteilen 

REA 

PMA 

UBR 

In opdracbt van - en in samenwerking met landelijke organisaties die actief zijn voor het midden
en kleinbedrijf en de landelijke overheid, worden er door de afdeling OCAP projecten uitgevoerd 
op uiteenlopende terreinen. Landelijke organisaties waarmee wordt samengewerkt zijn 
bijvoorbeeld bedrijfschappen en brancheorganisaties. Voorbeelden van projecten zijn het 
ootwikkelen van een erkenningsregeling voor architecten, bet samenstellen van een werkboek 
personeelsmanagement voor de detailhandel en het ontwikkelen van een bedrijfshuisvestingstoets 
voor ambacbtelijke bedrijven en de detailhandel. Meer algemeen hebben de projecten betrekking 
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op kwaliteitszorg en certificering, informatietechnologie, kwaliteit van de arbeid (ARBO-zorg), 
milieuzorg en personeelsmanagement. Kemactiviteit van de afdeling OCAP is bet ontwikkelen 
van informatie- en adviesprodukten die ondememers in de praktijk helpen met deze onderwerpen 
omtegaan. 

Organisatie 
Sinds 1993 is de afdeling georganiseerd in vier subafdelingen die ieder gericht zijn op een 
bepaald deel van de organisaties die actief zijn voor bet midden- en kleinbedrijf. De.ze 
subafdelingen worden intern aangeduid als accounts. De accounts zijn: 

- account I: detailhandel, horeca, recreatie en toerisme; 
- account 2: ambacht en reparatie; 
- account 3: z.akelijke dienstverlening, bouw en installatie; 
- account 4: industrie, overheden, intermediairs en intemationaal. 

Het organisatieschema van de afdeling OCAP is opgenomen in figuur 2.2. 

Accountmanager 
detailhandel,'-eca 

enrecreatle 

Projectleidera 

ProjeclacMMura 

Secnitariaat 

Accountmanager 
ambachten 

rwparalie 

Projectleidera 

Projecladvluura 

Directeur 
oc,,.p 

Administratle en 
onderateunlng 

Accountmanager 
zakelljke dleoalverlenlng, 

bouw en inalallalie 

Projectleidera 

Projectadvileur 

Flguur 2.2: Organlsatleschemll van de afdellng OCAP 

- 8 -

Accounlmanager 
lndualrle, cwerheden 

lnlermedlalra en 
lntemalionul 

Projectleidera 

PnljectacMMura 



H3 Plan van aanpak 

lnleiding 
In § 1.2 zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

- welke oplossingen kiez.en ondernemers om te voorzien in de wisselende behoefte aan arbeid? 
- waarom kiez.en ondememers juist die oplossingen? 
- voldoen die oplossingen? 
- welke problemen, beperkingen en knelpunten ondervinden ondememers bij het doorvoeren 

van maatregelen, gericht op flex.ibilisering van de arbeid? 
- welke nieuwe oplossingen zijn/worden er mogelijkZ 

In dit hoofdstuk wordt uiteengez.et hoe bij bet beantwoorden van de onderzoeksvragen te werk is 
gegaan. Een schematisch overzicht van het plan van aanpak is weergegeven in figuur 3 .1. De 
verschillende stappen worden toegelicht in §3.1 

Stap 1: 
Va&tleggenbegrippenl(ada-

Stap2: 
Interviews met beleidsmedewerkers van 
de overheid en werkgevers- en 
werknemeraorganisaties 

Stap3: 
lntefviewa met vertegenwoordig van 
brancheorganiaatiN 

' 
Stap4: 
lntefviewa met 01 ldememera 
en personeelavertegenwoordigera 

I Werkconferwltle I 

I Elndrapportage I 
Flguur 3.1: Overzicht plan van aanpak 

3.1 Plan van aanpak 

- Stap 1: Bqripsdefinitie 

Doelstelllng stap 1: 
Eenduidig deflni6ren van het begrip 
tlexibilisering van de arbeid 

Doelstelllng stap 2: 
lnventariseren van relevante wettelijke 
ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor 
ondememera uit het MKB 

Doelstelllngen stap 3: 
- inventariaeren branchespecifie 
ontwikkelingen met gevolgen voor de 
behoefte aan tlexibilisering van de M>eid 

- verkrijgen van eerste beeld van oplouingen 
en knelpunten 

- Mlecteren van vier branches wur het 
onderzoek op worcl toegespitat 

Doelstelllngen stap 4: 
- lnventariseren welke oplouingen ondememera 

kiezen 
- Vatstellen wurom jui8t die oplouingen 
WOtdengekozen 

- Achterhalen hoe de oplouingen voldoen 
- lnventariuren walke pioblemen en 
knelpunen zich voordoen 

Het begrip flex.ibilisering van de arbeid wordt in de praktijk op verschillende rnanieren 
geinterpreteerd. Het was dan ook noodz.akelijk om eerst het begrip flex.ibilisering van de arbeid 
eenduidig te definieren. Hierbij is als volgt te werk gegaan. Er is eerst relevante literatuur 
geraadpleegd om kennis op te bouwen over het onderwerp flexibilisering van de arbeid. Op basis 
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van de verkregen kennis is een eerste definitie van bet begrip flexibilisering van de arbeid 
gefonnuleerd. De7.e definitie is voorgelegd aan de begeleiders van de TUE en bet IMK. Na 
overleg is bet begrip flexibilisering van de arbeid gedefinieerd zoals in §I . I van dit rapport is 
behandeld. 

Vervoigens is bet 'basisdocument flexibiiisering van de arbeid' opgesteld. Het basisdocument is 
gebruikt om aan derclen duidelijk te maken wat binnen bet onderzoek precies werd verstaan onder 
flexibilisering van de arbeid en wat bet doel was van bet onderzoek. Het is ter voorbereiding op 
de interviews toegestuurd aan de verschillende gesprekspartners. De inhoud van bet 
basisdocument komt grotendeels overeen met boofdstuk I van dit rapport. 

- Stap 2: Interviews met beleidsmedewerkers van de overbeid en de werqevers- en 
werknemersorganisaties 

Afhankelijk van de maatregelen die worden getroffen beeft flexibilisering van de arbeid gevolgen 
voor werknemers ten aanzien van: 

- de arbeidsduur per periode; 
- de functieinhoud; 
- de werktijden; 
- bet type arbeidsovereenkomst; 
- de beloning. 

De7.e gevolgen -en dus de mogelijkheden tot flexibilisering- zijn gebonden aan wettelijke 
voorschriften en cao-afspraken. Dit kader van wetten en cao-afspraken is continu aan 
verandering onderbevig. Stap twee van bet onderzoek had als doel bet inventariseren van 
relevante wettelijke ontwikkelingen en bet acbterhalen van de gevolgen hiervan voor ondememers 
uit bet midden- en kleinbedrijf. Hiennee wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag 'welke 
nieuwe oplossingen zijn/worden er mogelijk?'. Er is als volgt te werk gegaan: 

2A. Deskresearcl, 
In eerste instantie zijn er onder meer wetsvoorstellen, beleidsnota's van werkgevers- en 
werknemersorganisaties en adviezen van de Sociaal Economiscbe Raad en de Sticbting van de 
Arbeid bestudeerd om: 

- een overzicbt te krijgen van wettelijke ontwikkelingen die relevant zijn in de context van 
flexibilisering van de arbeid; 

- de standpunten te acbterhalen van de overbeid en de werkgevers- en werknemersorganisaties 
ten opzicbte van de7.e ontwikkelingen. 

2B Interviews 
Vervolgens zijn er interviews gehouden met beleidsmedewerkers van de overheid en de 
werkgevers- en werknemersorganisaties. De doelstelling van de7.e interviews was achterhalen 
welke gevolgen worden voorzien voor ondememers met betrekking tot de geidentificeerde 
ootwikkelingen op bet terrein van de wetgeving. De vragenlijst van de interviews is opgenomen in 
bijlage 1 en de resultaten worden behandeld in hoofdstuk 4. Van de interviews is een 
gespreksverslag gemaakt dat ter goedkeuring is opgestuurcl. 

- 10 -



Flexibilisering van deArbeid Hoofdstuk J: Plan van Aanpgk 

- Stap 3: Interviews met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties 

Stap drie van bet onderwek had een drietaJ doelstellingen, te weten: 

- bet inventariseren van branchespecifieke ontwikkelingen met gevolgen voor de behoefte aan 
flexibilisering van de arbeid in de bedrijven in die branche; 

- bet verkrijgen van een eerste beeld van hoe bedrijven uit de verschillende branches in de 
praktijk vonn geven aan een flexibele personeelsinzet en welke knelpunten zich hierbij 
voordoen; 

- bet selecteren van een viertal branches waar flexibilisering van de arbeid actueel is. Het 
vervolg van bet onderzoek is op dez.e vier branches toegespitst. 

Het selectiecriteriwn op basis waarvan de vier branches zijn gekoz.en is de mate waarin binnen de 
branche flexibilisering van de arbeid actueel is. Concreet is vastgesteld of er in de branches 
ontwikkelingen gaande zijn die de variaties in de arbeidsbehoefte doen toenemen. De 
achterliggende gedachte is dat bedrijven die in toenemende mate worden geconfronteerd met 
variaties in de arbeidsbehoefte in toenemende mate behoefte hebben aan flexibilisering van de 
arbeid. Er is als volgt te werk gegaan: 

3A Voorselectie 
In overleg met bet IMK is een brede voorselectie gemaakt van 15 branches (zie bijlage 2). Voor 
deze 15 branches is gekoz.en omdat het relatief eenvoudig was om in contact te komen met 
ondememers uit die branches, aangezien bet IMK goede contacten onderhoudt met de betreffende 
brancheorganisaties. 

3B Deskresearch 
Om een beeld te krijgen van wat er leeft in de verschillende branches is er per branche 
achtergrondinformatie veI7.31tleld over de marktsituatie, trends, relevante cao-afspraken en 
actuele onderwerpen. Deze informatie is verkregen door bet bestuderen van branchedocwnentatie 
uit bet docwnentatiecentrwn van bet IMK, jaarverslagen van brancheorganisaties, vakbladen en 
collectieve arbeidsovereenkomsten. 

3C Interviews 
Vervolgens zijn er interviews gehouden met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties uit 
de voorselectie. De vragenlijst van deze interviews is opgenomen in bijlage 3 en de resultaten 
worden behandeld in hoofdstuk 5. Van de interviews is een gespreksverslag gernaakt dat ter 
goedkeuring is opgestuurd. Op basis van de interviewresultaten zijn er vier branches geselecteerd 
waarop bet vervolg van bet onderwek is toegespitst 

- Stap 4: Interviews met ondernemers en personeelsvertegenwoordigen 

Aan de vier brancheorganisaties van de geselecteerde branches is gevraagd om contact te leggen 
met drie bedrijven van verschillende omvang die bekend staan als innovatief ten aanzien van een 
flexibele personeelsinz.et. De indeling naar bedrijfsomvang was als volgt: 

- een bedrijf met tussen de 5 en de 10 werknemers. Bij deze bedrijven is een interview 
gehouden met de ondememer/bedrijfsleider; 

- een bedrijf met tussen de 11 en 35 werknemers. Bij dez.e bedrijven zijn interviews gehouden 
met de ondememer/bedrijfsleider en een personeelsvertegenwoordiger; 

- een bedrijf met tussen de 36 en 60 werknemers. Bij deze bedrijven zijn interviews gehouden 
met de ondememer/bedrijfsleider en een personeelsvertegenwoordiger, bij voorkeur een lid 
van de ondememingsraad. 
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Dez.e indeling is gemaakt om een breed beeld te krijgen van hoe ondememingen uit bet midden
en kleinbedrijf omgaan met flexibilisering van de arbeid. 

4A Interviews met ondernemers 
Vervolgens zijn er interviews gehouden met de bedrijfsleiders van deze bedrijven (de 
ondememers). Deze interviews hadden vier doelstellingen. te weten: 

- inventariseren welke oplossingen ondememers in de praktijk kiezen om optimaal te 
voorzien in de wisselende behoefte aan arbeid; 

- vaststellen waarom ondememers juist voor die oplossingen kiezen; 
- achterhalen hoe die oplossingen in de praktijk voldoen; 
- inventariseren welke problemen. beperkingen en knelpunten ondememers ondervinden bij 

bet doorvoeren van maatregelen. gericht op flexibilisering van de arbeid. 

De vragenlijst van de interviews met ondememers is opgenomen in bijlage 4 en de resultaten 
worden behandeld in hoofdstuk 6. 

4B Interviews met personeelsvertegenwoordigers 
Eerder is opgemerkt dat flexibilisering van de arbeid, afhankelijk van de maatregelen die worden 
getroffen. gevolgen heeft voor de arbeidsduur per periode, de functieinhoud, de werktijden. bet 
type arbeidsovereenkomst en/of de beloning van werknemers. Maatregelen zijn alleen effectief 
wanneer de gevolgen ervan worden geaccepteerd door de werknemers. Een ondememer die moet 
beslissen welke maatregelen worden getroffen. 7.al terdege rekening moeten houden met de 
weoseo en behoeften van de werknemers ten aanzien van de arbeidsduur, de werktijden. etcetera. 
Het was dan ook noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in wat werknemers als knelpunten ervaren 
met betrekking tot flexibel werken. Hiertoe zijn er interviews gehouden met personen die zicht 
hebben op de ervaringen van werknemers met overwerk, wisselende werktijden. tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten en dergelijke. Deze interviews hadden als doel bet beantwoorden van de 
volgende vragen: 

- wat zijn de ervaringen van werknemers met een wisselende arbeidsduur per periode, 
wisselende taken. wisselende werktijden en wisselende werklocaties? 

- wat zijn de positieve en negatieve kanten van flexibel werken? 
- welke knelpunten en problemen worden ervaren met flexibel werken? 

De vragenlijst van de interviews met personeelsvertegenwoordigers is opgenomen in bijlage 5 en 
de resultaten worden behandeld in hoofdstuk 6. Van de interviews is een gespreksverslag 
gemaakt dat ter goedkeuring is opgestuurd. 

Werkconferentie 
Nadat de interviews met ondememers en personeelsvertegenwoordigers waren afgerond is er een 
werkcooferentie georganiseerd, waarvoor alle gesprekspartners van de overheid, de werkgevers
en werknemersorganisaties en de brancheorganisaties zijn uitgenodigd. Op de werkconferentie 
zijn de oodermeksresultaten gepresenteerd. 

3.2 Verantwoording van de gekozen onderzoeksmethoden 1 

V oor bet beantwoorden van de ooderweksvragen moesten er gegevens worden verzameld onder 
verschillende groepen informanten. Hiervoor zijn twee verschillende methoden denkbaar, te weten 
schriftelijk met behulp van vragenlijsten of mondeling met behulp van interviews. Andere 
methoden zoa1s gedragsobservatie en prestatiemeting komen niet in aanmerking en worden bier 
buiten beschouwing gelaten. In bet plan van aanpak is al aangegeven dat er is gekozen voor 
(semi-gestructureerde) interviews. Hiervoor zijn een tweetal argumenten aan te voeren. 

1B. Emans, 'lnterviewen: Theorie, Techniek en Training', Wolters-Noordhoff, Groningen 1985 
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Gegeven de aard van de materie was het noodzakelijk om de informanten bij veel vragen een 
uitgebreide toelichting te geven. Schriftelijke enquetes zijn hiervoor minder geschikt. Daamaast 
was bet in alle gevallen noodzakelijk om de informant open vragen te stellen. Schriftelijke 
enquetes zijn hiervoor minder geschikt clan interviews. De reden hiervoor is dat bet schriftelijk 
beantwoorden van open vragen een aanzienlijke belasting betekent voor de informant. 
Emans [8] stelt dat in bet algemeen wordt gekozen voor enquetes wanneer er veel respondenten 
moeten worden ondervraagd en als bet mogelijk is om op eenvoudige wijz.e vorm te geven aan de 
vragen en de antwoordaltematieven. Interviews zijn meer geschikt als bet gaat om moeilijk te 
standaardiseren materie. 
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H4 Resultaten interviews overheid en 
werkgevers- en werknemersorganisaties 

lnleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten en conclusies behandeld van stap 2 uit bet plan van 
aanpak; de interviews met beleidsmedewerkers van de landelijke overheid en de werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Uit deskresearch naar relevante wettelijke ontwikkelingen zijn de 
volgende onderwerpen naar voren gekomen: 

- bet wetsvoorstel arbeidstijden; 
- herziening van de vergunningenstelsels voor het ter beschikking stellen van arbeid en 

arbeidsbemiddeling; 
- het wettelijk recht op deeltijdarbeid en de gelijke behandeling van deeltijd- en voltijdwerkers; 
- afschaffing van de preventieve ontslagtoets; 
- het beleid ten aanzien van bet algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen. 

In de volgende paragrafen worden dez.e puntsgewijs behandeld. Per ontwikkeling wordt ingegaan 
op de mogelijke gevolgen voor ondememers uit het midden- en kleinbedrijf in de visie van de 
overheid en de werkgevers- en werknemersorganisaties 

Tijdens het onderzoek rnaakte het nieuwe kabinet bekend dat de winkelsluitingswet zal worden 
herzien. Verruiming van de winkelsluitingstijden heeft vanz.elfsprekend gevolgen voor de 
personeelsinz.et in detailhandels-ondememingen; met name ten aanzien van de werktijden. De 
inhoud van de kabinetsvoorstellen is nog niet bekend en wordt hieronder dan ook niet behandeld. 

4.1 Het wetsvoorstel arbeidstijden [28] 
Het wetsvoorstel arbeidstijden beoogt een combinatie van bescherming van de werknemers en 
flexibiliteit in de organisatie van de arbeid tot stand te brengen. De overheid wil met dit 
wetsvoorstel inspelen op de groeiende behoefte aan flexibiliteit onder de werkgevers. Tevens 
weerspiegelt het wetsvoorstel de visie van de overheid op haar rol op sociaal gebied, te weten een 
terughoudend overheidsoptreden, gericht op het handhaven van een basisniveau aan ordening en 
beschenning. Een belangrijk argument voor de herziening van de wetgeving inzake werk- en 
rusttijden is, dat naar verwachting een liberaler wetgeving op dit gebied tot een beter 
ondernemingsklimaat zal leiden en derhalve een gunstig effect heeft op de werkgelegeoheid. 
In bet wetsvoorstel wordt gebruik gemaakt van een systeem van dubbele normering via een 
standaard- en een overlegregeling. Dit betekent dat van een basisnorm -de standaardregeling- via 
bijvoorbeeld collectief overleg kan worden afgeweken, waarbij echter de minimumnorm 
-de overlegregeling- niet mag worden overschreden. Van de overlegregeling kan gebruik worden 
gemaakt indien hierover op bedrijfstakniveau dan wel tussen werkgever en ondememingsraad 
overeenstemming is bereikt. 

Het wetsvoorstel biedt werkgevers meer ruimte dan nu het geval is om met werknemers 
afspraken te maken over arbeidstijden en de arbeidsduur per tijdvak. Een overzicht van de 
standaard- en overlegnormen is opgenomen in bijlage 6. 

Resullaten interviews 
Hieronder wordt ingegaan op de visie van respectievelijk de overheid, de werkgeversorganisaties 
en de werknemersorgaoisaties op de mogelijke gevolgen van de nieuwe arbeidstijdenwet voor 
ondemerners uit het midden- en kleinbedrijf. 
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- Overheid: Ministeries van Sociale zaken en Werkgelegenheid en Econornische zaken 

Het wetsvoorstel arbeidstijden wonit waarschijnlijk medio 1995 z.onder grote wijzigingen 
belcrachtigd tot wet en za1 dan eind 1995 of begin 1996 in werking treden. Naar verwacbting 
heeft dit geen grote gevolgen voor kleine bedrijven. In bedrijven met 20 werknemers of minder 
wonk namelijk over bet algemeen al zeer flexibel omgegaan met arbeidstijden. Bekracbtiging van 
bet wetsvoorstel betekent voor veel kleine bedrijven eigenlijk legitimering van de bestaande 
praktijk. Met name grotere bedrijven zullen waarschijnlijk gebruik gaan maken van de ruimte die 
de wet biedt ten aanzien van arbeidsduur en arbeidstijden. Naar verwacbting zullen de nieuwe 
wettelijke normen, wa.ls die zijn vastgelegd in de standaard- en overlegregeling (zie bijlage 6), in 
veel cao's worden aangescberpt. 
Bedrijven die willen werken binnen de ruimere normen van de overlegregeling, moeten hierover 
tot overeenstemming komen met de ondememingsraad. Bedrijven die geen ondememingsraad 
hebben kunnen geen gebruik maken van de overlegregeling, tenzij hierover in de ge/dende cao 
afspraken zijn gemaakt. 

- Werkgeversorganisaties: MKB-Nederland (voorbeen KNOV) en VNO 

Wanneer de nieuwe arbeidstijdenwet wordt ingevoerd, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor 
ondernemers om de inz.et van personeel aan te passen aan de behoefte. Met name interessant is de 
mogelijkheid om werknemers in bepaalde perioden )anger te 1aten werken, zonder dat daar direct 
een overwerktoeslag aan verbonden is. Voor werkgevers vormen dez.e extra vergoedingen een 
grote belemmering voor een meer flexibele inz.et van personeel. Wei za1 naar verwachting de 
ruimte die de nieuwe wet biedt ten aanzien van arbeidsduur en werktijden, op cao-niveau in 
sterke mate worden beperkt. 
De in de wet voorgestelde methode met een standaard- en overlegregeling is een probleem voor 
het midden- en kleinbedrijf. Bij het tot stand komen van een overlegregeling za1 namelijk in veel 
gevallen de vakbeweging betrokken moeten worden. Dit is voor kleine ondememers bezwaarlijk. 

- Werknemersorganisaties: FNV, CNV en Unie BLHP 

De FNV is enigszins bezorgd over de invoering van de nieuwe arbeidstijdenwet. In situaties 
waarin er geen cao van toepassing is, ondergraaft de nieuwe wet bet evenwicht in de 
arbeidsrelatie, mede gezien de buidige situatie op de arbeidsmarkt. 
De ruimte die de nieuwe wet biedt ten aanzien van arbeidsduur en werktijden za1 naar 
verwacbting op cao-niveau worden bekrachtigd, mits er arbeidsduurverkorting tegenover staat en 
de flexibiliteit van werknemers afdoende wordt beloond. De Unie BLHP -overwegend betrokken 
bij bet tot stand komen van bedrijfscao's- verwacht dat de ruime normen van de overlegregeling 
in veel cao's zullen worden opgenomen. 

-4.2 Herziening van het vergunningenstelsel TBA & AB2 

Er zijn vergaande plannen om bet vergunningenstelsel voor bet ter beschikking stellen van arbeid 
(TBA) en bet vergunningenstelsel voor arbeidsbemiddeling door Jerden (AB)-afte schaffen. De 
belangrijkste bepalingen in de huidige regeling zijn: 

- de maximale termijn van ter beschikking stellen aan dez.elfde ondememing ( 6 maanden of 
maximaal I 000 uur binnen twaalf maanden); 

- bet verbod op de draaideurcoostructie (werknerner eerst in dienst als uitz.endkracht, 
vervolgens op basis van een tijdelijk contract en daama weer als uitz.endkracht); 

- bet verbod om aan werkzoekenden betaling te vragen voor arbeidsbemiddeling; 
- bet verbod om werkzoekenden te belemmeren een arbeidsverhouding aan te gaan; 

2 SER, 'Arbeidsbemiddeling en IBA', SER, Den Haag mei 1994 
Arbeidsvoorziening, 'Ter beschikking stellen van arbeidskrachten', Rijswijk november 1993 
Arbeidsvoorziening, 'Arbeidsbemiddeling', Rijswijk november 1993 
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Het doel van bet bestaande stelsel is bet beschennen van werlcnemers (vast personeel, 
werkz.oekenden en uitz.end- en uitleenkrachten) tegen mogelijke misstanden die wuden kunnen 
voortvloeien uit bet onbeperkt functioneren van arbeidsbemiddeling met winstoogmerk. 
Daarnaast worclt beoogd de goede verhoudingen op de arbeidsmarkt te beschermen. 

Resu/JaJen interviews 
Hieronder wordt ingegaan op de visie van respectievelijk de overheid, de werkgeversorganisaties 
en de werknemersorganisaties op de mogelijke gevolgen van herziening van het 
vergunningenstelsel TBA & AB voor ondememers uit bet midden- en kleinbedrijf. 

- Overheid: Ministeries van Sociale z.aken en Werkgelegenheid en Economische z.aken 

Het buidige vergunningenstelsel TBA/ AB wordt waarschijnlijk niet afgeschaft maar wel 
ingrijpend herzien. Het belangrijkste gevolg van een eventuele stelselherziening is de verlenging. 
en mogelijk z.elfs afschaffing van de maximale uitz.endtermijn. De maximale uitz.endtermijn is op 
dit moment 6 maanden of 1000 uur per jaar. 

- Werkgeversorganisaties: MKB-Nederland (voorheen KNOV) en VNO 

Het KNOV heeft in principe geen bezwaar tegen het afschaffen van bet bestaande 
vergunningenstelsel TBA/AB. Wei moet het ontstaan van inleenconstructies worden voorkomen. 
Met de inleenconstructie wordt bedoeld een situatie waarin een bedrijfbij zichz.elf (afzonderlijke 
rechtspersoon) personeel inleent. Het op grote schaal toepassen van dergelijke constructies 
ondergraaft de collectieve regelingen voor een bepaalde bedrijfstak. aangezien uitz.endkrachten 
een eigen, aparte cao kennen. Dit is niet wenselijk. Afschaffing van bet vergunningenstelsel 
TBA/ AB beeft naar verwacbting geen grote gevolgen voor ondememers uit het midden- en 
kleinbedrijf. 

- Werlcnemersorganisaties: FNV, CNV en Unie BLHP 

De bonden hebben geen grote bezwaren tegen afschaffing of herziening van het 
vergunningenstelsel TBA/AB. Naar verwachting wordt de maximale uitz.endtermijn verlengd. Dit 
heeft in de praktijk echter geen vergaande gevolgen. Werkgevers hebben op dit moment namelijk 
al voldoende mogelijkheden om de maximale uitz.endtermijn te omz.eilen, bijvoorbeeld door 
detachering. Wei moet het ontstaan van inleenconstructies worden voorkomen. 

4.3 Wettelijk recht op deeltijdarbeid en de gelijke behandeling van deeltijd- en 
voltijdwerkers3 

In de tweede learner is de gedacbte geopperd om bet recht op deeltijdarbeid wettelijk vast te 
leggen. De eerste reactie van de minister van S'ZW was 

'dat bet overbrugg~ van een eventuele kloof tussen de gewenste arbeidsduur en de feitelijke 
arbeidsduur een kwestie is die op microniveau om een oplossing vraagt, via maatwerk in de 
arbeidsorganisatie. Het toekennen van bet recbt op deeltijdarbeid impliceert een grote inbreuk 
op de contractvrijheid ten gunste van een partij . De vereisten vanuit de werkomgeving waarin 
de functie wordt vervuld zouden dan te z.eer ondergeschikt worden gemaakt aan de wensen 
van de individuele werknemer .... ' 

3 SVDA, 'Overwegingen en aanbevelingen ter bevordering van deeltijdarbeid en differentiatie in 
albeidsduurpatronen', SVDA, Den Haag september 1993 
SER. 'Deeltijdarbeid', SER. Den Haag december 1993 
FNV nota 'Deeltijd compleet', FNV, Amsterdam september 1993 
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De SVDA stelt dat de sociale partners hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het bevorderen 
van deeltijdarbeid in voldoende mate waar maken. De SVDA adviseert dan ook om wetgeving 
inz.ake bet recht op deeltijdarbeid achterwege te laten. De FNV spreekt zich in de nota 
'Veelkleurige vooruitzichten°" in principe uit voor het recht voor werknemers om minder uren te 
gaan werken in een z.elfde functie, maar acht de tijd nog niet rijp voor een wettelijke regeling. In 
de CNV /FNV nota Werk, werk, werk en nog eens werk'5 wor<ft aangegeven dat zal worden 
geprobeerd om het recht op deeltijdarbeid in cao's vast te leggen. 

In februari 1992 heeft het kabinet aan de SER en de SVDA advies gevraagd over de 
wenselijkheid van bet wettelijk vastleggen van het algemene uitgangspunt van gelijke behandeling 
van deeltijdwerkers ten opzichte van voltijdwerkers. 
Binnen de SVDA achtten de werkgeversleden en de vertegenwoordigers van de CNV en de MHP 
een wettelijke regeling echter overbodig. De sociale partners moeten eerst z.elf de leans krijgen om 
in vrij overleg een gelijkwaardige behandeling van deeltijdwerkers te realiseren. De FNV is voor 
het wettelijk vastleggen van het algemene uitgangspunt van gelijke behandeling. Een wettelijke 
regeling garandeert namelijk ook de rechtspositie van werkenden die niet onder een cao vallen. 
Het uitgangspunt van gelijke behandeling wordt door de SER-leden unaniem onderschreven. Ten 
aanzien van een wettelijke regeling is de SER verdeeld. 

De stand van z.aken op dit moment is dat de verantwoordelijkheid ten aanzien van de gelijke 
behandeling van deeltijdwerkers ten opzichte van voltijdwerkers ligt bij de sociale partners. In de 
wet is alleen vastgelegd dat deeltijdwerkers recht hebben op hetz.elfde uurloon als voltijdwerkers 
in vergelijkbare functies. 

ResultaJen interviews 
Hieronder wordt ingegaan op de visie van respectievelijk de overheid. de werkgeversorganisaties 
en de werknemersorganisaties op de mogelijke gevolgen van een wettelijk recht op deeltijdarbeid 
en een wettelijke regeling voor de gelijke behandeling van deeltijd- en voltijdwerkers voor 
ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. 

- Overheid: Ministeries van Sociale z.aken en Werkgelegenheid en Economische z.aken 

Op dit moment is er geen sprake van het wettelijk vastleggen van het recht op deeltijdarbeid. Wei 
wordt gesignaleerd dat in een groeiend aantal cao's wordt overeengekomen, dat verzoeken van 
werknemers om in deeltijd te gaan werken waar mogelijk moeten worden ingewilligd. 
Voltijd- en deeltijdwerkers worden op dit moment in de meeste bedrijven al naar rato beloond, 
ook wat betreft secundaire arbeidsvoorwaarden. Wat betreft gelijke behandeling van deeltijd- en 
voltijdwerkers is er op korte termijn geen sprake van nieuwe wettelijke regelingen. 

- Werkgeversorganisaties: MKB-Nederland (voorheen KNOV) en VNO 

MKB-Nederland en de VNO zijn nadrukkelijk tegen het wettelijk vastleggen van het recht op 
deeltijdarbeid. Naar verwachting zal dit ook niet gebeuren. Beide organisaties zijn voor naar rato 
beloning van deeltijdwerkers, ook voor wat betreft de secundaire arbeidsvoorwaarden. De indruk 
bestaat dat dit in de praktijk overwegend al het geval is en dat een wettelijke regeling dus geen 
grote gevolgen zal hebben. 
Een probleem dat wordt gesignaleerd met deeltijdwerk is dat deeltijdwerkers vaak op dez.elfde 
tijdstippen vrij willen zijn ('s middags of de vrijdag). Deeltijdwerkers hebben in principe een hoog 
overwerkpotentieel. Wanneer een deeltijdwerker overwerkt rijst echter de vraag: wat zijn 
incooveniente uren? Het standpunt van het merendeel van de werknemersorganisaties is, dat alle 
gewerkte uren bovenop bet gebruikelijke deeltijdrooster moeten worden aangernerkt a1s 

4 FNV nota 'Veelkleurige vooruitzichten', FNV, Amsterdam augustus 1993 
5CNV/FNV nota 'Werle, werlc, werk en nog eens werk', CNV/FNV, Amsterdam/Utrecht augustus 1993 
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incooveniente uren en dus extra moeten worden beloond. Dit is een belemmering voor werkgevers 
om meer gebruik te maken van deeltijdarbeid. 

- Werknemersorganisaties: FNV, CNV en Unie BLHP 

Deeltijdarbeid past in de strategie van de bonden, die is gericht op herverdeling van arbeid. Met 
name deeltijdbanen van 20 uur of meer moeten worden gestimuleerd. Het wettelijk vastleggen 
van bet recht op deeltijdarbeid wordt op korte termijn niet haalbaar geacht (bet CNV is tegen een 
wettelijke regeling). Wei wordt in een groeiend aantal cao's overeengekomen. dat verzoeken van 
werknerners om in deeltijd te gaan werken waar mogelijk moeten worden ingewilligd. 
De bonden zijn unaniem voor naar rato beloning van deeltijdwerkers, ook met betrekking tot de 
secundaire arbeidsvoorwaarden. De indruk bestaat dat naar rato beloning in de praktijk vaak al 
het geval is. 

4.4 Afschaffing van de preventieve ontslagtoets 
De preventieve ontslagtoets houdt in dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan. verplicht 
is om een ontslagvergunning aan te vragen bij de directeur van het Regionaal Bestuur 
Arbeidsvoorziening (RBA). Het doel van de preventieve ontslagtoets is het bieden van 
rechtsbescherming tegen sociaal onrechtvaardig ontslag. Het vorige kabinet heeft het voomemen 
kenbaar gemaakt om de preventieve ontslagtoets te vervangen door een systeem waarin een 
algemeen opz.egverbod ontbreekt en de werknemer een ontslag uitsluitend achteraf kan 
aanvechten bij de rechter (preventieve toetsing vervangen door repressieve toetsing). De 
doelstelling van de nieuwe regeling is het bevorderen van een goede werking van de arbeidsmarkt 
en het vergroten van de werkgelegenheid. 

Tijdens het onderzoek zijn de voorstellen voor afschaffing van de preventieve ootslagtoets 
ingetrokken. Herziening van het ootslagrecht is op korte termijn niet meer aan de orde. 

4.5 Algemeen verbindend verklaring (AW) 
De wet-A VV geeft de minister van SZW de mogelijkheid om afspraken tussen werknemers- en 
werkgeversorganisaties op bedrijfstakniveau -de cao- algemeen verbindend te verklaren. Dit 
houdt in dat alle bedrijven die in de werkingssfeer van een cao vallen. zich aan de centraal 
gemaakte afspraken moeten houden. Dit geldt ook voor bedrijven die niet aangesloten zijn bij de 
werkgeversorganisaties, die bij de totstandkoming van de cao betrokken zijn. Binnen het huidige 
A VV-beleid van het ministerie van SZW worden alle cao's vrijwel automatisch algemeen 
verbindend verklaard. De actuele discussie rond de wet-A VV betreft het al dan niet afschaffen 
van het algemeen verbindend verklaren van cao-afspraken over met name de primaire 
arbeidsvoorwaarden. 

ResultaJen interviews 
Hieronder wordt ingegaan op de visie van respectievelijk de overheid, de werkgeversorganisaties 
en de werknemersorganisaties op de mogelijke gevolgen van herziening van het A VV-beleid voor 
ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. 

- Overheid: Ministeries van Sociale zaken en Werkgelegenheid en Economische zaken 

Het overheidsbeleid is gericht op bet stimuleren van maatwerk op bedrijfsniveau op het terrein 
van arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden. Het wetsvoorstel arbeidstijden past bijvoorbeeld in dit 
beleid. Collectieve afspraken beperken de mogelijkheden voor werkgevers om in overleg met de 
werknerners te komen tot maatwerk. Het algemeen verbindend verklaren van collectieve 
afspraken is dus in feite strijdig met het streven om maatwerk op bedrijfsniveau te stimuleren. 
Het Ministerie van Economische zaken is dan ook in principe voor herziening van het huidige 
A VV-beleid waarbij vrijwel alle cao's bijna automatisch algemeen verbindend worden verklaard. 
De werkgevers- en de werknemersorganisaties zijn echter sterk tegen gekant tegen herziening van 
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bet A VV-beleid. Naar verwachting z.al het huidige beleid dan ook voorlopig worden 
gehandhaafd. 

- Werkgeversorganisaties: MKB-Nederland (voorheen KNOV) en VNO 

De werkgeversorgaoisatie MKB-Nederland is nadrukkelijk voor bet handhaven van de bestaande 
praktijk van algerneen verbindend verklaren. De verwacbting is dat er wat dit betreft ook geen 
veranderingen zullen plaatsvinden. Een situatie waarin alleen ideele cao-afspraken algerneen 
verbindend worden verklaard is niet wenselijk en z.al slecbts leiden tot arbeidsonrust. Een cao is 
bet resultaat van onderhandelingen, waarbij zowel de werknerners- als de 
werkgeversvertegenwoordigers bepaalde keuzen maken. Het resultaat is niet altijd ideaal maar 
bet is in ieder geval voor alle partijen mogelijk om er invloed op uit t.e oefenen. Als bepalingen 
ten aanzien van arbeidsvoorwaarden niet langer algerneen verbindend worden verklaard beeft dat 
chaos tot gevolg. In dat geval zullen namelijk de niet verenigde bedrijven de loonafspraken gaan 
ondergraven. 
De door de overheid gewenste verkleining van bet verschil tussen bet minimumloon en de laagste 
cao-loonschalen kan ook worden gerealiseerd zonder direct de A VV ter discussie te stellen. 
Ook bet VNO is voor handhaving van het huidige A VV-beleid en verwacht niet dat er op korte 
termijn veranderingen op zullen treden. 

- Werknemersorganisaties: FNV, CNV en Unie BLHP 

In bet buidige regeerakkoord is sprake van het 'mogelijk onthouden van A VV wanneer het gat 
tussen bet minimumloon en de laagste cao-loonschaal t.e groot is'. Als bet A VV-beleid 
daadwerkelijk op die wijze vorm krijgt, is dat volgens de FNV eigenlijk geen probleem. In de 
praktijk vallen er namelijk slecbts weinig mensen in de laagste loonschaal. 
Als argument voor bet herzien van bet A VV-beleid wordt wel aangevoerd, dat door het algerneen 
verbindend verklaren van loonafspraken de loonontwikkeling zich onttrekt aan de marktwerking 
en zo leidt tot hogere lonen. Onderzoek van bet ESB, in opdracbt van de FNV, beeft uitgewezen 
dat bet algerneen verbindend verklaren van loonafspraken juist een dempend effect beeft op de 
loonontwikkeling. 
Gerniddeld is 85% van de bedrijven die onder een bepaalde cao vallen, aangesloten bij een 
werkgeversorganisatie die is betrokken bij de cao-onderhandelingen. A VV is belangrijk omdat de 
kleine restgroep bet totale beleid kan ondergraven. Afschaffing van de A VV leidt slecbts tot 
vechtverhoudingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Bedrijven die de geldende cao 
onwerkbaar achtten kunnen dispensatie aanvragen. Van deze mogelijkheid wor<h nauwelijks 
gebruik gemaakt. Naar verwachting z.al het be.,--taande A VV-beleid in grote lijnen worden 
gehandhaafd. 

4.6 Samenvatting resultaten 
Het wetsvoorstel arbeidstijden treed waarschijnlijk eind 1995/begin 1996 in werking. Naar 
verwachting zullen de normen die in de wet worden gest.eld ten aanzien van arbeidsduur en 
werktijden op cao-niveau worden aangescherpt. De gevolgen van de wet voor kleine bedrijven 
lijken beperkt. De algemene opvatting is dat in kleine bedrijven al zeer flexibel wordt omgegaan 
met de arbeidsduur en de werktijden van de werknemers. 
Naar verwachting wordt bet vergunningenstelsel TBA/ AB ingrijpend herzien en z.al de maximale 
uitzendtermijn worden verlengd. De gevolgen hiervan zijn echter beperkt aangezien op dit 
moment werkgevers al voldoende mogelijkheden hebben om de maximale uitzendtermijn te 
omzeilen. bijvoorbeeld door middel van detachering. 
Er is op dit moment geen sprake van bet wettelijk vastleggen van bet recht op deeltijdarbeid. Wei 
wor<h in een groeiend aantal cao's overeengekornen dat verzoeken van werknemers om in deeltijd 
t.e gaan werken waar mogelijk moeten worden ingewilligd. Op korte t.ermijn is er geen sprake van 
nieuwe wettelijke regelingen ten aanzien van de gelijke behandeling van deeltijd- en 
voltijdwerkers. 
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Het buidige beleid ten aanzien van bet algemeen verbindend verklaren van cao's z.a1 naar 
verwachting worden gehandhaafd. Mogelijk worden alleen de 1aagste loonschalen niet langer 
algemeen verbindend verklaard, maar de gevolgen hiervan zijn beperkt aangezien er slechts 
weinig werknemers in de 1aagste loonschalen vallen. 

4. 7 Conclusies 
Gecoocludeerd lean worden dat met name invoering van de nieuwe arbeidstijdenwet invloed z.a1 
hebben op hoe ondernerners in de praktijk omgaan met de arbeidsduur en werktijden van 
werknemers. De verwacbting is dat de ruimte die de arbeidstijdenwet biedt op cao-niveau 
weliswaar wordt ingeperkt. maar dat er tocb zeker meer mogelijkheden ontstaan voor maatwerk 
op bedrijfsniveau. Als gevolg hiervan lean er binnen een ondememing een onderhandelingssituatie 
ontstaan tussen werkgever en werknemers, waarin beiden tracbten de eigen wensen ten aanzien 
van bet arbeidstijdenpatroon te realiseren. In de ogen van een aantal gesprekspartners geldt bet 
voorgaande met name voor grotere bedrijven. 

Aangezien de arbeidstijdenwet waarschijnlijk medio 1995 van kracbt wordt, zullen veel 
oodememers al op zeer korte termijn met deze onderhandelingssituatie te maken krijgen. Uit bet 
voorgaande kunnen een tweetal conclusies worden getrokken: 

- Een beslissingsondersteunend instrument dat aansluit op de nieuwe arbeidstijdenwet heeft een 
boge actualiteitswaarde aangezien de arbeidstijdenwet naar verwachting medio 1995 van kracbt 
wordt. 

- Bij bet ootwikkelen van een beslissingsondersteunend instrument voor oodememers op bet 
gebied van tlexibilisering van de arbeid, z.a1 rekening moeten worden gehouden met de 
mogelijkheden die de nieuwe arbeidstijdenwet biedt. Wanneer dit niet wordt gedaan is bet 
instrument direct verouderd op bet moment dat de arbeidstijdenwet van kracht wordt. 

De beleidsmedewerkers van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
Economische Zaken gaven aan dat deregulering de komende jaren een belangrijk beleidsthema is. 
Verdergaande deregulering heeft oogetwijfeld ook gevolgen voor wetgeving die relevant is voor 
de mogelijkheden die ondememers bebben om een flexibele personeelsinzet te realiseren. De 
cooclusie die hieruit lean worden getrokken is 

- Gegeven de te verwachten gevolgen van verdergaande deregulering voor relevante wetgeving is 
bet oovermijdelijk dat bet beslissingsoodersteunende instrument periodiek moet worden berzien 
om aan te sluiten op actuele ontwikkelingen. 

De werknemersorganisaties wijzen unaniem op bet belang dat werknemers bebben bij een vast en 
volwaardig inkomen waarmee zij in bet levensonderboud kunnen voorzien. Individuele 
werknemers bebben behoefte aan zekerheid ten aanzien van werk en inkomen. V anuit deze 
invalshoek is een sterke opkomst van exteme tlexibilisering (zie § 1.1) niet wenselijk. De 
werknemersorganisaties geven de voorkeur aan inteme tlexibilisering waarbij werknemers in 
dienst zijn op basis van een vaste arbeidsovereenkomst en zekerheid bebben over bet eigen 
inkomen. Het cao-beleid van de werknemersorganisaties is conform deze voorkeur gericht op bet 
cretren van meer ruimte voor interne tlexibilisering en bet beperken van de ruimte voor externe 
tlexibilisering. De concrete invulling van dit beleid verschilt per bedrijfstak c.q. per cao. 
Algemeen uitgangspunt is dat tlexibiliteit van werknemers moet worden gecompenseerd in 
bijvoorbeeld bet salaris of in de vonn van arbeidsduurverkorting. Hieruit kunnen de volgende 
cooclusies worden getrokkeo: 

- Naar verwacbting zullen veel cao's in de nabije toekomst ondernemers meer ruimte laten voor 
met name inteme tlexibilisering. De uitdaging voor de oodememer is bet z.o goed mogelijk 
benutten van de nieuwe mogelijkheden die hierdoor ontstaan. 
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- Een beslissingsondersteunend instrument moet periodiek worden herzien. Wanneer er als gevolg 
van cao-wijzigingen nieuwe mogelijkheden ontstaan, moet een beslissingsondersteunend 
instrument in staat zijn om ondememers hierop te wijzen. 

Uit de interviews met beleidsmedewerkers van de werkgeversorganisaties kwam sterk naar voren 
dat ondernemers de z.ekerheid willen hebben dat zij kunnen beschikken over goed gekwalificeerde 
werknemers op bet moment dat dez.e nodig zijn. Voor die z.ekerheid zijn ondememers bereid om 
een z.ekere prijs te betalen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat flexibilisering van de arbeid 
binnen een ondememing niet mag leiden tot een situatie waarin die z.ekerheid ontbreekt. 
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lnleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten en conclusies behandeld van stap 3 uit het plan van 
aanpak; de interviews met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties. De doelstellingen van 
stap 3 waren: 

- het inventariseren van branchespecifieke ontwikkelingen met gevolgen voor de behoefte aan 
flexibilisering van de arbeid in de bedrijven in die branche; 

- het verkrijgen van een eerste beeld van hoe bedrijven uit de verschillende branches in de 
praktijk vorm geven aan een flexibele personeelsinzet en welke knelpunten zich hierbij 
voordoen; 

- het selecteren van een viertal branches waar flexibilisering van de arbeid actueel is. Het 
vervolg van het onderzoek is op dez.e vier branches toegespitst. 

In de volgende paragrafen wonlt achtereenvolgens ingegaan op de interviewresultaten met 
betrekking tot variaties in de omvang, de samenstelling, het tijdstip en de locatie van de 
arbeidsbehoefte. In §5 .5 wordt ingegaan op de selectie van de branches waar het onderzoek op is 
toegespitst. 

5.1 Ontwikkelingen, oplossingen en knelpunten met oetrekklng tot variaties in 
de omvang van de arbeidsbehoefte 

Ontwikkelineen 
De omvang van de arbeidsbehoefte is in hoofdstuk I gedefinieerd als het aantal manuren dat 
gedurende een bepaalde periode nodig is om het werk af te krijgen. In 7 van de I 5 branches uit de 
voorselectie wordt een dee) van de bedrijven in toenemende mate geconfronteerd met variaties in 
de omvang van de arbeidsbehoefte. Hiervoor werden verschillende oorz.aken genoemd. 
Vee) bedrijven in de elektrotechnische installatiebranche, de metaalbewerkingsbranche, de 
grafische branche en de confectiebranche hebben te maken met steeds kortere levertijden. Een 
kortere levertijd heeft tot gevolg dat pieken in het werkaanbod moeilijker kunnen worden 
opgevangen door het werk te spreiden in de tijd. 
Vee) (toeleverende) bedrijven in de branches metaalbewerking en confectiekleding worden in 
toenemende mate geconfronteerd met pie/um en dalen in de a.feet. Dit wordt veroon:aakt 
doordat de afnemers van dez.e bedrijven streven naar minima.le voorraden, wat tot gevolg heeft 
dat fluctuaties in de vraag naar eindprodukten voelbaar worden bij de toeleveranciers. 
Vee) installatiebedrijven worden geconfronteerd met een in toenemende mate grillig en slecht 
voorspelbaar koopgedrag van afnemers en in de voertuigenbranche (garages, carrosserie
bouwers en dergelijke) is sprake van een steeds sterker seizoenspatroon in het werkaanbod. 
In veel bedrijven in de bouw (aannemers), de grafische sector en de confectie is in toenemende 
mate sprake van slecht gevulde orderportefeui/les. Het gevolg hiervan is dat dez.e bedrijven te 
maken hebben met leegloop. 
Een overzicht van de genoemde ontwikkelingen is opgenomen in kolom I van tabel 5 .1 op 
bladzijde 26. 

Oplossinaen 
V ariaties in de omvang van de arbeidsbehoefte worden op verschillende manieren opgevangen. 
Ondernemingen uit alle vijftien branches maken gebruik van de mogelijkheid om werknemers in 
drukke perioden te laten overwerken. Overwerk gebeurt wwel op basis van geld voor tijd als op 
basis van tijd voor tijd. Verder werden door alle brancheorganisaties genoemd part-timers, 
uitz.endkrachten en tijdelijke arbeidsovereenkomsten (bijvoorbeeld voor de duur van een project). 
Aannemers maken veel gebruik van collegiale inlening. In de bouw is dit al lang gebruikelijk. 
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Overwegend wordt er alleen personeel ingeleend bij - of uitgeleend aan collega's die goed bekend 
zijn. In schilders- en borecabedrijven wordt wel gewerkt met seizoenskracbten in verband met bet 
wisselende werkaanbod in de zomer en de winter. 
In de schoonmaakbranche werken veel mensen op oproepbasis en wordt wel gebruik gemaakt van 
zogenaamde voorovereenkomsten. Een voorovereenkomst is eigenlijk niets meer dan een afspraak 
tussen een werkgever en een werknemer dat er mogelijk in de toekomst een beroep zal worden 
gedaan op de werknemer. Verder werden nog genoemd min-max contracten en 'tijdelijk harder 
werken in piekperioden'. Een min-max contract is een arbeidsovereenkomst waarin een variabele 
arbeidsduur per periode is overeengekomen die per periode is gebonden aan een minimum en een 
maxunum. 

Knelpunten 
Bij bet gebruik van de genoemde oplossingen worden een aantal knelpunten ervaren, te weten: 

- W eerstand van werknemers 
Ondememers die meer z.eggenschap willen over de arbeidsduur en werktijden van 
werknemers stuiten op weerstand. 

- Geschikte mensen zijn niet beschikbaar 
V oor bepaalde beroepen is er een tekort aan gekwalificeerde kracbten op de arbeidsmarkt. 
Denk bijvoorbeeld aan installateurs of specialistische automonteurs. Dergelijke kracbten zijn 
niet of nauwelijks beschikbaar op uitzend- oftijdelijke basis. 

- Veel mensen willen vrij op dezelfde tijdstippen 
Deeltijdwerkers of werknemers die bijvoorbeeld overwerken op basis van een tijd voor tijd 
regeling, willen in veel gevallen vrij op bepaalde tijdstippen. Met name de vrijdag(middag) 
is bijzonder in trek. 

- Fluctuaties in bet werkaanbod zijn vaak moeilijk voorspelbaar 
- Extra administratieve belasting (urenregistratie) 
- Cao-beperkingen 

5.2 Ontwikkelingen, oplossingen en knelpunten met betrekklng tot variaties In 
de samenstelling van de arbeidsbehoefte 

Ontwikkelingen 
De samenstelling van de arbeidsbehoefte heeft betrekking op de vaardigheden van werknemers en 
wordt bepaald door de aard van de werkz.aarnheden die in een bepaalde periode moeten worden 
uitgevoerd. In 3 van de 15 branches wordt een deel van de bedrijven in toenemende mate 
geconfronteerd met variaties in de samenstelling van de arbeidsbeboefte. Hiervoor werden drie 
oorzaken genoemd. 
Ten eerste uitbreiding van het dienstenpakket. Een aanzienlijk aantal bedrijven in de 
electrotechniscbe installatie breidt bet dienstenpakket uit met bijvoorbeeld bet aanleggen van 
computemetwerken of beveiligingsinstallaties. In de installatiebranche breiden veel bedrijven bet 
dienstenpakket uit met werkzaamheden op bet gebeid van de meet- en regeltechniek. 
Als tweede oorzaak werd genoemd taak- en fanclieverbreding als gevolg van technologische 
ontwikkelingen. In de grafische bedrijfstak is sprake van een revolutionaire technologische 
ontwikkeling op bet gebied van de infonnatietechnologie. De sterke digitalisering van de 
bedrijfstak heeft tot gevolg dat in veel bedrijven bet takenpakket van werknemers radicaal 
verandert. 
Ten derde is in de confectiebranche sprake van schaalverldeining. Gesignaleerd wordt dat 
bedrijven die bet personeelsbestand sterk inkrimpen behoefte hebben aan breed inzetbare 
werknemers. De verklaring hiervoor is dat bet totale aantal taken (zoals bet intekenen van 
patronen, stof snijden, naaiwerkz.aamheden, etcetera) gelijk blijft, terwijl bet totale aantal 
werknemers dat deze taken uitvoert afueemt. 
In de elektrotechnische installatie, bouw, metaalbewerking en horeca heeft een deel van de 
bedrijven juist minder te maken met variaties in de samenstelling van de arbeidsbehoefte. Als 
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oorz.aak werd genoernd dat in dez.e vier branches een groeiend aantal bedrijven zich specialiseert 
op een beperkt aantal produkten of diensten. 
Een overzicht van de genoemde ontwikkelingen is opgenomen in kolom 2 van tabel 5. I op 
bladzijde 26. 

Oplossingen en knelpunten 
Variaties in de samenstelling van de arbeidsbehoefte worden op verschillende manieren 
opgevangen. De maatregelen die werden genoemd zijn taakverruiming (met eventueel extra 
opleiding) en uitbesteden. Bij bet breed inzetten van werknemers worden de volgende knelpunten 
ervaren: 

- Weerstand van werknemers: werknemers hechten vaak aan de eigen werkzaamheden en bet 
contact met de directe collega's. Het worden inge.zet op andere taken en werkplekken wordt 
dan ook vaak negatief ervaren; 

- Ondernemers hebben niet altijd goed zicht op de kennis en kunde van werknemers als gevolg 
waarvan dez.e niet optimaal kunnen worden inge.zet. 

5.3 Ontwikkelingen, oplossingen en knelpunten met betrekking tot variaties in 
het tijdstip van de arbeidsbehoefte 

Ontwikkelingen 
In 6 van de 15 branches is een deel van de bedrijven in toenemende mate genoodzaakt om 
werknemers op wisselende tijden in te z.etten. Hiervoor werden verschillende oor7.aken genoemd. 
Van bedrijven in de elektrotechnische installatiebranche wordt in toenemende mate 24-uurs 
dienstverlming gevraagd. Ook de bouwmaterialen-groothandel en grafische bedrijven worden in 
toenemende mate geconfronteerd met klantenwensen ten aanzien van respectievelijk bet leveren 
op bijz.ondere tijdstippen en bet bereikbaar zijn in bijvoorbeeld de avonduren. Verder bedient een 
groeiend aantal bedrijven in de grafische sector en de metaalbewerking klanten in het buiten/and 
waar mogelijk andere werktijden gebruikelijk zijn (andere tijdz.one). 
Een deel van de bedrijven in de installatie en de bouwmaterialen-groothandel richt zich in 
toenemende mate op de particu/iere markt. Voor bedrijven die traditioneel business-to-business 
werkten betekent dit. dat de openings- en werktijden moeten worden aangepast aan de wensen 
van de particuliere afuemers. 
In de branches metaalbewerking en confectie gaat een groeiend aantal bedrijven over tot 
(variabele) bedrijfstijdverlenging. Dit heeft vanz.elfsprekend gevolgen voor de werktijden van de 
werknemers in die bedrijven. Een overzicht van de genoemde ontwikkelingen is opgenomen in 
kolom 3 van tabel 5.1 op bladzijde 26. 

Oplossingen 
Variaties in bet tijdstip van de arbeidsbehoefte worden op verschillende manieren opgevangen. 
De maatregelen die werden genoemd zijn consignatiediensten, variabele werktijden en verschoven 
dagdienstvensters. Een verschoven dagdienstvenster houdt in dat verschillende werknemers van 
een bedrijf op verschillende tijden beginnen met werken. De afdelingschef werkt bijvoorbeeld van 
08.00 tot 16.00 en de receptioniste van 10.00 tot 18.00. Het bedrijf is dan voor klanten 
bereikbaar van 08. 00 tot 18. 00. 

Knelpunten 
Bij bet doorvoeren van de genoemde oplossingen worden een aantal knelpunten voorzien, te 
wet.en: 

- weerstand van werknemers tegen wisselende werktijden; 
- in situaties waarin bet tijdstip van de arbeidsbehoefte alleen op z.eer korte termijn is te 

voorspellen, is bet niet mogelijk om de werktijden van werknemers vooraf op redelijke termijn 
bekend te maken; 

- de extra vergoedingen voor bet werken op bijzondere uren; 
- de extra administratieve inspanning (urenregistratie e.d.). 
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5.4 Ontwikkelingen, oplossingen en knelpunten met betrekking tot variaties in 
de locatie van de arbeidsbehoefte 

Ontwikkelin&en 
De locatie van de arbeidsbehoefte is afhankelijk van de plaats waar de werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd. In 6 van de 15 branches wordt een deel van de bedrijven in toenemende mate 
geconfronteerd met noodzaak om werknemers op wisselende locaties in te z.etten. Hiervoor 
werden een drietal oonaken genoemd. 
In de elektrotechnische installatie, de installatiebranche, de bouw en de schoonmaakbranche is 
een groeiend aantal bedrijven actief op steeds grotere afstand van de eigen vestigingsplaats. 
In de grafische sector is sprake van een groeiend aantal bedrijven met meerdere vestigingen. 
Als gevolg van een wisselend werkaanbod per vestiging is bet wenselijk om werknemers in 
verschillende vestigingen in te kunnen z.etten. 
Veel confectiebedrijven verplaatsen een dee/ van de bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. 
Deze hedrijven hebben behoefte aan enkele werknemers die bereid zijn om met enige regelmaat 
de buitenlandse vestiging(en) te bezoeken, bijvoorbeeld voor kwaliteitscontroles oftechnische 
assistentie. Een overzicht van de genoemde ontwikkelingen is opgenomen in kolom 4 van 
tabel 5.1 op bladzijde 26. 

Oplossin&en 
Variaties in de locatie van de arbeidsbehoefte worden op verschillende manieren opgevangen. 
Genoemd werden: 

- werknemers laten reizen/ovemachten; 
- ter plaatse inhuren van tijdelijke krachten (tijdelijke arbeidsovereenkomsten, uitzendkrachten 

of collegiale inlening); 
- ter plaatse 11itbesteden; 

Knelpunten 
Het inz.etten van werknemers op verschillende locaties is aanleiding voor verschillende 
knelpunten. uenoemd werden: 

- moeilijk beheersing van projecten op grote afstand; 
- in sommige tcroepen is er gebrek aan gekwalificeerde krachten die bereid zijn om op 

verschillende locaties te werken. 
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Toename In a.g.v. ver1mrting v/d Afname a g.v. groelend •ntal Enlge toename a.g.v. 2~ Toename a.g.v. uitbreldlng actienldiua 
~ (bouwprocea wordt korter) speclalistische ~ / dlenstvertenlng & groeiend aantal bedrljY9n met 

Toename a.g.v. In toe! mate 
onvoorapelbaar klantengedrag 

Toename a.g.v. het sterbr warden van 
hetselzoenspatroon 

Toename a.g.v. voorraadreductle bij 
afnemers en verkortlng van de levertijden 

Toename blj algemer • meet dare vestlglngen 
elektrotechnlache inltallateura a.g.v. 
uitbreldi dlensten kket 
Toename a.g.v. uilbrelding 
dienstenpakket door veet bedrijven 
(m.n. elektrotechnlllche 
wer1<zaamheden 
Geen bijzondere ontwlkkelingen 

Enige afname bij main«1ppliera (vaste 
groep afnemera / relatlef atabiel 
asaortlment 

Afname a.g.v. apecialisatle 

N.v.t. 
Geen bi 
Geen bi 

T oename in bedrijven die zlch richten 
op (particulier) onderhoud 

Geen bijzondere ontwlkkellngen, wet 
klantenwensen t.a.v. rulmere 

i tr 
Toename a.g.v. (variabele) 
bedrijfstijdverlenging en groeiend 
aantal buitenlandse afnemera 
Geen bf ondere ontwlkkeli 
Geen bijzondere ontwikkelingen 

N.v.t. 
Geen bi" ondere ontwlkkeli 
Geen bi. ondere ontwikkeli 

Toename a.g.v. uitbrelding van de 
actienldius 

Geen bijzondere ontwlkkelingen 

Geen bijzondere ontwlkkelingen 

Geen bi" ondere ontwikketi 
Toename a.g.v. uitbrelden actienldius 
ook 

===·=\.··,==="'-'. Afname a.g.v. gebrulk halffabrlkaten & Enlge afname a.g.v. gebruik 
halffabrikaten & invriestechnleken 

Geen bijzondere ontwlkkelingen 

8choonmaak-. . 
bed ven 

lnvrlestechnlelcen 

toename a.g.v. verkorting van de 
n. blj de bedrijven In NL), 

afnemers en alecht 

Geen bljzonder-e ontwlkkellngen 

Toename a.g.v. technologische 
ontwlkkellngen (digltalileriug van de 
bed k 
Toename a.g.v. behoefte aan breed 
lnzetbere mensen In klelnerwordende 
bedrijven (In NL) 

Geen bljzondere ontwikkelingen 

Geen bljzondere ontwlkkelingen 

Toename a.g.v. tegemoet komen aan 
klant n& 
toename werken 
Toename a.g.v. (variabele) 
bedrijfstljdverlenglng 

Toename a.g.v. bijzondere 
levertijdstlppen & toe! 181T181 Ide belang 
v/d rticuliere marld 
Geen bijzondere ontwlkkellngen 

label 1.1: Overzicht branchnpecifieke ontwikkelingen met gevolgen voor de arbeidsbehoel'te van bedrijven 

Toename a.g.v. groelend aantal 
bedrij't'en met meerdele vestigingen 
schaafve!, rotl 

Toename a.g.v. groeiend aantal 
bedrij't'en met produktle In het 
bultenland 

T oename a.g.v. uitbrelden actieradiua 



5.5 Conclusies 
Algemeen 
Uit de interviews met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties komen de volgende punten 
naar voren: 

- A.Ile gesprekspartners gaven aan dat tlexibilisering van de arbeid met name interessant is voor 
wat grotere bedrijven. De indruk bestaat dat in kleine bedrijven eigenlijk al zeer tlexibel wordt 
omgegaan met de arbeidsduur en de werktijden van werknemers. Mogelijk z.elfs zo tlexibel, dat 
wettelijke bepalingen en cao-afspraken niet altijd worden nageleefd. Als verklaring werd gegeven 
dat werknemers van kleine bedrijven nauw betrokken zijn bij alle aspecten van de bedrijfsvoering 
en dat er binnen grote bedrijven hogere eisen worden gesteld aan de organisatie van de arbeid. 

- Bij de brancheorganisaties bestaat de indruk dat de mogelijkheden tot tlexibilisering van 
arbeidsduur en werktijden die een aantal cao's bieden, in de praktijk niet of nauwelijks worden 
benut. Hiervoor werden twee oorz.aken genoemd, namelijk dat ondememers de voorkeur geven 
aan bekende en vertrouwde regelingen en onbekendheid met de inhoud van de cao. 

- W eerstand van werknemers tegen het afstaan van zeggenschap aan de werkgever over de 
arbeidsduur per periode, de werktijden, de taakinhoud en de werklocatie wordt gezien als bet 
voornaamste knelpunt bij tlexibilisering van de arbeid. Het is daarom essentieel dat werknemers 
intensief worden betrokken bij bet tlexibiliseringsproces en dat zij overtuigd zijn van de noodz.aak 
tot flexibilisering. Het succes van tlexibilisering van de arbeid binnen de ondememing staat of 
valt met de mate waarin de ondememer er in slaagt om onder de werknemers voldoende 
draagvlak te creeren voor de in te voeren oplossingen. 

- Naast weerstand van werknemers werd a1s tweede belangrijk knelpunt genoemd dat in sommige 
bedrijven de bedrijfsleiding moeite heeft met bet afstemmen van de personeelsinz.et op de 
arbeidsbehoefte, als gevolg van bet feit dat de arbeidsbehoefte slecht voorspelbaar en grillig 
verloopt. Een slecht voorspelbare en grillige arbeidsbehoefte vereist een hoge mate van 
tlexibiliteit, omdat op zeer korte termijn op de actuele situatie moet kunnen worden ingespeeld. 
De voorspelbaarheid van de arbeidsbehoefte is in hoge mate bepalend ten aanzien van welke 
oplossingen in aanmerking komen. 

- Een algemene conclusie uit de interviews met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties is 
dat tlexibilisering van de arbeid bijzooder in de belangstelling staat. In een aanzienlijk deel van 
de bij bet onderzoek betrokken branches zijn ootwikkelingen gaande die de behoefte aan 
tlexibilisering van de arbeid doen toenemen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit niet voor 
alle betrokken branches geldt. In branches waarin bedrijven al sinds jaar en dag worden 
geconfronteerd met een wisselende arbeidsbehoefte zoa1s bijvoorbeeld de bouw en de boreca, zijn 
de oplossingen al uitgekristalliseerd en wordt een wisselende arbeidsbehoefte niet als een 
probleem ervaren. 

Brancheselectie 
Op basis van de interviewresultaten zijn er uit de voorselectie van vijftien branches vier gekoz.en 
om nader te ooderzoeken, te weten de metaalbewerkingsbranche, de grafische bedrijfstak, de 
confectiekledingbranche en de kappersbranche. 

De metaalbewerldngsbranche 
Steeds meer metaalbewerkingsbedrijven hebben te maken met afhemers die streven naar nul 
voorraad en die bijvoorbeeld onderdelen afroepen binnen een raamovereenkomst. Als gevolg 
hiervan werken tluctuaties in de vraag naar eindprodukten in toenemende mate direct door in de 
vraag naar de onderdelen, die worden geleverd door de (toeleverende) metaalbewerkings
bedrijven. Daamaast worden er steeds kortere levertijden gevraagd. Een korte levertijd heeft a1s 
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gevolg dat er minder mogelijkheden zijn om pieken in bet werkaanbod op te vangen door bet 
werlc te spreiden in de tijd. Verder gaat een groeiend ~tal metaalbewerkingsbedrijven over tot 
(variabele) bedrijfstijdverlenging. Bedrijfstijdverlenging heeft tot gevolg dat op zijn minst een 
deel van de werknemers op bij.zondere- en mogelijk wisselende tijdstippen moet gaan werken. 
Ook neemt bet aantal bedrijven toe dat grensoverschrijdend z.aken doet. Binnen die bedrijven 
worden de werktijden in veel gevallen (gedeeltelijk) aangepast. bijvoorbeeld aan de werktijden in 
Engeland. 

De grajische bedrijfttalc 
Drukkerijen hebben te maken met steeds kortere levertijden. De korte levertijden en de relatief 
slechte situatie in de bedrijfstak hebben bij veel bedrijven een in toenemende mate grillig en slecht 
voorspelbaar werkaanbod tot gevolg. Daarnaast is er, met name in de wat grotere bedrijven, 
sprake van taak- en functieverbreding als gevolg van de digitalisering van de bedrijfstak. 
Bepaalde werkzaamheden die enkele jaren geleden een volledige dagtaak waren, vergen nu soms 
nog slechts enkele uren. Verder wordt er in de grafische bedrijfstak in toenemende mate op 
bijzondere uren gewerkt. De belangrijkste reden hiervoor is dat drukkerijen tegemoet willen 
komen aan wensen van klanten ten aanzien vaa de bereikbaarheid in de avonduren. 
Tenslotte is er in de branche sprake van een groeiend aantal bedrijven met meerdere vestigingen 
als gevolg waarvan er een toenemende behoefte wordt gesignaleerd om werlcnemers in 
verschillende vestigingen te kunnen inzetten. 

Producenten van confectielcleding 
Producenten van confectiekleding hebben in toenemende mate te maken met een sterlc fluctuerend 
werkaanbod. Hiervoor zijn een tweetal oorz.aken aan te wijzen. Ten eerste is er, ondanks de 
slechte marlctsituatie, nog veel te verdienen aan modieuze artikelen met z.eer korte levertijden. 
Bedrijven die in Nederland blijven produceren zijn in toenemende mate aangewezen op dit soort 
artikelen. Ten tweede houden afuemers steeds minder voorraad aan. De scherpe concurrentie op 
de markt voor confectiekleding plaatst de inkopers van de detailhandel in een sterlce positie ten 
opzichte van de toeleveranciers. Inkopers benutten deze situatie door bet voorraadrisico af te 
wentelen op de toeleveranciers. Ook gaat een groeiend aantal confectiebedrijven over tot 
(variabele) bedrijfstijdverlenging. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de werktijden van de 
werknerners in die bedrijven. In de confectiebranche is vercier sprake van schaalverlcleining. 
Gesignaleerd wordt dat bedrijven die bet personeelsbestand sterlc inkrimpen behoefte hebben aan 
breed inzetbare werknemers. Tenslotte verplaatsen veel confectiebedrijven een deel van de 
bedrijfsactiviteiten naar bet buitenland. Deze bedrijven hebben behoefte aan enkele werknemers 
die bereid zijn om met enige regelrnaat de buitenlandse vestiging(en) te bez.oeken, bijvoorbeeld 
voor kwaliteitscontroles of technische assistentie. 

De kappersbranche 
De hierboven genoemde drie branches hebben een industrieel karakter. De kappersbranche is aan 
de selectie toegevoegd om een te eenzijdige benadering van de tlexibiliseringsproblematiek te 
voorlcomen. De keuze voor de kappersbranche is gebaseerd op de recent bekend geworden 
regeringsplannen om de winkelsluitingswet ingrijpend te herzien. Herziening van de 
winkelsluitingswet heeft mogelijk grote gevolgen voor de werktijden van werknemers in de 
detailhandel. In de interviews die zijn gehouden met kappers-ondememers is specifiek aandacht 
besteed aan de knelpunten die worden voorzien wanneer de winkelsluitingswet daadwerlcelijk 
wordt versoepeld. 
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H6 Resultaten interviews met ondernemers 
en personeelsvertegenwoordigers 

lnleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van stap 4 uit bet plan van aanpak: de 
interviews met ondememers en personeelsvertegenwoordigers. Er zijn in totaal vijftien bedrijven 
be.zocbt: vijf metaalbedrijven, vier grafiscbe bedrijven, drie confectiebedrijven en drie 
kappersbedrijven. In totaal zijn er 24 personen geinterviewd: vijftien ondememers/bedrijfsleiders 
en negen personeelsvertegenwoordigers. 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In §6.2 tot en met §6.5 wordt achtereenvolgens ingegaan 
op de omvang, de samenstelling, bet tijdstip, en de locatie van de arbeidsbeboefte. In de 
subparagrafen worden de in de praktijk aangetroffen oorzaken van, en de oplossingen voor 
variaties in de arbeidsbehoefte behandeld. Het begrip oplossing is gedefinieerd als een maatregel 
met behulp waarvan een ondememer in staat is de personeelsinzet af te stemmen op de 
arbeidsbeboefte. Tevens worden de ervaringen van werknemers met de verschillende oplossingen 
behandeld. In §6.5 wordt ingegaan op de rol die de cao in de praktijk speelt bij flexibilisering van 
de arbeid. In §6.6 wordt ingegaan op de knelpunten die·ondememers uit de kappersbrancbe 
voorzien bij verruiming van de winkelsluitingswet. 

6.1 Variaties in de omvang van de arbeidsbehoefte 

6.1.1 Oorzaken 
Alie bezochte bedrijven hebben in meer of mindere mate te maken met variaties in de omvang 
van de arbeidsbeboefte. Hiervoor werden verschillende oorz.aken aangegeven. Voordat dez.e 
worden behandeld is bet noodz.akelijk eerst in te gaan op bet begrip capaciteitsbehoefte. De totale 
capaciteitsbehoefte van een bedrijf in periode T wordt gedefinieerd als de totale benodigde 
produktiecapaciteit (mensen & machines) voor bet vervaardigen c.q. leveren van de in periode T 
gewenste boeveelheid eindprodukten respectievelijk diensten. In de totale capaciteitsbeboefte kan 
worden voorzien door de inteme produktiecapaciteit van bet bedrijf z.elf te benutten, en/of door 
extern produktiecapaciteit te kopen door middel van bet uitbesteden van werkzaamheden. Negen 
ondernemers gaven aan dat pieken in de totale capaciteitsbehoefte gedeeltelijk worden 
opgevangen door werkz.aamheden uit te besteden aan derclen. Orie ondernemers gaven vercler aan 
dat er bewust een .zodanige produktiecapaciteit wordt aangehouden dat pieken in de 
capaciteitsbehoefte vrijwel altijd kunnen worden opgevangen. In twee gevallen betreft bet 
bedrijven uit de grafische sector die week- en maandbladen produceren. Dit vereist 100% 
leverbetrouwbaarheid, in ruil waarvoor een z.ekere mate van leegloop wordt geaccepteerd. 
De inteme capaciteitsbehoefte (mensen & machines) is gelijk aan de totale capaciteitsbeboefte 
minus de ingekocbte exteme produktiecapaciteit. De omvang van de arbeidsbeboefte in periode T 
is gedefinieerd als bet totaal aantal benodigde manuren in periode T (zie § 1.1 ). De omvang van 
de arbeidsbehoefte is afhankelijk van de inteme capaciteitsbehoefte en een wisselende inteme 
capaciteitsbehoefte resulteert dus in variaties in de omvang van de arbeidsbehoefte. Een 
wisselende interne capaciteitsbehoefte is op zich weer bet gevolg van een wisselende totale 
capaciteitsbehoefte. De oorzaken van een wisselende totale capaciteitsbehoefte zijn dus tevens de 
grondoorzaken van variaties in de omvang van de arbeidsbehoefte. 

De door ondernemers genoemde oorzaken van een wisselende totale capaciteitsbehoefte kunnen 
in twee categorietn worden onderverdeeld. 

Categorie 1: Fluctuaties in de vraag 
De eerste categoric oorzaken heeft betrekking op fluctuaties in de vraag per periode naar 
eindprodukten of diensten. Genoemd werden: 
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- incidentele pieken en dalen in de vraag naar eindprodukten en/of diensten: 
Twaalf ondememers gaven aan dat het bedrijf wordt geconfronteerd met incidentele pieken en 
dalen in de vraag naar eindprodukten en/of diensten. 

- seizoenspatroon in de vraag naar eindprodukten en/of diensten: 
Vijf ondememers gaven aan dat de vraag naar eindprodukten en/of diensten over een periode van 
een jaar varieert volgens een vast patroon. De redenen voor dit seizoenspatroon verschillen per 
branche en per bedrijf. Ter illustratie van deze verschillen een tweetal voorbeelden. Een bedrijf 
uit de grafische sector dat drukwerk (voomamelijk tijdschriften en brochures) inbindt kent sterke 
pieken in de maanden december, april en mei. In de maand december is het druk omdat al het 
werk voor die maand voor de kerst moet worden afgeleverd en de tijdschriften gemiddeld dikker 
zijn. In de maanden april en mei is het druk in verband met het grote aanbod van jaarverslagen en 
reisgidsen. Een ondememer uit de kappersbranche gaf aan dat het in de maand december en in de 
zomermaanden druk is, omdat er rond de kerstdagen en in perioden met mooi weer veel mensen 
naar de kapper gaan. 

- maandpatroon in de vraag naar eindprodukten en/of diensten: 
Een ondernemer gaf aan dat de vraag over een periode van vier weken varieert volgens een vast 
patroon. Het betreft het hierboven reeds genoernde bedrijf uit de grafische sector dat drukwerk 
inbindt. In de laatste week van iedere maand is er sprake van een piek in de capaciteitsbehoefte 
omdat dan z.owel de week- als de maandbladen moeten worden ingebonden en afgewerkt. 

- weekpatroon in de vraag naar eindprodukten en/of diensteo: 
Vier ondememers gaven aan dat de vraag over een periode van een week varieert volgens een 
vast patroon. Het betreft met name de kapsalons die te maken hebben pieken in het werkaanbod 
op de koopavond en de z.aterdag. 

- projectmatig werken in combinatie met een slecht gevulde orderportefeuille: 
Twee ondememers gaven aan dat het bedrijf jaarlijks slechts een beperkt aantal grote projecten 
realiseert. Op het moment dat een groot project wordt afgerond en er geen nieuwe orders zijn, 
daalt de totale capaciteitsbehoefte sterk. Het betreft een producent van industritle 
metaalbewerkingsmachines en een confectiebedrijf dat bedrijfskleding vervaardigt. De producent 
van metaalbewerkingsmachines is voor 80% van de jaaromzet athankelijk van een vijftal grote 
opdrachteo. Ook de producent van bedrijfskleding realiseert jaarlijks slechts een beperkt aantal 
grote projecten. Dit wordt verror7.aalct doordat enkele grote afuemers de bedrijfskleding (die 
bijvoorbeeld vier jaar meegaat) in korte tijd vervangen. 

Er moet op dit punt worden opgemerkt dat fluctuaties in de vraag per periode lcunnen leiden tot 
een wisselende totale capaciteitsbehoefte, maar dat dit niet noodzakelijk het geval is. Er werden 
twee maatregelen genoemd met behulp waarvan in situaties met een wisselende vraag per periode 
de totale capaciteitsbehoefte constant kan worden gehouden, te weten: 

- werkspreiding: 
Zeven ondernemers gaven aan dat pieken in de vraag z.oveel mogelijk worden opgevangen door 
het werk te spreiden in de tijd. In de branches metaal, grafische bedrijven en confectie betekent 
dit dat in perioden met een hoge vraag langere levertijden worden afgegeven. In de 
kappersbranche wordt werkspreidiog gerealiseerd door middel van knippen op afspraak. 

- op voorraad produceren: 
Vijf ondememers gaven aan dat fluctuaties in de vraag z.oveel mogelijk worden opgevangen door 
in perioden met weinig vraag op voorraad te produceren en in perioden met een hoge vraag uit 
voorraad te leveren. Dienstverlenende bedrijven z.oals kapsalons hebben deze mogelijkheid niet. 
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Categorie 2: Verstoring van de produktievoortgang 
De tweede categoric oorzaken van een wisselende totale capaciteitsbehoefte heeft betrekking op 
verstoringen van de produktievoortgang. Verstoringen van de produktievoortgang kunnen leiden 
tot produktieachterstand als gevolg waarvan de levertijden onder druk komen te staan. Het 
wegwerken van produktieachterstand om de gewenste levertijden alsnog te realiseren kan 
resulteren in een tijdelijke behoefte aan extra produktiecapaciteit. Genoemd werden: 

- machinestoringen (2x genoemd); 
- uitval als gevolg van fouten in bet produktontwerp (2x genoemd); 
- aanloopproblemen bij bet in produktie nemen van een nieuw produkt (2x genoemd); 
- toeleveranciers en/of klanten leveren noodz.akelijke onderdelen en/of infonnatie te laat aan 

(3x genoemd); 
- wijziging produktspecificaties door de klant nadat bet desbetreffende produkt reeds in 

produktie is genomen (Ix genoemd). 

Het bovenstaande is grafisch weergegeven in figuur 6.1. De zwarte pijlen in de figuur geven de 
oonaak-gevolg relaties weer, die uiteindelijk leiden tot variaties in de omvang van de 
arbeidsbehoefte. Met de gestippelde pijlen is aangegeven dat de verschillende oorzaken niet 
noodzakelijk leiden tot variaties in de omvang van de arbeidsbehoefte. 

Veratcring van 
de produktievoortgang 

Fluctuaties in de vraag per periode 
naar eindprodukten/diensten 

Wegwerken 
procluktieachterstand 

Wi&&elende 1Dtale 
capaciteitsbeho 

W1&aal11nde int8me 
capaciteitsbeho 

VarlaUe1 In de omvang 
van de arbeldsbehoette 

---- ---

Fluctuaties in de vraag 
naar eindprodukten & 
diensten opvangen door: 
- werkspreiding 
- produktie op voorraad 

---
Pieken in de 1Dtale 
capaciteitsbeho 
opvangen door: 
- uitbestaden 
- aanhouden extra capaciteit 

(geaccepteerde leegloop) 

Figuur 1.1: De oorzaken van varlatlu In de omvang van de 
arbeldsbehoefte 

6.1.2 Oplossingen 
In dez.e paragraaf wordt ingegaan op hoe ondememers in de praktijk omgaan met variaties in de 
ornvang van de arbeidsbehoefte. 
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Interne kwantitatieve flexibiliserin& 
Een aantal van de aangetroffen oplossingen kunnen worden beschouwd als vonnen van inteme 
kwantitatieve flexibilisering (zie § 1.1 ): 

- overwerk; 
- A TV-regelingen (A TV = arbeidstijdverkorting); 
- tijdelijke tweeploegendiensten; 
- incidentele bedrijfstijdverkorting; 
- inzetten van deeltijdkrachten. 

Deze worden hieronder behandeld. 

Overwerk 
Er is sprake van overwerk wanneer een werknemer op verzoek van de werkgever in een bepaalde 
periode meer uren werkt dan vooraf is overeengekomen. In alle bedrijven wordt in meer of 
mindere mate overgewerkt. In vier bedrijven wordt er door een deel van het personeel structureel 
zes uur per week of meer overgewerkt. In de meest extreme situatie was er zelfs sprake van een 
zestig-urige werkweek voor een periode van vijf weken. 

Motivering keuze voor overwerk door ondememers 
De keuze voor overwerk wordt gemotiveerd met twee argumenten. Dertien ondememers gaven 
aan dat door middel van overwerk op zeer korte termijn kan worden voorzien in een tijdelijke 
beboefte aan extra manuren. De reactiesnelheid is van belang wanneer de tijdelijke beboefte aan 
extra manuren op zeer korte termijn voorspelbaar is. Dit is bijvoorbeeld bet geval wanneer snel 
een produktieacbterstand moet worden weggewerkt die bet gevolg is van een machinestoring. 
Verder gaven veertien ondememers aan dat overwerk eenvoudig te organiseren is omdat 
overwerk betrekking beeft op bet vaste, goed ingewerkte personeel. Het management hoeft in 
principe slecbts aan de werknemers te vragen of zij bereid zijn om over te werken. 

Knelpunten overwerk 
Een ondememer gaf aan dat enkele oudere werknemers niet of nauwelijks bereid zijn tot 
overwerk. Dit geval betreft een ldein metaalbewerlcingsbedrijfmet twaalfwerknemers. De 
werknerners die niet of nauwelijks bereid zijn tot overwerk kunnen in de produktieafdeling 
eigenlijk niet worden gemist, omdat zij als enigen enkele specifieke bewerkingen kunnen 
verrichten. Zeven ondernemers gaven aan dat de extra kosten in de vonn van overwerktoeslagen 
een belangrijke belemmering zijn om meer gebruik te maken van de mogelijkheid om werknerners 
te 1aten overwerken. Twee ondememers gaven aan dat overwert. in bet weekeinde aanleiding is 
voor wrijving tussen management en personeel. De werknemers vinden overwerk in bet 
weekeinde bezwaarlijk vanwege de nadelige invloed op bet sociale- en gezinsleven. In de vier 
bedrijven waar een deel van bet personeel structureel zes uur per week of meer overwerkt, werd 
aangegeven dat aan bet einde van een lange werkdag of -week de produktiviteit ameemt. Venier 
hadden twee ondememers het vermoeden dat bet structurele overwerk leidt tot toename van bet 
korte ziekteverzuim. 

Ervaringen van werknemers met overwerk 
Incidenteel overwerk wordt door werknemers niet als bezwaarlijk ervaren. De extra verdiensten 
vonnen overwegend voldoende compensatie voor de incidentele extra uren. Werknemers hebben 
wel bezwaar tegen bet feit dat overwerk in veel gevallen pas zeer kort van tevoren bekend is (elf 
keer genoemd). Soms wordt bijvoorbeeld 's middags pas gevraagd of er nog dezelfde avond kan 
worden doorgewerkt. Dit is met name bezwaarlijk wanneer bet regelmatig voorkomt. Venier 
werd aangegeven dat in veel gevallen iedere keer weer aan dezelfde werknemers worctt gevraagd 
over te werken (drie keer genoemd). Met name wanneer er regelmatig wordt overgewerkt, kunnen 
de desbetreffende werknemers bet als een straf gaan ervaren. W anneer overwerk een structureel 
karakter krijgt, geven de werknemers aan dat zij op den duur vennoeid raken (zes keer genoemd). 
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Daamaast hebben de werknemers bezwaar tegen structureel overwerk vanwege de belasting van 
het gezins- en sociale )even (drie keer genoemd). 

Compensatie van overuren 
In elfbedrijven worden overuren zowel in geld als in tijd gecompenseerd. In zeven van deze elf 
bedrijven worclt de keuze aan de werknemers gelaten. Twee ondernemers gaven aan dat overuren 
altijd in tijd worden gecompenseerden en twee ondernemers gaven aan dat overuren altijd in geld 
worden gecompenseerd. In vijf bedrijven wordt gewerkt met een urendepot. Een urendepot boudt 
in dat overuren worden opgespaard en verrekend met vrije uren die op management initiatief 
worden ingeroosterd. Zeven ondernemers gaven de voorkeur aan bet uitbetalen van overuren 
omdat een tijd-voor-tijd regeling het probleem van een tijdelijk tekort aan manuren naar de 
toekornst verplaatst. Dit geldt met name voor bedrijven waar de produktiecapaciteit constant een 
hoge bez.ettingsgraad beeft. Er zijn dan geen perioden met leegloop waarin bet opnemen van vrije 
dagen door werknemers voor de ondernemer aantrekkelijk is. 

Conc/usie 
Overwerk is met name geschikt om incidentele pieken in de omvang van de arbeidsbeboefte op te 
vangen. Overwerk kan op zeer korte tennijn worden georganiseerd, zodat snel op pieken kan 
worden ingespeeld. Aan deze voordelen hangt wel een prijskaartje in de vorm van 
overwerktoeslagen (zowel in tijd als in geld). Ondernemers die ervoor kiezen om werknemers te 
laten overwerken moeten zicb wel goed realiseren dat dit niet onbeperkt mogelijk is. Structureel 
overwerk leidt tot vermoeidheid, dalende arbeidsproduktiviteit en onvrede c.q. afuemende 
bereidheid tot overwerk onder de werknemers vanwege de belasting van bet sociale- en 
gezinsleven. 

- A TV-regelin1en (A TV = arbeidstijdverkorting) 
In vier bedrijven is er met de werknemers een A TV-regeling overeengekomen, waarin rekening 
wordt gehouden met bet werkaanbod. Er zijn drie verschillende varianten aangetroffen: 

-ATV-dagen vast ingeroosterd in perioden met leegloop: 
Een bedrijfheeft relatiefweinig werk in de zomermaanden en daarom wordt een deel van de 
A TV -dagen lang van tevoren in die periode ingeroosterd. Deze variant is mogelijk wanneer 
bekend is welke perioden gekenmerkt worden door een laag werkaanbod. Hierbij valt 
bijvoorbeeld te denken aan een goed voorspelbaar seizoenspatroon in de vraag naar 
eindprodukten en/of diensten. De werknemers waarderen de vrije dagen in de zomermaanden en 
ervaren deze regeling dan ook als positief. 

-ATV-dagen opnemen op management-initiatief 
In drie bedrijven wordt een deel van de A TV-dagen niet vooraf ingeroosterd. Met de werknemers 
is overeengekomen dat het management in perioden met leegloop op korte tennijn A TV-dagen 
kan laten opnemen. Evenals bij overwerk gaven de ondememers aan dat met deze A TV-regeling 
snel kan worden ingespeeld op bet werkaanbod en dat bet laten opnemen van A TV-dagen 
eenvoudig te organiseren is. 
Met bet invoeren van deze A TV-regeling kwamen in een bedrijf de vrij op te nemen A TV-dagen 
te vervallen. De werknemers vonden dit weliswaar bezwaarlijk maar erkenden de noodzaak van 
de nieuwe A TV-regeling, aangezien er incidenteel onvoldoeode werk was om iedereen aan de slag 
te houden. De werknemers vinden bet wel bezwaarlijk dat A TV-dagen soms pas kort van tevoren 
bekend zijn (3x genoemd). Dit wordt ecbter geaccepteerd omdat bet management zicb ook 
flexibel opstelt wanneer iemand een snipperdag op wil nemen (2x genoemd). 

Conclusie 
Deze A TV-variant is met name geschikt om incidentele leegloop op te vangen. De A TV-dagen 
kunnen op zeer korte tennijn worden ingeroosterd, zodat snel op leegloop kan worden ingespeeld. 
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- Negen4agen-rooster met overwerkoptie 
Met een negen-dagen-rooster wordt bedoeld dat de werknemers negen dagen per twee weken 
werken. De tiende dag is in principe een vast ingeroosterde A TV-dag. Dit is in drie bedrijven bet 
geval. Het bedrijf als geheel is gewoon vijf dagen per week actief (delen van bet personeel bebben 
op verschillende dagen vrij). De overwerkoptie boudt in dat met de werknemers is 
overeengekomen dat bet management in drukke perioden A TV-dagen kan laten vervallen. Deze 
A TV-variant is in tegenstelling tot de twee eerder genoemde varianten niet gericbt op bet 
opvangen van leegloop, maar juist op bet creeren van een mogelijkheid om pieken in de omvang 
van de arbeidsbeboefte op te kunnen vangen. 
In een bedrijf worden de op de A TV-dag gewerkte uren opgespaard in een urendepot 
(zie bladzijde 33). In de andere twee bedrijven wordt de ATV-dag, afhankelijk van bet 
werkaanbod, een week verschoven of uitbetaald als overwerk. 
Er werden drie redenen genoemd voor bet invoeren van een negen-dagen-rooster, te weten bet 
realiseren van de ATV zonder bedrijfstijdverkorting (Ix genoemd), bet terugdringen van 
structureel overwerk door bet verlengen van de reguliere werkdag (2x genoemd) en bet creeren 
van relatief goedkoop overwerkpotentieel op de vrije dag (Ix genoemd). In bet laatste geval is 
met de werknemers een toeslag van 20% bovenop bet gebruikelijke uurloon overeengekomen 
voor gewerkte uren op de A TV-dag. 

Knelpunten negen4agen-rooster 
Bij bet invoeren van bet negen-dagen-rooster deden zicb verschillende knelpunten voor. 
Werknemers hadden in een aantal gevallen bezwaar tegen bet wegvallen van overwerkverdiensten 
(3x genoemd). In een bedrijf ootstond er tussen management, ondememingsraad en vakbond de 
nodige discussie over de hoogte van de toeslag voor overwerk op de roostervrije dag. Verder gaf 
een oodernemer aan dat er de eerste maanden na invoering van bet negen-dagen-rooster vaak 
problemen waren met werkoverdracbt, doordat delen van bet personeel op de vrijdag en de 
maandag afwezig waren. Deze problemen zijn opgelost door besprekingen te verz.etten en 
bepaalde groepen werknemers in betzelfde rooster in te delen. 
De werknemers gaven als nadeel aan dat overwerk op de A TV-dag vaak pas kort van tevoren 
bekend is (Ix genoemd). Het grote pluspunt van bet negen-dagen-rooster is de vrije dag, die door 
de werknemers hoog wordt gewaardeerd. Met name een lang weekend wordt door de werknemers 
u:er op prijs gesteld. Een bedrijf heeft hierop ingespeeld door de A TV-dagen altijd op maandag 
of op vrijdag in te roosteren. 

Conc/usie 
Een negen-dagen-rooster met overwerkoptie is een aantrekkelijke mogelijkheid om extra 
potentieel aan manuren te creeren. De werkgever kan snel voorzien in pieken in de omvang van 
de arbeidsbeboefte en de werknemers hebben in principe eens in de twee weken een vrije dag die 
hoog wordt gewaardeerd. V oorwaarde is ecbter wel dat bet mogelijk is om de produktiecapaciteit 
uit te breiden door bet inzetten van meer werknemers op betzelfde tijdstip. 

- Instellen van een tijdelijke tweeploqendienst 
In vijfbedrijven wordt in drukke perioden tijdelijk een tweeploegendienst ingesteld voor 
produktieafdelingen die een bottleneck vormen. Het extra personeel dat noodz.akelijk is om twee 
complete ploegen te kunnen formeren wordt geleend van andere afdelingen en/of tijdelijk extern 
aangetrokken via bijvoorbeeld uitzendorganisaties. 
Alie vijf oodememers gaven aan dat de tijdelijke beboefte aan extra produktiecapaciteit zo groot 
is, dat hierin onmogelijk door bijvoorbeeld overwerk kan worden voorzien. Daarnaast gaven vier 
ondememers aan dat in de desbetreffende afdelingen de beoogde capaciteitsuitbreiding alleen kan 
worden gerealiseerd door bedrijfstijdverlenging, aangezien bet gaat om machinegebonden 
werkz.aamheden. In dat geval is bet niet mogelijk om de capaciteit uit te breiden door 
bijvoorbeeld in de reguliere dagdienst extra (tijdelijke) kracbten in te 7.etten. 
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Knelpunten tijdelijke tweep/oegendienst 
Bij bet instellen van een tijdelijke tweeploegendienst ervaren de ondememers verschillende 
knelpunteo. Orie ondemerners gaven aan dat een aantal werknemers bezwaar heeft tegen de 
tweeploege:odienst vanwege het wegvallen van overwerkverdiensten. Daamaast leidde het 
instellen van een tijdelijke tweeploegendienst in drie gevallen tot een slepende discussie over de 
arbeidsvoorwaarden tussen management, werknemers en vakbond. Opvallend is dat in twee van 
deu drie gevallen het management en de werknemers tot overeenstemming waren gekomen over 
een ploegentoeslag. die echter werd afgewez.en door de vakbond. Verder gaf een ondememer aan 
dat de werknemers sterk de voorkeur geven aan de ochtenddienst, als gevolg waarvan het 
formeren van een complete middagploeg soms problemen geeft. 
De werknerners die incidenteel in tweeploegendienst werken ervaren dit als een belasting voor het 
sociale- en gezinsleven (4x genoemd). In alle gevallen zijn de werkroosters wel ruim van tevoren 
bekend, zodat de werknemers en hun gezinnen zich op de tweeploegendienst kunnen instellen. 

Conclusie 
Met eeo tijdelijke tweeploegendienst kunnen grote, langdurige pieken in de omvang van de 
arbeidsbehoefte worden opgevangen. Het is echter een z.eer ingrijpende maatregel die veel 
aandacht en organisatie vraagt van bet management. De verstrekkende gevolgen voor de 
werktijden van de werknemers vereisen dat ruim van tevoren bekend is wanneer er tijdelijk wordt 
overgeschakeld op een tweeploegendienst. Een tijdelijke tweeploegendienst is dan ook niet 
geschikt om in te spelen op korte termijn variaties in de omvang van de arbeidsbehoefte. 

- Incidentele bedrijfstijdverkortin& 
In een bedrijf wordt in perioden met weinig vraag een half uur per dag korter gewerkt met 
behoud van salaris. De halve uren worden opgespaard in een urendepot (zie bladzijde 33) en 
verrekend met overuren. Dit bedrijf combineert deze regeling met een negen-dagen-rooster plus 
overwerkoptie (zie bladzijde 34). Het saldo van bet urendepot wordt aan bet eind van bet jaar 
naar keuz.e van de werknemer verrekend in geld of in tijd. In dit bedrijf is het urendepot gebonden 
aan een maximum van 80 uur. Worden er meer vrije uren opgespaard dan worden deze direct 
uitbetaald. 

Motivering keuze door ondememer 
Het bedrijf kent lange perioden (meerdere maanden) met weinig vraag en een relatief lage 
capaciteitsbehoefte, gevolgd door lange perioden met een hoge vraag en een relatief hoge 
capaciteitsbehoefte. De als gevolg hiervan optredende variaties in de omvang van de 
arbeidsbehoefte werden in bet verleden opgevangen door structureel overwerk en het inzetten van 
uitzeDdkrachteo. Deu. aanpaJc bracht echter hoge kosten met zich mee in verband met 
overwerkvergoedingen en de relatief dure uitzeodkrachteo. Daamaast is bet inzetten van 
uitzendkrachteo slechts beperkt mogelijk gegeven bet feit dat er met name behoefte is aan z.eer 
specialistisch opgeleide krachteo die niet op uitzeodbasis beschikbaar zijn. De variabele 
bedrijfstijd in combinatie met een negen-dagen-rooster plus overwerkoptie biedt het bedrijf 
voldoende mogelijkheden om het vaste, goed opgeleide en ingewerkte personeel naar behoefte in 
te kunnen zetten. 

Knelpunten 
De reacties van bet personeel op de variabele bedrijfstijd in combinatie met een urendepot waren 
aanvankelijk positief Toen echter de vraag aantrok en er meer overuren werden gemaakt nam de 
tevredenheid af, omdat overwerk zich niet direct vertaalt naar een hoger loon. Het management 
heeft daarom in overleg met de oodememingsraad bet urendepot-maximum verlaagd van 80 tot 
25 uur. Een tweede knelpunt was dat de werknemers bedrijfstijdverkorting in de vorm van een 
half uur korter werken per dag niet ervaren als meer vrije tijd in ruil waarvoor men bereid is om 
eventueel over te werken. Het management heeft daarom besloten om voortaan de 
bedrijfstijdverkorting te realiseren door een halve dag per week minder te werken. 
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Conc/usie 
Incidentele bedrijfstijdverkorting met beboud van salaris, waarbij de niet gewerkte uren worden 
opgespaard, is voor bet bedrijf aantrekkelijk wanneer perioden met leegloop worden gevolgd door 
perioden met pieken in de omvang van de arbeidsbeboefte. In perioden met een verkorte 
bedrijfstijd bouwt het bedrijf een potentieel aan manuren op, gelijk aan de som van alle niet 
gewerkte maar wel doorbetaalde uren. Oit is alleen aantrekkelijk voor het bedrijf wanneer deze 
uren in de toekomst weer kunnen worden verrekend. 
Incidentele bedrijfstijdverkorting met behoud van salaris vraagt wel de nodige organisatie en 
aandacht van bet management, en is daarom niet geschikt voor bedrijven die te maken hebben 
met pieken en dalen in de omvang van de arbeidsbehoefte die kort op elkaar volgen. 

- Deeltijdkracbten 
In veertien bedrijven werken een of meer werknemers in deeltijd. Deeltijdbanen ontstaan 
overwegend op verzoek van de werknemer. Acbt ondememers gaven aan dat de wens van enkele 
werknemers om in deeltijd te werken de enige reden is waarom zij deeltijdkrachten in dienst 
hebben. In de resterende zes bedrijven ligt het initiatief tot bet werken in deeltijd (deels) bij de 
werkgever. 

Motivering keuze door ondememers 
Orie ondememers gaven aan dat gebruik wordt gemaakt van deeltijdkrachten voor het invullen 
van een klein, duidelijk afgebakend takenpakket. Het betreft met name schoonmaak
werkzaamheden in de avonduren. In de drie kappersbedrijven is bet inzetten van deeltijdkrachten 
noodz.akelijk gegeven de winkelsluitingstijden. Oaamaast werken in de kappersbranche relatief 
veel jonge vrouwen die betaalde arbeid willen combineren met zorgtaken en daarom de voorkeur 
geven aan een deeltijdbaan. 
In vier bedrijven worden deeltijdkracbten ingeroosterd op drukke dagen in de week (pieken goed 
voorspelbaar). Orie ondememers gaven aan dat bewust gekozen wordt voor deeltijdkracbten 
vanwege bet hoge overwerkpotentieel. Eco ondememer uit de confectiebranche gaf aan dat bet 
vrijwel onmogelijk is om goede voltijdkracbten aan te trekken. Op deeltijdbasis zijn er wel 
ervaren krachten beschikbaar. 

Knelpunten werken in deeltijd 
Zes ondememers gaven aan dat veel deeltijdkrachten een sterke voorkeur hebben voor bepaalde 
werktijden, met name voor de ochtenduren. Eco ondememer gaf aan dat bet moeilijk is om goed 
gekwalificeerde kracbten aan te trekken voor een kleine deeltijdbaan. 

Ervaringen van werknemers 
De ervaringen van werknemers met het werken in deeltijd zijn zonder uitzondering positief. Alie 
personeelsvertegenwoordigers gaven aan dat bet werken in deeltijd aansluit op de individuele 
wensen van de deeltijdkracbten ten aanzien van het combineren van betaalde arbeid met 
zorgtaken en vrije tijdsbesteding. 

Conc/usie 
Deeltijdkrachten zijn geschikt om regelmatige (wekelijkse), goed voorspelbare pieken in de 
omvang van de arbeidsbehoefte op te vangen. Een kap.;alon met een boog werkaanbod op 
donderdag en z.aterdag kan daar bijvoorbeeld op inspelen, door voor die twee dagen enkele extra 
deeltijdkrachten aan te trekken. Voorwaarde is wel dater op de arbeidsmarkt mensen 
beschikbaar zijn die bereid zijn om in deeltijd te werken en tevens over de vereiste kwalificaties 
beschikken. 

Tot zover zijn behandeld de aangetroffen oplossingen die kunnen worden beschouwd als interne 
kwantitatieve flexibilisering. 
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Emme kwantitatieve Oexibilisering 
Een aantal van de aangetroffen oplossingen voor het opvangen van variaties in de omvang van de 
arbeidsbehoefte kunnen worden beschouwd als exteme lcwantitatieve jlexibilisering (zie § 1.1 ): 

- uitzendkrachten; 
- free-lancers; 
- oproepkrachten; 
- collegiate inlening; 
- collegiale uitlening; 
- tijdelijke arbeidsovereenkomsten; 
- arbeidspool; 
- thuiswerk. 

Dez.e worden hieronder behandeld. 

- Uitzendkrachten 
In negen bedrijven zijn een of meer uitzendkrachten werkz.aam. Er wordt een beroep gedaan op 
uitzendkrachten om pieken in het werkaanbod op te vangen (7x genoemd) en/of om vaste 
krachten te vervangen die tijdelijk afwezig zijn in verband met vakantie of ziekte (8x genoemd). 

Motivering keuze 
Ondememers kiez.en voor het inzetten van uitzendkrachten wanneer er tijdelijk behoefte is aan 
personeel voor het uitvoeren van eenvoudige, snel aan te leren werkzaarnheden. Uitzendkrachten 
zijn bij uitstek geschikt voor tijdelijke werkz.aamheden gegeven het feit dat zij op korte termijn, 
Wilder bijkomende kosten kunnen worden afgestoten (6x genoemd). Er werden twee redenen 
genoemd waarom uitzeodkrachten alleen geschikt zijn voor eenvoudige, snel aan te leren 
werkz.aamheden. Ten eerste is er sprake van een hoog verloop onder uitzendkrachten, als gevolg 
waarvan bet niet rendabel is om dez.e in te werken op complexe taken (9x genoemd). Daamaast is 
bet aanbod van uitzendkrachten met specialistische kennis en ervaring gering (l lx genoemd). 
Uitzendkrachten worden in veel gevallen ingez.et om eenvoudige werkzaarnheden over te nemen 
van vaste, ervaren krachten zodat dez.e meer tijd kunnen besteden aan specialistische taken. 
Vier ondememers gaven aan dat bewust wordt gewerkt met uitzendkrachten om gedurende enkele 
maanden te kunnen beoordelen hoe de desbetreffende personen functioneren in de organisatie. In 
dez.e gevallen wordt het uitzendbureau benut voor de werving en selectie van nieuwe werknemers. 

Knelpunten uitzendkrachten 
De belangrijkste knelpunten bij bet inz.etten van uitzeodkrachten zijn hierboven al genoemd. te 
weten bet hoge verloop in relatie tot de inwerkkosten en bet beperkte aanbod van uitzendkrachten 
met specialistische kennis en ervaring. Acht ondememers noemden ook de onz.ekerheid ten 
aanzien van 'wat voor persoon je in huis haalt' als nadeel. Enkele ondememers hadden slechte 
ervaringen met uitzendkrachten ten aanzien van verzuim en produktiviteit. Vier ondememers 
gaven verder aan dat de relatief hoge loonkosten een belemmering zijn om meer gebruik van te 
maken van uitzendkrachten. 

Ervaringen van werlcnemers met uitzendwerk 
Veel uitzendkrachten zoeken een vaste baan. Voor deze groep is het gebrek aan continuiteit en de 
onzekerbeid ten aanzien van bet inkomen bezwaarlijk (lx genoemd). Voor een grote groep 
uitzendkrachten - met name studenten - geldt echter dat werken op uitzendbasis juist aansluit op 
de eigen wensen ten aanzien van tijdelijk werk (2x genoemd). 
In een geval leidde bet langdurig inz.etten van uitzendkrachten tot discussie over de 
arbeidsvoorwaarden van bet vaste personeel in vergelijkbare functies. De prijs voor een uur 
uitzendarbeid lag aanzienlijk boven het uurloon van de vaste krachten, waarop dez.e zich 
afvroegen waarom zij niet beter werden betaald. 
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Conc/usie 
Uitzendkracbten zijn geschikt om pieken in de omvang van de arbeidsbeboefte op te vangen als 
aan een tweetal voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste moet voldoende aanbod zijn van 
werknemers die beschikken over de vereiste kennis en ervaring en tevens bereid zijn om op 
uitz.endbasis te werken. Ten tweede moet bet voordeel van bet op korte termijn kunnen 
aantrekken en afstoten van uitz.endkracbten opwegen tegen de inwerkkosten en bet verlooprisico. 

- Free-lancers 
Vijf bedrijven maken incidenteel gebruik van free-lancers. Aile ondememers gaven aan dat free
lancers worden aangetrokken om specifieke kennis in buis te halen waaraan tijdelijk beboefte is. 
Hierbij valt te denken aan techniscb tekenaars of joumalisten. Een ondememer noemde als 
belangrijk nadeel van free-lancers de lage betrokkenheid bij bet bedrijf. Geen van de 
geinterviewde personeelsvertegenwoordigers had zicbt op ervaringen van werknemers met bet 
werken op freelance-basis. 

- Oproepkrachten 
Vijf bedrijven bebben oproepkrachten in dienst. Er werden verschillende redenen genoemd 
waarom gebruik wordt gemaakt van oproepkracbten. Vier ondememers gaven aan dat 
oproepkrachten worden ingez.et in situaties met een sterk wisselend werkaanbod. dat op korte 
termijn voorspelbaar is. Twee ondememers gaven aan dat oproepkracbten worden ingez.et voor 
bet vervangen van vaste kracbten in vakantieperioden of bij ziekteverzuim. 

Kne/punten oproepkrachten 
Het inz.etten van oproepkracbten kent een tweetal knelpunten. Orie ondernemers gaven aan dat de 
oproepkrachten niet altijd op bet gewenste moment beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in verband met 
vakantie of omdat zij voor derden werken. De onz.ekerheid ten aanzien van de beschikbaarheid 
vormt voor dez.e ondememers een belangrijke belemmering om meer gebruik te maken van 
oproepkracbten. Verder gaven twee ondememers aan dater sprake is van een hoog verloop onder 
de oproepkracbten. Dit maakt bet onaantrekkelijk om oproepkracbten in te z.etten op taken 
waarvoor zij uitvoerig moeten worden ingewerkt. In alle gevallen worden oproepkracbten ingez.et 
voor eenvoudige, snel aan te leren werkzaamheden. 

Ervaringen van werknemers 
De ervaringen van werknemers met bet werken op oproepbasis zijn vergelijkbaar met de 
ervaringen van uitzendkracbten. Evenals voor uitz.endkrachten geldt dat veel oproepkrachten 
eigenlijk een vaste baan zoeken. Voor dez.e groep is bet gebrek aan continuiteit en de onz.ekerheid 
ten aanzien van bet inkomen bezwaarlijk (Ix genoemd). Voor een grote groep oproepkrachten 
-met name studenten- geldt ecbter dat werken op oproepbasis juist aansluit op de eigen wensen 
ten aanzien van tijdelijk werk (Ix genoemd). 

Conc/usie 
Oproepkrachten zijn met name geschikt voor bet opvangen van pieken in de omvang van de 
arbeidsbehoefte die zicb op korte termijn voordoen. Een telefoontje is vaak al voldoende om over 
extra manuren te kunnen beschikken. Wei moet dit voordeel worden afgewogen tegen bet risico 
dat de oproepkracht niet op bet gewenste moment beschikbaar is en bet risico dat de 
inwerkkosten niet kunnen worden terugverdiend als gevolg van verloop. 

- Collegiale inlenine 
Zes bedrijven lenen incidenteel personeel in van collega-bedrijven. In vijfbedrijven wordt 
personeel ingeleend om pieken in bet werkaanbod op te vangen. In een bedrijf worctt personeel 
ingeleend om tijdelijk specialisten in huis te halen. 
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Motivering keuze door ondememers 
Alie 7.CS ondememers gaven aan dat collegiale inlening de mogelijkheid biedt om ervaren, goed 
opgeleide kracbten tijdelijk in buis te halen. Een ondememer uit de kappersbrancbe gaf aan dat 
collegiale inlening zelfs de enige mogelijkheid is om tijdelijk extra personeel aan te trekken, 
omdat er op de arbeidsmarkt geen tijdelijke kracbten beschikbaar zijn met de vereiste opleiding. 
Alie 7.CS ondememers noemden als groot voordeel van collegiale inlening dat vaak dezelfde 
krachten kwmen worden aangetrokken, die bet bedrijf dus leren kennen en niet meer iedere keer 
uitgebreid hoeven te worden ingewerkt. Twee ondememers geven de voorkeur aan collegiale 
inlening omdat dit relatief goedkoop is ten opzicbte van uitzendarbeid. Het is namelijk wettelijk 
verboden om winst te maken op bet uitlenen van personeel. Twee ondememers gaven aan dat bet 
inlenen van personeel bij toeleveranciers de relatie met deze bedrijven ten goede komt. 
Twee ondememers gaven aan dat uit concurrentie-overwegingen geen personeel wor<it ingeleend 
bij collega-bedrijven. Een ondememer gaf aan dat collegiale inlening onmogelijk is gegeven de 
zeer specialistiscbe aard van de werkzaamheden en daarmee samenhangende boge inwerkkosten. 

Knelpunten collegiale inlening 
Twee ondernemers noemden als nadeel van collegiale inlening de grote onzekerbeid ten aanzien 
van de beschikbaarheid van tijdelijke kracbten op bet moment dat deze nodig zijn. Wanneer in 
drukke perioden een beroep wordt gedaan op een collega, bestaat bet risico dat deze op dat 
moment geen werknemers kan missen. 

Conc/usie 
Collegiale inlening is een relatief goedkoop altematief om te voorzien in een tijdelijke beboefte 
aan extra manuren. W anneer bet mogelijk is om iedere keer een beroep te doen op dezelfde 
personen, hoeven deze niet telkens opnieuw te worden ingewerkt zoals bijvoorbeeld bet geval is 
met uiu.endkracbten. Het risico is ecbter groot dat collegiale inlening niet mogelijk is op bet 
geweoste moment zodat bet geen al te betrouwbare oplossing is. 

- Colle&iale uitlenin& 
Vier bedrijven lenen incidenteel personeel uit aan toeleveranciers, klanten en/of collega-bedrijven. 

Motivering keuze door ondememers 
De belangrijkste reden waarom personeel wordt uitgeleend aan derden is bet opbouwen c.q. 
waarborgen van een goede relatie met bet inlenende bedrijf (3x genoemd). De achterliggende 
gedachte is dat bet uitlenen van personeel de onderlinge band versterkt tussen inlener en uitlener. 
Verder gaven drie ondememers gaven aan dat personeel wordt uitgeleend om in perioden met een 
laag werkaanbod de loonkosten (deels) te dekken. Twee oodememers gaven aan dat personeel 
wordt uitgeleend om verloop te voorkomen onder goede kracbten waarvoor tijdelijk geen werk is. 
In bet algemeen geldt dat bet initiatief ligt bij de inlenende partij . Personeel wordt uitgeleend 
wanneer een klant of toeleverancier hiertoe een verzoek ricbt aan bet management van de 
uitlenende partij. Er is geen sprake van actieve zoekacties oaar mogelijkheden om personeel uit te 
lenen in perioden met leegloop. 

Knelpunten col/egiale uitlening 
Aan collegiale uitlening zijn enkele nadelen verbonden. Een ondememer gaf aan dat waardevolle 
werknemers die tijdelijk worden uitgeleend bet bedrijf mogelijk definitief verlaten. Het kan 
bijvoorbeeld voorkomen dat bet inlenende bedrijf de tijdelijke kracht een beter betaalde baan 
aanbiedt. Het uitlenen van personeel is niet altijd kostendekkend (Ix genoemd). Dit is afhankelijk 
van de aard van de werkzaamheden die moeten worden verricht en de prijs die bet inlenende 
bedrijfbereid is hiervoor te betalen. Verder kan bet voorkomen dat een toeleverancier, klant of 
collega-bedrijf moet worden teleurgesteld (Ix genoemd). 
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Ervaringen van werknemers 
De ervaringen van werknemers met collegiale uitlening zijn overwegend positief; de afwisseling 
van werkomgeving wor<lt niet als onprettig ervaren. Werknerners die tijdelijk worden uitgeleend 
hebben daar weinig bezwaar tegen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door de bez.ocbte 
bedrijven slecbts incidenteel en voor korte perioden werknemers worden uitgeleend. Als nadeel 
werd genoemd bet tijdelijk wegvallen van bet contact met de eigen collega's. In een geval had een 
werknemer bezwaar tegen de grote afstand tussen de woonplaats en de vestigingsplaats van bet 
inlenende bedrijf 

Conclusie 
Werknemers worden niet bewust uitgeleend om variaties in de omvang van de arbeidsbehoefte op 
te vangen, aangezien de bedrijven die personeel uitlenen zicb passief opstellen. Alleen wanneer 
een klant oftoeleverancier vraagt ofhet mogelijk is om tijdelijk over enkele werknemers te 
beschikken wordt bekeken of dit interessant is. De conclusie is dat collegiale uitlening in de 
praktijk niet of nauwelijks wordt benut als mogelijkheid om variaties in omvang van de 
arbeidsbehoefte op te vangen. 

- Tijdelijke arbeidsovereenkomst 
Negen ondememers bebben een of meer werknemers in dienst op basis van een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst. Alie negen ondememers gaven aan dat gebruik wordt gemaakt van 
tijdelijke arbeidsovereenkomsten om over een lange periode te kunnen beoordelen of nieuwe 
werknemers goed functioneren. Functioneert een nieuwe werknemer goed dan wordt de tijdelijke 
arbeidsovereenkomst verlengd of omgez.et in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Orie 
ondememers gaven daarnaast aan dat gebruik wordt gemaakt van tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten omdat bet onzeker is of er in de toekomst voldoende werk is. Een 
onderoemer gaf aan dat met een werknerner een tijdelijke arbeidsovereenkomst is aangegaan om 
een zieke kracbt te vervangen. 

Kne/punten tijde/ijke contracten 
Orie ondememers noemden als belangrijk nadeel van tijdelijke arbeidsovereenkomsten bet risico 
dat ervaren, goede kracbten bet bedrijf verlaten omdat zij elders een vaste baan kunnen krijgen. 
Ben ondemerner stelde z.elfs dat bet vrijwel onmogelijk is om voor specialistische functies ervaren 
kracbten aan te trekken wnder een vast contract aan te bieden. 

Ervaringen van werlcnemers 
Vrijwel alle werknerners met een tijdelijke arbeidsovereenkomst zoeken een vaste baan. Voor 
deze groep is bet gebrek aan continuiteit en de onz.ekerheid ten aanzien van bet inkomen 
bezwaarlijk. 

Conc/usie 
In de bezocbte bedrijven worden tijdelijke arbeidsovereenkomsten overwegend aangegaan om te 
kunnen beoordelen of nieuwe werknemers goed functioneren. Er worden geen tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten afgesloten voor de duur van een project. zoals bijvoorbeeld in de bouw 
gebruikelijk is. In dez.e zin is een tijdelijke arbeidsovereenkomst geen maatregel met bebulp 
waarvan variaties in de omvang van de arbeidsbehoefte kunnen worden opgevangen. 

- Arbeidspool 
Ben bedrijf uit de metaalbrancbe participeert in een arbeidspool. In perioden met een boog 
werkaanbod en/of bij afwezigheid van vaste kracbten wegens vakantie of ziekte, wordt 
incidenteel tijdelijk extra personeel aangetrokken uit de arbeidspool. Het voordeel van tijdelijk 
persooeel uit de arbeidspool is dat bet ervaren, goed opgeleide kracbten zijn die op zeer korte 
tennijn beschikbaar zijn. Oaamaast kunnen vaak dez.elfde krachten worden aangetrokken, die bet 
bedrijf dus leren kennen en niet meer iedere keer uitgebreid hoeven te worden ingewerkt. 
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Als nadeel van tijdelijk personeel uit de arbeidspool werd genoemd dat deze kracbten alleen 
kunnen worden ingezet voor relatief eenvoudige taken. De reden hiervoor is dat in de 
desbetreffende arbeidspool geen specialistiscbe kracbten in dienst beeft. 

Conc/usie 
Mgaand op ck ervaringen van een ondememer biedt een arbeidspool de mogelijkheid om snel te 
kunnen inspelen op pieken in de omvang van de arbeidsbehoefte. Wanneer iedere keer dezelfde 
kracbten kunnen worden aangetrokken blijven de inwerkkosten beperkt. Aan bet participeren in 
eeo arbeidspool zijn ecbter vaste kosten verbonden (de 'contributie'). Om deze investering 
rendabel te maken moet wel met enige regelmaat een beroep worden gedaan op de arbeidspool. 

-Thuiswerk 
Twee grafiscbe bedrijven besteden eenvoudige werkz.aamheden zoals typewerk en enveloppen 
vullen uit aan thuiswerkers. Beide ondememers gaven aan te kiezen voor thuiswerk omdat bet 
goedkoop is. De thuiswerkers ontvangen stukloon. Daamaast kan er op zeer korte termijn een 
beroep op deze mensen worden gedaan (2x genoemd). 

Knelpunten thuiswerk 
Beide oodememers saven aan dat alleen zeer eenvoudige werkzaamheden kunnen worden verricbt 
door thuiswerkers. Een ondememer noemde als nadeel dat de thuiswerkers niet altijd op bet 
gewenste moment beschikbaar zijn. bijvoorbeeld in verband met vakantie. Tenslotte gaf een 
ondememer aan dat aan bet transport van goederen naar de thuiswerkers en terug extra kosten 
zijn verbonden. 

Ervaringen van werknemers 
De ervaringen met thuiswerk zijn positief te noemen. In de betreffende bedrijven zijn deze 
werknemers voor bet levensonderhoud niet afhankelijk van bet thuiswerk. Thuiswerk worclt 
gezien als een aantrekkelijke manier om wat extra geld te verdienen. 

Conc/usie 
Thuiswerk biedt ondememers een relatief goedkoop potentieel aan extra manuren. In 
piekperioden kunnen eenvoudige werkz.aamheden die zicb lenen voor thuiswerk worden 
uitbesteed. Het scala aan werkzaamheden dat hiervoor in aanmerking komt is ecbter z.eer beperkt. 
Een voorwaarde voor bet inzetten van thuiswerkers is dat de voordelen (goedkoop, snel 
inzetbaar) opwegen tegen bet risico dat de thuiswerkers op bet gewenste moment niet 
beschikbaar zijn. 

6.2 Variaties in de samenstelling van de arbeidsbehoefte 

6.2.1 Oorzaken 
Elf bedrijven hebben in meer of mindere mate te maken met variaties in de samenstelling van de 
arbeidsbehoefte. De door de ondernemers genoernde oorzaken van variaties in de samenstelling 
van de arbeidsbehoefte zijn grotendeels dezelfde als de oorzaken van variaties in de omvang van 
de arbeidsbehoefte (zie §6.1.1 ). Dit is niet verwonderlijk aangezien variaties in de samenstelling 
van de arbeidsbeboefte van de ondememing als gebeel, kunnen worden bescbouwd als variaties in 
de omvang van de arbeidsbehoefte op functieniveau (zie figuur 6.2). 
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Flguur 1.2: Variatles In de umenstelllng van de arbeidsbehoefte gezien 
ala variatles In de omvang van de .t>eidsbehoefte 

Tien ondememers gaven aan dat fluctuaties in de vraag per periode leiden tot een wisselend 
werkaanbod voor de verschillende stappen in bet produktieproces c.q. afdelingen, als gevolg 
waarvan bet wenselijk is om werknemers naar behoefte op verschillende taken in te kunnen 
zetten. 
Een ondernemer uit de grafische bedrijfstak noemde als oorzaak voor variaties in de 
samenstelling van de arbeidsbehoefte de snelle technologische ontwikkelingen waar bet bedrijf 
mee wonlt geconfronteerd. Dit bedrijfheeft recentelijk aanzienlijke investeringen gedaan in 
hoogwaardige computertechnologie op bet terrein van digitale communicatie met klanten, 
tekstverwerking, digitale beeldverwerking en -bewerking en desktop-publishing. Het gevolg was 
dat vrijwel alle functies en taken binneo de afdeling drukwerkvoorbereiding ('prepress') drastisch 
moesten worden herzien. 

6.2.2 Oplossingen 
V ariaties in de samenstelling van de arbeidsbehoefte kunnen worden opgevangen met behulp van 
breed inz.etbare werknemers. Er werden twee verschillende maatregelen genoemd waarmee een 
brede inz.etbaarheid van werknemers kan worden gerealiseerd. Beide zijn zij te beschouwen als 
vonnen van interne kwalitatieve flexibilisering (zie § l. l). Het betreft: 

- inteme opleiding van werknemers; 
- werken in groepen. 

Dez.e worden hieronder behandeld. 

- Interne opleidin& van werknemers 
In vier bedrijven worden werknerners bewust ingewerkt op andere dan de eigen, vaste taken. In 
twee van dez.e bedrijven wordt dit gedaan door eeo aantal werknemers periodiek over 
verschillende werkplekken te laten rouleren. 
Opvallend is, dat drie van de vier bedrijven die aangeven werknemers bewust in te werken op 
verscbillende taken, actief zijn in de grafische sector. De levertijd van dez.e drie grafische 
bedrijven varieert van twee tot z.even dagen en er worden .zeer boge eisen gesteld aan de 
leverbetrouwbaarheid. Het mag bijvoorbeeld nooit voorkomen dat een weekblad te laat uitkomt. 
Een hoge leverbetrouwbaarheid in situaties met een korte levertijd vereist dat sleutelfuncties in 
bet produktieproces altijd bez.et zijn. Wanneer meerdere werknemers in dez.e sleutelfuncties 
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kunnen worden ingezet, lean bijvoorbeeld ziekteverzuirn z.onder veel problemen worden 
opgevangen. 

Knelpunten 
Er werdeo verschillende knelpunten genoemd met betrekking tot bet inzetten van werknemers op 
wisselende taken. Vier ondememers gaven aan dat een deel van de werknemers de eigen werkplek 
beschouwen als 'bun eigen winkeltje'. Deze werknemers bebben bezwaar tegen bet worden 
weggehaald van de eigen werkplek oftegen bet feit dat een ander 'aan bun machine komt'. Verder 
gaf een ondememer aan dat bet grote cultuurverschil tussen de afdelingen bet vrijwel onmogelijk 
maakt om werknemers op verschillende afdelingen in te zetten. Het meest genoemde knelpunt is 
ecbter dat vakspecialisten niet of nauwelijks kunnen worden vervangen. Vijf ondememers gaven 
aan dat specialistische werkz.aamheden alleen kunnen worden verricbt door werknemers die 
beschikken over de vereiste kennis en ervaring. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om een drukpers
operator een weekblad te laten opmaken op de computer. 

Ervaringen van werlcnemers 
De ervaringen van werknemers met bet worden ingez.et op wisselende taken en afdelingen lopen 
noga1 uiteen. In veel gevallen wor<lt bet ervaren als een straf omdat altijd dezelfde persoon wordt 
weggehaald uit de eigen werkomgeving (3x genoemd). Een ondememer heeft dit opgelost door 
bewust a/le produktie-medewerkers met enige regelmaat gedurende een korte periode op een 
andere dan de eigen afdeling in te zetten. Verder werd aangegeven dat wanneer werknemers 
worden ingez.et op een andere dan de eigen taalc, bet vaak gaat om eenvoudige werkzaarnheden 
met een lage status (3x genoemd). De betreffende werknemers bebben daar vanz.elfsprekend 
weinig behoefte aan. Tenslotte werd als nadeel nog genoemd bet verlies van bet contact met de 
vaste collega's. 
Naast deze negatieve punten werd ook aangegeven dat bet worden ingez.et op wisselende taken 
soms aantrekkelijk is omdat de afwisseling de dagelijkse sleur doorbreekt. 

- Werken in 1roepen 
Een ondernemer gaf aan dat een brede inz.etbaarbeid van de werknemers is gerealiseerd door van 
lijnproduktie over te schakelen op bet werken in groepen. Het betreft in dit geval een producent 
van bedrijfskleding voor ziekenhuizen en de fannaceutische industrie. In de oude situatie met 
lijnproduktie hadden alle produktie-medewerkers een eigen, specialistische taak z.oals 
bijvoorbeeld bet aanbrengen van zakken of bet aanbrengen van knoopsgaten. In de nieuwe 
situatie met bet werken in groepen zijn de werknemers zelf verantwoordelijk voor de 
taakverdeling en de produktieplanning. Aan bet begin van de week wordt aan een groep alleen 
nog een bepaald orderpakket toegewezen. In rustige perioden kunnen groepsleden zich bekwamen 
in werkzaarnheden waarvoor zij nog niet bet gewenste tempo realiseren. In de buidige situatie 
kunnen de werknemers vrijwel alle werkzaarnheden verrichten die binnen de groep voorkomen. 
Het grootste voordeel voor bet bedrijf is dat ziekteverzuirn makkelijk kan worden opgevangen. 
Als bijkomend voordeel werd genoemd dat de produktieplanning eenvoudiger en betrouwbaarder 
is gewordeo omdat de details worden uitgewerkt op groepsniveau. 

Knelpunten 
Het werken in groepen werd geintroduceerd in een periode waarin bet bedrijf er zeer slecbt 
voorstond. Alle werknerners onderkenden dat reorganiseren absoluut noodzakelijk was om bet 
voortbestaan van bet bedrijfte waarborgen. Er was dan ook weinig weerstand tegen bet invoeren 
van bet werken in groepen. Wei moesten rowel bet management als de werknemers leren omgaan 
met de nieuwe werkwijze. In bet begin werd door bet management de fout gemaakt werknemers 
persoonlijk verantwoordelijk te houden voor de produktievoortgang en de produktkwaliteit. Dit is 
in strijd met de groepsgedacbte. 
Een tweede knelpunt was dat de werknemers in eerste instantie over onvoldoende kennis en 
ervaring beschikten om zelf de produktieplanning te kunnen maken. Het management beeft de 
werknemers hierbij gedurende enige tijd moeten ondersteunen. 
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Ervaringen van werknemers 
Het werken in groepen wordt overwegend als positief ervaren door de werknemers. De eigen 
verantwoordelijkheid voor planning en taakverdeling wordt hoog gewaardeerd. Individuele 
werknemers voelen zich ook meer dan vroeger betrokken bij het werk, omdat de groep waar zij 
deel van uitmaken van begin tot eind een compleet produkt fabriceert. Iedereen kan aan het einde 
van de werkdag het eindresultaat zien. De werknemers waren zeer positief over de begeleiding 
van een exteme adviseur bij het veranderingsproces. 
Als nadeel wordt ervaren dat er binnen de groep soms irritatie ontstaat wanneer iemand een 
slechte dag heeft en te langz.aam werkt. Dit kan namelijk tot gevolg hebben dat de groep de 
produktiviteitsnorm niet haalt. De produktiviteitsnormen worden in overleg met het management 
vastgesteld. 

6.3 Variaties in het tijdstip van de arbeidsbehoefte 

6.3.1 Oorzaken 
Vijf bedrijven hebben te maken met variaties in het tijdstip van de arbeidsbehoefte. Het betreft in 
drie gevallen kapsalons die incidenteel open zijn op extra koopavonden. bijvoorbeeld rond de 
feestdagen. In een geval betreft het een producent van confectiekleding die gedeeltelijk z.elf het 
transport verz.orgt naar de afuemers. De dagelijkse werktijden van de vrachtwagenchauffeur zijn 
afbankelijk van de wensen van afuerners ten aanzien van het tijdstip waarop de goederen moeten 
worden afgeleverd. Het vijfde bedrijf tenslotte is een producent van hardmetalen 
machineonderdelen. Dit bedrijf heeft op de produktieafdeling enkele zeer kostbare machines 
staan. V an7.elfsprekeod wordt er gestreefd naar z.oveel rnogelijk produktieve draaiuren op de7.e 
machines. Het daarom wenselijk dat enkele werknemers op sommige dagen vroeg beginnen om 
voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Een collega die later begint kan dan de gehele dag 
een machine laten draaien. z.onder tijd te verlie7.en aan allerlei voorbereidingen. 

6.3.2 Oplossingen 
De aangetroffen oplossingen met behulp waarvan variaties in het tijdstip van de arbeidsbehoefte 
worden opgevangen zijn te beschouwen als vormen van interne kwantitatieve flexibilisering. Het 
betreft: 

- overwerk; 
- glijdende werktijden; 
- ingangsselectie. 

Dez.e worden hieronder behandeld. 

- Overwerk 
De kapsalons voorzien in de personeelsbehoefte op de extra koopavonden door enkele 
werknemers te laten overwerken. Aangezien het slechts enkele avonden per jaar betreft is dit noch 
voor de oodernemer, noch voor de werknemers een probleem. Overwerk is reeds behandeld 
in §6.1.2. 

- Glijdende werktijden 
De producent van hardmetalen machineonderdelen kent zogenaamde glijdende werktijden. Dit 
houdt in dat individuele werknemers binnen bepaalde grenz.en, bijvoorbeeld tussen 07.00 en 
08.00, z.elf mogen bepalen hoe laat zij 's ochtends beginnen. In principe wordt een vast aantal 
uren per dag gewerkt en is het aanvangstijdstip dus bepalend ten aanzien van hoe laat men 
's middags weer naar huis kan. De ondememer heeft getracht door middel van glijdende 
werktijden dagelijks meer machine-uren te realiseren. Het is de bedoeling dat de werknemers naar 
eigen inzicht en op vrijwillige basis op sommige dagen vroeg beginnen om voorbereidende 
werkzaamheden te verrichten. Een collega die later begint kan dan de gehele dag een machine 
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1aten draaien, Wilder tijd te verliezen aan allerlei voorbereidingen. Glijdende werktijden zijn 
mogelijk omdat de werknemers veelal individueel werken. De regeling heeft echter niet bet 
gewenste effect. De reden hiervoor is dat de werknemers overwegend kiez.en voor werktijden die 
hen zelf bet beste uitkomen. Er wonit door de werknemers niet of nauwelijks rekening gehouden 
met bet bedrijfsbelang. 

Conclusie 
De glijdende-werktijd-regeling functioneert niet omdat de werknemers kiezen voor werktijden die 
aansluiten op de eigen wensen waarbij nauwelijks rekening wordt gehouden met bet 
bedrijfsbelang. Een mogelijke oorz.aak is gelegen in bet geheel vrijwillige karakter van de 
regeling. De werknemers krijgen geen enkele impuls om te kiezen voor werktijden die gunstig zijn 
voor bet bedrijf. In deze vorm is de regeling dan ook geen goede maatregel om bet gewenste 
gedrag bij de werknemers te bewerkstelligen. 

- Ingangsselectie 
Het confectiebedrijf dat behoefte heeft aan een vrachtwagenchauffeur die bereid is om op 
onregelmatige tijdstippen te werken, heeft bier tijdens de selectieprocedure specifiek aandacht aan 
besteed. De vrachtwagenchauffeur is onder andere geselecteerd op de bereidheid om op 
onregelmatige tijden te werken. Het vervullen van de functie vormde geen enkel probleem 
aangezien onregelmatige werktijden gemeengoed zijn in de transportsector. 

6.4 Variaties in de locatie van de arbeidsbehoefte 

6.4.1 Oorzaken 
Zeven bedrijven hebben te malcen met variaties in de locatie van de arbeidsbehoefte. Hiervoor 
werden verschillende oorzaken genoemd. Orie bedrijven voeren werkz.aamheden uit bij klanten. 
Het betreft bet assembleren van machines, bet installeren van computers en software voor 
datacommunicatie en bet showen van bedrijfskleding. Twee kappersbedrijven hebben meerdere 
vestigingen. Een wisselend werkaanbod per vestiging of ziekteverzuim malcen bet wenselijk om 
werknemers in verschillende vestigingen in te kunnen z.etten. Twee confectiebedrijven besteden de 
produktie uit aan buitenlandse bedrijven en sturen daar regelmatig werknemers naar toe voor 
kwaliteitscontroles. Ben confectiebedrijfheeft enkele distributievestigingen in bet buitenland en 
stuurt daar regelmatig werknemers naar toe om uiteenlopende 7.alcen te regelen. 

6.4.2 Oplossingen 
Er is slechts een oplossing aangetroffen met behulp waarvan variaties in de locatie van de 
arbeidsbehoefte worden opgevangen, te weten ingangsselectie op de bereidheid tot werken op 
wisselende locaties. 

- Ingangsselectie 
De twee kappersbedrijven malcen met alle nieuwe werknemers de afspraak dat zij naar behoefte 
in verschillende vestigingen kunnen worden ingez.et. Het komt echter slechts incidenteel voor dat 
een werknemer ook daadwerkelijk in een andere dan de eigen vestiging wordt ingez.et. 
Overwegend betreft bet ook een slechts een of enkele dagen en de werknemers hebben er dan ook 
weinig bezwaar tegen. Als nadeel werd door de werknemers wel genoemd dat de woon-werk 
afstand vaalc groter is dan gebruikelijk. 
De overige vijf bedrijven nemen speciaal mensen aan die bereid zijn om op wisselende locaties te 
werken. Als motivering voor deze ingangsselectie werd z.onder uitz.ondering genoemd dat, 
gegeven de specialistische aard van de werkzaamheden, er geen altematief is voor bet inzetten 
van eigen personeel. De enige mogelijkheid om te voorzien in de arbeidsbehoefte op wisselende 
locaties is bet inzetten van werknemers in vaste dienst, die beschikken over voldoende kennis en 
ervaring. Het enige knelpunt dat door een tweetal oodememers werd genoemd zijn de hoge kosten 
die zijn verbooden aan bet op wisselende locaties inzetten van werknemers. Hierbij valt 
bijvoorbeeld te denken aan reis- en verblijfkosten en onkostenvergoedingen. Door de betrokken 
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werknemers wordt bet werken op wisselende locaties als nonnaal beschouwd ('part of the job'). 
De werkgever maakt voordat iemand wordt aangesteld duidelijk, dat werken op wisselende 
locaties inherent is aan een bepaalde functie. Wanneer een werknerner de functie accepteert weet 
hij dus dat hij op wisselende locaties zal worden inge.zet. Wei werd aangegeven dat detachering 
voor een periode van meerdere weken op grote afstand van de eigen woonplaats bezwaarlijk is. 

6.5 De rol van de collectieve arbeidsovereenkomst 
Bij de brancheorganisaties bestond de indruk dat de mogelijkheden tot flexibilisering van de 
arbeid die een aantal cao's bieden in de praktijk niet of nauwelijks worden benut. Hiervoor 
werden twee mogelijke oorzaken genoemd, narnelijk dat ondememers de voorkeur geven aan 
bekende en vertrouwde regelingen en onbekendheid met de inhoud van de cao (zie §5.5). De 
ondememers is gevraagd naar de rol die de cao speelt bij -, en naar mogelijke knelpunten in de 
cao die belemmerend werken ten aanzien van flexibilisering van de arbeid. 

Alie ondememers gaven aan dat de cao slechts incidenteel wordt geraadpleegd. Unaniem werd 
gesteld dat in goed overleg tussen werkgever en werknerner vrijwel alle problemen met 
betrekking tot bijvoorbeeld werktijden of overwerkvergoedingen kunnen worden opgelost. 
In tegenstelling tot wat de vertegenwoordigers van de brancheorganisaties hadden verwacht zijn 
de ondememers redelijk goed bekend met de inhoud van de cao ten aanzien van bijvoorbeeld 
overwerktoeslagen en werktijdregelingen. Deze kennis wordt echter niet of nauwelijks vertaald 
naar concrete maatregelen op bet gebied van flexibilisering van de arbeid. Dit sluit aan op de 
stelling dat ondememers de voorkeur geven aan bekende en vertrouwde regelingen. 

De vraag: 'welke cao-afspraken worden als belemmerend ervaren met betrekking tot bet 
realiseren van een flexibele personeelsin.zet?' was in verschillende interviews aanleiding voor een 
aantal scherpe uitspraken. Deze hadden bijvoorbeeld betrekking op de nadelen van vergoedingen 
bij ziekteverzuim van werknemers of de nadelen van leeftijdgebondeo loonschalen in de 
kappersbranche. Ook werd opgemerkt dat cao's voor niet-deskundigen moeilijk leesbare 
boekwerken zijn. Er werden echter geen concrete knelpunten genoemd die een belemmering 
vonnen ten aanzien van bet realiseren van een flexibele personeelsin.zet. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat ondememers die kiezen voor vertrouwde en bekende oplossingen, nooit de grenzen 
verkennen van wat mogelijk is en dus ook geen knelpunten tegenkomen. 

6.6 Verruiming van de winkelsluitingswet 
De openingstijdeo van de detailhandel en dus ook van kapsalons zijn gebonden aan de 
winkelsluitingswet. De regering beeft plannen om deze wet ingrijpend te herzien. De exacte 
inhoud van de plannen is nog niet bekend maar bet is zeer waarschijnlijk dat de 
winkelsluitingswet aanmerkelijk zal worden versoepeld. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat bet 
aantal uren dat een detaillist open mag zijn wordt uitgebreid van de huidige 55 uur per week tot 
65 of 75 uur per week. De drie geinterviewde ondememers uit de kappersbranche is gevraagd 
naar hun mening over verruiming van de winkelsluitingswet, hoe zij hierop eventueel gaan 
inspelen en welke knelpunten zij voorzien, met name met betrekking tot bet in.zetten van 
personeel op uren die op dit moment niet gebruikelijk zijn. 

Menin1 
Een oodernemer gaf aan sterk tegen verruiming van de winkelsluitingswet te zijn. A1s reden 
hiervoor werd gegeven dat langere openingstijden leiden tot hogere (personeels)kosten bij een 
gelijkblijvende omz.et. Er wordt geen omz.etstijging verwacht omdat mensen vrijwel zeker niet 
vaker naar de kapper gaan wanneer de salons langer open zijn. In dat geval zijn langere 
openingstijden dus niet aantrekkelijk. Toch is bet volgens dez.e ondememer niet mogelijk om de 
huidige openingstijden te handhaven wanneer de winkelsluitingswet wordt verruimd. Dit z.ou 
leiden tot onaanvaardbaar klanteoverlies aan concurrenten die wel langer open zijn. De overige 
twee ondememers hadden geen eenduidige mening over verruirning van de winkelsluitingswet. 
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Inspelen op verruiming 
Een ondememer gaf aan dat verruirning van de winkelsluitingswet niet of nauwelijks z.al leiden 
tot herziening van de huidige openingstijden. Dit geval betreft een kapsalon die op dit moment al 
72 uur per week open is. Dit is mogelijk doordat gebruik wordt gemaakt van een bijzondere 
constructie. In bet bedrijfspand zijn narnelijk formeel twee verschillende bedrijven gevestigd. die 
gez.amenlijk de aanwezige faciliteiten gebruiken. Het ene bedrijf is open van 07.00 tot 13.00, en 
bet andere bedrijfvan 13.00 tot 19.00. 
De overige twee ondemerners gaven aan dat verruirning van de winkelsluitingswet z.eer 
waarschijnlijk wel z.al leiden tot herziening c.q. uitbreiding van de huidige openingstijden, 
mogelijk in de vorm van extra koopavonden. Hoe de openingstijden uiteindelijk worden 
vastgesteld verschilt per filiaal. Hierbij spelen de vestigingsplaats en het gedrag van concurrenten 
en andere winkels een belangrijke rol. In een kantooromgeving is het bijvoorbeeld interessant om 
langer open te zijn in de avonduren, en kapsalons in winkelcentra zijn vaak contractueel 
gebonden aan de openingstijden van bet winkelcentrurn als geheel. Op plaatsen waar andere 
winkels later open zijn, zullen naar verwachting ook de kapsalons de openingstijden herzien. Het 
klantengedrag is echter uiteindelijk bepalend. Twee ondemerners gaven aan dater nog geen 
concrete plannen klaar liggen om in te spelen op de eventuele verruirning van de 
winkelsluitingswet, orndat er onder meer nog grote onzekerheid bestaat ten aanzien van hoe het 
klantengedrag zich z.al ontwikkelen. 

Knelpunten 
Als voornaamste knelpunt werd genoernd de mogelijk nadelige inv/oed van ruimere 
openingstijden op de /oonlomzet-verhouding. De sterke stijging van bet aantal kapsalons over de 
afgelopen tien jaar tien beeft geleid tot scberpe concurrentie en krappe winstmarges. Alle 
ondemerners gaven aan dat verslechtering van de loon/omz.et-verhouding niet acceptabel is, 
aangezien de salons dan verliesgevend worden. Ruirnere openingstijden leiden naar verwachting 
tot bogere personeelskosten. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat de werknernersorganisaties 
in bet cao-overleg een toeslag bedingen voor bet werken in de avonduren. Wanneer hogere 
personeelskosten niet gepaard gaan met een hogere omz.et is verruirning van de openingstijden 
niet haalbaar. 
Door twee ondernerners werd als mogelijk knelpunt genoernd weerstand van werknemers tegen 
de gevolgen van ruimere openingstijden voor de werktijden. Een ondemerner stelde dat met bet 
huidige personeel maxirnaal twee koopavonden zonder problernen kunnen worden gerealiseerd. 
Meer dan twee koopavonden geeft problernen met de werknerners die naar verwacbting niet 
bereid zijn om rneer dan twee avonden per week te werken. Dit probleern doet zich met name 
voor in kleine kapsaloos met een beperkt aantal werknerners. Kleine kapsalons bebben irnrners 
niet de rnogelijkheid om bet werken op irnpopulaire uren door rniddel van roosteren te spreiden 
over een grate groep werknemers. Geen van de ondernemers anticipeert op verruirning van de 
winkelsluitingswet door in de arbeidsovereenkomst met nieuwe werknerners afspraken vast te 
leggen over een toekornstige herziening van de werktijden. 
Verder werd de personee/sp/anning door een ondemerner als mogelijk knelpunt genoernd. 
Gegeven dat verslechtering van de loon/ornz.et-verhouding niet acceptabel is mag verruirning van 
de openingstijden niet leiden tot leegloop. Een goede personeelsplanning ten aanzien van boeveel 
werknerners op welke dagen en tijdstippen moeten worden inge.zet is dan ook vereist. 
Tenslotte werd als knelpunt genoernd dat in ldeine kapsa/ons de ondememer ze/f er moei/ijlc aan 
za/ lcunnen ontlcomen om /angere dagen te gaan malcen. Dit is bezwaarlijk vanwege de nadelige 
invloed op bet sociale- en gezinsleven. 
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Cooclusie 
Onder de ondememers uit de kappersbranche bestaat grote onz.ekerheid over de gevolgen van 
verruiming van de winkelsluitingswet. Geen van de drie bez.ochte bedrijven heeft concrete 
plannen ten aanzien van herziening van de openingstijden en er wordt niet op de wetswijziging 
geanticipeerd. De ondememers stellen zich passief op en laten het toekomstige 
openingstijdenbeleid athangen van het gedrag van concurrenten en andere winkels. 

6. 7 Samenvatting resultaten 

Oplossinaeo 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten behandeld van de interviews met ondememers en 
personeelsvertegenwoordigers. Uit de interviews is naar voren gekomen dat ondernemers op 
verschillende manieren voorzien in de wisselende behoefte aao arbeid. Tabel 6.1 geeft een 
overzicht van de verschillende oplossingen die zijn aangetroffen. 

Overwerk 
A TV-regelingen: 

- A TV-dagen vast ingeroosterd in 
perioden met leegloop; 

- A TV-dagen opnemen op verzoek van 
bet managemen~ 

- Negen-dagen-rooster met 
overwerkoptie. 

Tijdelijke tweeploegendienst 
Incidentelc bedrijfstijdverkorting 
Deeltijdkrachten 
Glijdende werktijden 
lngangsselectie 

teme opleiding (taakroulatie & 
taken) 

Tabel 8.1: OVerzicht aangetroffen oplossingen 

Uitzendkrachten 
Oproepkrachten 
Collegiale inlening 
Collegiale uitlening 
Tijdelijke arbeidsovereenkomst 
Arbeidspool 
Thuiswerk 
Free-lancers 

Door ondememers wordt bij de keuz.e van een bepaalde oplossing hoofdz.akelijk gelet op: 

- de voorspelbaarheid van de variaties in de arbeidsbehoefte en de hieraan gerelateerde 
vereiste reactiesnelheid; 

- de frequentie en de regelmaat waarmee de variaties in de arbeidsbehoefte zich voordoen; 
- de betrouwbaarheid van de oplossing; 
- de iospanning die bet management moet doen om de oplossing te implemeoteren; 
- de kosten; 
- de noodz.aak om tijdelijke krachten in te werken; 
- bet hoge verloop onder tijdelijke krachten; 
- bet aaobod van gekwalificeerd tijdelijke krachten op de arbeidsmarkt. 

Een volledig overzicht van de door ondernemers genoemde redenen waarom voor de verschillende 
oplossingen wordt geko7.e11, is opgenomen in bijlage 7. 

Koelpuoteo 
Ondernemers die een meer flexibele personeelsinzet trachten te realiseren ervaren verschillende 
knelpunten. Welke knelpunten dit zijn is afbankelijk van de gekoz.en oplossingen. Een volledig 
overzicht van de verschillende oplossingen en knelpunten is opgenomen in bijlage 8. Gesteld kan 
wordeo dat bij ingrijpende vormen van inteme flexibilisering de omslag van bet personeel het 
voomaamste knelpunt is. Voorbeeldeo van ingrijpende vormen van inteme flexibilisering zijo 
tijdelijke tweeploegendiensten en incidentele bedrijfstijdverkorting. 
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De belangrijkste knelpunten die door ondemerners worden ervaren bij de verschillende vormen 
van externe flexibilisering zijn: 

- onz.ekerbeid ten aanzien van de beschikbaarbeid van gekwalificeerde kracbten op bet 
moment dat dez.e nodig zijn; 

- boog verloop onder tijdelijke kracbten; 
- beperkt aanbod op de arbeidsmarkt van goed gekwalificeerde kracbten die bereid zijn om op 

tijdelijke basis te werken. 

Er werden geen concrete cao-afspraken genoernd die een belemmering vormen ten aanzien van 
bet realiseren van een flexibele personeelsinz.et. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
ondernerners die kiezen voor vertrouwde en bekende oplossingen, nooit de grenz.en verkennen van 
wat mogelijk is en dus ook geen knelpunten tegenkomen. 

Ervarin&en van werknemers 
Met name de verschillende vormen van interne flexibilisering worden door werknerners 
overwegend als positief ervaren. Extra inkomsten, extra vrije tijd en meer afwisselend werk 
werden als pluspunten genoernd. De ervaringen van werknemers in deeltijdbaneo waren moder 
uitzondering positief. Als belangrijkste minpunten werden genoernd dat overwerk en A TV -dagen 
vaak pas kort van tevoren bekend zijn, en dat structureel overwerk een nadelige invloed heeft op 
bet sociale- en gezinsleven. 
De verschillende vormen van externe flexibilisering wals werken op uitzend- of oproepbasis, 
worden in de meeste gevallen gezien als opstap naar een vaste baan. De aan exteme 
flexibilisering verbonden onz.ekerheid ten aanzien van werk en inkomen wordt door de 
betreffende werknerners overwegend als negatief ervaren. 

Een overzicbt van de ervaringen van werknerners met de verschillende vonneo van flexibilisering 
is opgenomen in bijlage 8. 

6.8 Conclusies 
Ondernemers 
Uit de interviews met ondememers kan worden geconcludeerd dat eeo aanzienlijk deel van de 
bedrijven die te maken hebben met een sterk wisselende arbeidsbehoefte, niet of nauwelijks een 
personeelsbeleid voert dat is gericbt op flexibilisering van de arbeid. Het management van dez.e 
bedrijven treft ad-hoc maatregelen om te voorzien in de wisselende behoefte aan arbeid. Het 
ootbreken van eeo structurele aanpak leidt tot overmatig en inefficient gebruilc van bijvoorbeeld 
overwerk en uitzendkracbten. Opvallend is dat bet management van dez.e bedrijven weliswaar de 
nadelen van de eigen ad-hoc aanpak ooderkent, maar tocb geen initiatieven oodemeemt om 
structurele oplossingen door te voereo. 

In de interviews met oodemerners is ingegaan op de verschilleode variaties in de arbeidsbehoefte 
waar bet bedrijf mogelijk mee te maken heeft en de oplossingen die zijn gevooden c.q. gekoz.eo 
om met dez.e variaties om te gaan. Alie ondemerners gaven aan in meer of mindere mate te 
worden geconfronteerd met variaties in de omvang van de arbeidsbeboefte. Het aspect omvang 
van de arbeidsbeboefte spreekt ondememers bet meeste aan, z.eker ten opzicbte van de aspecteo 
tijdstip en locatie. Over wisseleode werktijden en werklocaties werd door ondernerners niet veel 
meer opgernerkt dan dat dez.e inherent zijn aan eeo bepaalde functie, en dat werknemers worden 
geselecteerd op de bereidheid om op wisselende tijden en locaties te werken. Hieruit kao de 
volgeode cooclusie worden getrokkeo: 

- Onderoemers zijn met name geinteresseerd in kwaotitatieve flexibilisering. 

De vertegenwoordigers van de brancheorganisaties gaven aao dat flexibiliseriog van de arbeid 
met name interessant is voor grotere bedrijven. Dez.e gesprekspartners stelden dat in kleine 
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bedrijven in de praktijk al zeer flexibel wordt omgegaan met de arbeidsduur en werktijden van 
werknemers (zie §5 .5). Uit de interviews met ondememers is dit echter niet gebleken. Ook in 
kleine bedrijven worden formele afspraken gemaakt over de arbeidsduur en werktijden, en kan 
niet onbeperkt een beroep worden gedaan op de welwillendheid van de werknemers om zich te 
schikken in de wensen van de ondememer. Hieruit kan de volgende conclusie worden getrokken: 

- Flexibilisering van de arbeid is wel degelijk ook interessant voor kleine bedrijven die te maken 
hebben met een wisselende arbeidsbehoefte 

Personeelsvertegenwoordigers 
De belangrijkste conclusie die uit de interviews met personeelsvertegenwoordigers kan worden 
getrokken is dat werknemers zich overwegend niet oowelwillend opstellen tegenover een meer 
flexibele personeelsinz.et. Dez.e positieve houding kan deels worden verklaard uit bet feit dat aan 
verschillende vormen van met name inteme flexibilisering ook voor de werknemers voordeten zijn 
verbonden. Hierbij valt te denken aan extra inkomsten, extra vrije tijd of meer afwisselend werk. 
Daamaast gaven verschillende personeelsvertegenwoordigers aan dat ook de bedrijfsleiding zich 
welwillend opstelt wanneer werknemers bijvoorbeeld een vrije dag willen opnemen of diensten 
willen ruilen. 

Er zijn grenz.en aan de bereidheid van werknemers om tegernoet te komen aan de wensen van de 
bedrijfsleiding. Uit de interviews kan worden geconcludeerd dat onder werknemers weerstand 
ootstaat tegen een flexibele personeelsinzet, wanneer dit leidt tot ooacceptabele belasting van bet 
gezins- en sociale leven (wat acceptabel is verschilt uiteraard per individu). Met name structureel 
overwerk c.q. overwerk dat kort van tevoren bekend is wordt door werknemers als negatief 
ervaren. Er is al op gewez.en dat dit met name voorkomt in bedrijven die -ondanks bet feit dat zij 
te maken hebben met een sterk wisselende arbeidsbehoefte- geen beleid voeren dat is gericht op 
flexibilisering van de arbeid. 

Vormen van exteme flexibilisering .zoals werken op uiu.end- of oproepbasis, worden overwegend 
gezien als opstap naar een vaste baan. De aan exteme flexibilisering verbonden ooz.ekerheid ten 
aanzien van werk en inkomen wordt door de betreffende werknemers in de meeste gevallen als 
negatief ervaren. Hieruit kan worden geconcludeerd dat wanneer flexibilisering van de arbeid 
noodz.akelijk is, werknemers de voorkeur geven aan vonnen van inteme flexibilisering. 
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H7 Aanzet tot een 
beslissingsondersteunend model 

lnleiding 

In § 1.2 is uiteengezet dat van een individuele ondememer die streefl naar flexibilisering van de 
arbeid, een beslissing wordt gevraagd ten aanzien van het pakket maatregelen dat moet worden 
ingevoerd. De opdracht is in § 1.2 geformuleerd als: ontwikkel een concept-model van dez.e 
beslissingssituatie, dat ondememers lean ondersteunen bij het nemen van beslissingen ten aanzien 
van het pakket maatregelen dat moet worden ingevoerd. In dit hoofdstuk wordt het concept
model gepresenteerd en toegelicht. 

7.1 Opzet beslissingsondersteunend model 
In hoofdstuk 6 is ingegaan op de redenen waarom ondememers in een specifieke situatie kiezen 
voor een bepaalde oplossing. Het begrip oplossing is eerder gedefinieerd als een maatregel met 
behulp waarvan een ondememer in staat is de personeelsinzet af te stemmen op de 
arbeidsbehoefte. Nader beschouwd kunnen de genoemde redenen worden onderverdeeld in twee 
categorieen. De eerste categorie heeft betrekking op de eisen waaraan de oplossingen moeten 
voldoen en de tweede categorie heeft betrekking op de specifieke voor- en nadelen van de 
mogelijke oplossingen. Deze tweedeling wordt hieronder toegelicht. 

- Categorie 1: Eisen waaraan de oplossingen moeten voldoen 
De eisen waaraan de oplossingen moeten voldoen, worden bepaald door het soort varialies in de 
arbeidsbehoefte waar het bedrijf mee te maken heeft, en het verloop van deze varialies in de lijd. 
In § 1.1 zijn vier verschillende soorten variaties onderscheiden, te weten variaties in de omvang, 
de samenstelling, het tijdstip en de locatie van de arbeidsbehoefte. Het soort variaties in de 
arbeidsbehoefte is bepalend voor het vereiste type flexibiliteit dat oplossingen moeten bieden. 
Variaties in de omvang van de arbeidsbehoefte vereisen bijvoorbeeld kwantitatieve oplossingen 
die de oodernemer in staat stellen om de personeelsinzet aan te passen aan het benodigde aantal 
manuren. 

Met het verloop van de variaties in de arbeidsbehoefte in de tijd wordt bedoeld de 
voorspelbaarheid, duur, frequentie en omvang van de variaties. Slecht voorspelbare pieken in het 
benodigde aantal manuren die op korte termijn moeten worden opgevangen, vereisen bijvoorbeeld 
oplossingen die de ondememer in staat stellen om op lcorte termijn de personeelsinzet aan te 
passen aan het benodigde aantal manuren (kwantitatieve flexibiliteit & hoge reactiesnelheid). Op 
het verloop van de variaties in de arbeidsbehoefte in de tijd, en de hieruit voortvloeiende eisen 
waaraan oplossingen moeten voldoen wordt ingegaan in §7.2. 

- Categorie 2: De voor- en nadelen van mogelijlce op/ossingen 
De tweede categorie redenen waarom wordt gekozen voor een bepaalde oplossing, heeft 
betrekking op de specifieke voor- en nadelen van de verschillende mogelijke oplossingen. Dez.e 
zijn in hoofdstuk 6 uitvoerig behandeld. Bij het onderling vergelijken van oplossingen wordt met 
name gekeken naar: 

- de z.ekerheid die de oplossing biedt ten aanzien van de beschikbaarheid van gekwalificeerde 
krachten op het moment dat dez.e nodig zijn; 

- de vereiste inspanning die het management moet leveren om de oplossing te realiseren; 
- de aan de oplossing verbonden kosten (o.a. overwerktoeslagen, marge uitzendorganisaties). 

Stappen in l,et baluitvormingsproca 
Op basis van het bovenstaande kunnen in het besluitvormingsproces dat leidt tot de uiteindelijke 
keuz.e van een oplossing drie stappen worden onderscheiden. In de eerste stap wordt op basis van 
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een analyse van de arbeidsbehoefte een pakket eisen geformuleerd waaraan de oplossingen 
moeten voldoen. Vervolgens wonlt in stap twee een voorselectie gernaakt van oplossingen die aan 
de gestelde eisen voldoen. In stap 3 tenslotte wordt de uiteindelijke keuz.e gernaakt op basis van 
een onderlinge vergelijking van de specifieke voor- en nadelen van de oplossingen uit de 
voorselectie. Het besluitvonningsproces is grafisch weergegeven in figuur 7 .1 . . 

Slap 1: 
Analyse van de arbeidsbehoefte 

• Slap 2: 
RHultaal ltap 1: Voorselectie 

Pakkat eisen waaraan ~ mogelijke oplossingen 
oplouing moet YOldoan 

Keuzecrlerium: YOldoan aan eisen 

' Resultut slap 2: Slap 3: 
Beper1d aantal oplossingen i-- Ondertinge vergelijklng van de 
die in UMl8fklng komen oploasingen ult de vocnelectle 

~ 
Resultut slap 3: 
Keuze oploulng 

Flguur7.1: De drie slappen In het beslultvormlngsproc:es 

Aansluitend op de drie onderscheiden stappen in het besluitvonningsproces wordt bet 
beslissingsoodersteunende model opgesplitst in drie modules, te weten een analyse-, een 
voorselectie-, en een vergelijkingsmodule. 

V oorafgaand aan het behandelen van deze modules moet het volgende worden opgemerkt. Over 
wisselende werktijden en werklocaties werd door ondememers niet veel meer gezegd dan dat deze 
inherent zijn aan een bepaalde functie, en dat werknemers worden geselecteerd op de bereidheid 
om op wisselende tijden en locaties te werken. Deze oplossing is aangeduid a1s ingangsi~electie 
(zie §6.3.2 en §6.4.2). Er werden geen andere oplossingen genoemd voor variaties in bet tijdstip 
en de locatie van de arbeidsbehoefte. De oplossing 'glijdende werktijden' wordt niet in 
beschouwing genomen omdat deze oplossing in bet betreffende bedrijf niet goed functioneerde. 
Over de toepasbaarbeid van glijdende werktijden kunnen dan ook geen uitspraken worden 
gedaan. 
Als gevolg hiervan is het niet mogelijk om bij variaties in bet tijdstip en de locatie van de 
arbeidsbeboefte te spreken over een keuz.e tussen verschillende oplossingen. Het 
beslissingsondersteunende model wordt dan ook beperkt tot variaties in de omvang en de 
samenstel/ing van de arbeidsbehoefte. 

7.2 Beslissingsondersteuning: Variaties in de omvang van de arbeidsbehoefte 

7.2.1 Module 1: Analyse 
De eerste analysemodule heeft betrekking op variaties in de omvang van de arbeidsbehoefte. 
Figuur 7.2 is een grafische weergave van bet verloop van de omvang van de arbeidsbeboefte van 
een willekeurig bedrijf over een tijdvak van vijftig perioden. Het betreft een fictief voorbeeld. 
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Flguur7.2: Omvang van de arbeldsbehoefte per periode 

In de figuur is te zien dat bet bedrijf te maken beeft met aanzienlijke variaties in de omvang van 
de arbeidsbehoefte. Er zijn vier variabelen die de eisen bepalen waaraan mogelijke oplossingen 
moeten voldoen: 

· H: de hoogt.e van de pieken1 in bet benodigde aantal manuren per periode. De boogte van de 
pieken bepaalt bet vereiste aantal manuren dat met bebulp van de te kiez.en oplossing moet 
kunnen worden gerealiseerd. H wordt uitgedrukt in manuren. 

• D: de duur van de pieken: bet aantal achtereenvolgende perioden dater sprake is van een piek 
in bet benodigde aantal manuren. De duur van de pieken bepaalt bet vereiste aantal 
acbtereenvolgende perioden dat de te kiez.en oplossing moet kunnen voorzien in de 
verhoogde behoefte aan manuren (ter grootte van H). D wordt uitgedrukt in perioden 
(dagen, weken, etc.). 

• I: bet inter-piek-interval: bet aantal perioden dat verstrijkt tussen opeenvolgeode pieken in bet 
benodigde aantal manuren. I is gelijk aan de reciproke van de frequentie waannee de pieken 
zich voordoen. Aangezien in de praktijk bet inter-piek-interval in de meeste gevallen niet 
constant is wordt I uitgedrukt in een interval. I varieert bijvoorbeeld van IO tot 20 perioden. 
De waarde van I geeft aan of er sprake is van incidentele of frequente pieken en of dez.e zicb 
regelmatig danwel onregelmatig voordoen. 

• V: de voorspelhorizon: bet aanta1 perioden tussen bet moment waarop bij bet management 
be/cend is dat er zich een piek zal voordoen in bet benodigde aantal manuren en bet moment 
waarop die piek zicb daadwer/celijk voordoet. De voorspelhorizon bepaalt de vereiste 
reactiesnelheid. De reactiesnelheid is gelijk aan bet aantal perioden dat verstrijkt tussen bet 
moment waarop een bepaalde oplossing wordt gekoz.en en bet moment waarop 
implementatie van de oplossing bet gewenste effect beeft. V wordt uitgedrukt in perioden. 
Opgemerkt wordt dat de voorspelhorizon niet uit de figuur kan worden afgeleid. De 
ondememer zal deze zelf moeten aangeven. 

De waarden van de variabelen worden vastgelegd in een eisenprofiel. Tabel 7.1 geeft een 
eisenprofiel dat zou kunnen boren bij bet voorbeeld uit figuur 7 .1. In de tabel is voor de 
verschillende variabelen een interval weergegeven, waarbinnen de waarden liggen die deze 

1 Io de tekst wordt alleen gesproken over pieken in de omvang van de arbeidsbehoefte. De rcdencring 
voor dalen in de omvang van de arbeidsbehoefte verloopt analoog. 
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kunnen aannemen. Dit is ge.daan om aan te geven dat de variaties in de omvang van de 
arbeidsbehoefte in de tijd gezien niet noodz.akelijk aan een constant patroon zijn gebonden. 
Afhankelijk van de oorzaken van de variaties kunnen de pieken groot of klein zijn. een of 
meerdere perioden duren, zicb regelmatig of onregelmatig voordoen en lang of kort van tevoren 
voorspelbaar zijn. 

H (hoogte pieken) I 00 tot 200 manuren ten opzicbte van 
een emiddelde van 550 manuren 

Voorbeeld van een eisenprofiel 

7.3.2 Module 2: Voorselectie 
In module 2 worden uit alle voorhanden maatregelen die oplossingen geselecteerd, die voldoen 
aan bet eisenprofiel. Tabel 7.2 geeft een overzicbt van de in de praktijk aangetroffen oplossingeo 
met bebulp waarvan variaties in de omvang van de arbeidsbeboefte kunnen worden opgevangen. 
In de eerste kolom staan de verschillende oplossingen onder elkaar. 

Bes/isregels 
- In de tweede kolom van tabel 7 .2 staat per oplossing bet maximale effect weergegeveo dat met 

de betreffende oplossing kan worden behaald. De oplossingen waarvan bet maximale effect niet 
aan de eisen voldoet (de variabele Huit bet eisenprofiel) komen niet in aanmerking. 

- In de derde kolom staat per oplossing weergegeven het aantal acbtereenvolgende perioden 
gedurende welke bet maximale effect kan worden gerealiseerd. W anneer dez.e waarde niet aan 
de eiseo voldoet (de variabele D uit bet eisenprofiel) komt de betreffende oplossing niet in 
aanmerking. 

- De vierde kolom geeft per oplossing een kwalitatieve indicatie van de piekfrequentie(s) 
waarvoor de oplossing in aanmerking komt (zie H6). Door deze indicatie te vergelijken met de 
variabele I uit het eisenprofiel kunnen oplossingen die niet in aanmerking komen worden 
uitgeselecteerd. 

- De vijfde kolom geeft per oplossing een kwalitatieve indicatie van de reactiesnelheid (zie H6). 
De oplossingen waarvan de reactiesnelheid niet aan de eisen voldoet (de variabele V uit bet 
eisenprofiel) komen niet in aanmerking. 

Op basis van bet eisenprofiel en tabel 7.2 kan op dez.e wijz.e een voorselectie worden gemaakt 
van oplossingen die in aanmerking komen. 
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volti" dkracht 1 
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'flj~~ij~~D~-= < 39 uur per week per werkzame 
·.· .. ·•·· volti · dkracht in 1 endienst 3 

liidde t 1 · · .·.·.·.· .. · · .·. · · .· · · · · · . · · ·· ·. ·• 2,5 uur per week per werlczame .~l"JJ;t;j11= = f voltijdkracht (meer lijkt mogelijk maar is 
urende•···ot\t::?>••••·•>• <. .· .· .· ••••• •••• niet etroffen 
.~ltijcl~m~~ :(>> : .: ..... • •• · .. , .... :. In principe kan een onbeperlct aantal 

·.·.•.·.· . ·.·.· .. ·.·.·.· .. ·.·.·.· ·.·.·.·. ·.·. . ·.· • < . deelti. dkrachten worden . ezet 

1 x per jaar 6 tot 8 dagen 
aan esloten 
Geen beperking 

Geen beperking 

Geen beperking 

Geen beperking 

Geen beperking / wel 6 maanden 
aaneengesloten of 1000 uur per 
jaar voor individuele 
uitzendkrachten 

Geen beperking 

Geen beperking ( oproepfrequentie 
individuele lcrachten wel aan 
wetteli 'ke · en ebonden 
Geen beperking 

Geen beperking ( inzet van 
individuele thuiswerkers wel aan 
wetteli 'k maximum ebonden 
Afbankelijk van uitlener 

Afuankeli 'k van inlener 
Afbankelijk van aanbod 

Tabel7.2: Overzlc:ht oploaingen variatiH In de omvq van de arbeldsbehoefte 

incidentele pieken in het benodigde 
aantal manuren 
incidentele, goed voorspelbare 

incidentele pieken in het benodigde 
aantal manuren 
incidentele, langdurige pieken in het 
benodi de aantal manuren 
afwisselend langdurige perioden met 
leegloop en pieken 

een 
hoog ( enkele dagen) bij benutten van 
overwerk ·e 
laag (weken tot maanden) i.v.m. langdurige 
voorberei · 
laag (weken tot maanden) i.v.m. langdurige 
voorbereiding 

regelmatige (wekelijkse) pieken in het duur van werving & selectieprocedure + 
benodi de aantal manuren inw · ode 

Geen beperkingen (sterk atlumkelijk 
van aard van de werla.aamheden) 

incidentele pieken (behoefte aan 
ifieke kennis 

Geen beperkingen; met name geschikt 
bij frequente pieken in benodigde 
aantal manuren 

Geen beperkingen; met name geschikt 
bi· incidentele duri e ieken 

Geen beperkingen (Eis: 
werb.aamheden geschikt voor 
thuiswerk 

incidentele pieken in benodigde aantal 
manuren 

incidentele 1 
frequente pieken in benodigde aantal 

manuren 

duur procedure uitzendbureau + 
inwerkperiode. 

hoog (dagen) 

hoog (dag) 

duur van werving & selectieprocedure + 
inw 'ode 

hoog (dagen) 

laag (weken) 

hoog (dagen) 

( 1) De standaard norm uit het wetsvoorstel arbeidstijden voor het maximale aantal arbeidsurcn per week inclusief overwerk is 54 uur (gemiddeld maximaal 45 uur per week over een 
pcriode van 13 weken). Volgens de:ze norm heeft een voltijdkracht bij een werlcweek van 39 uur een overwerlcpoteotieel van maximaal 15 uur per week. 

(2) Gebaseerd op 13 AlV-dagen per jaar waarvan er gebruikelijk 5 tot 7 vast woolen ingeroosterd op feestdagen en tussen kerst en nieuwjaar. 
(3) Gebaseerd op een voltijds werlcweek van 39 uur. 
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7.3.3 Module 3: Onderlinge vergelijking 

In module 3 tenslotte worden de voor- en nadelen van de oplossingen uit de voorselectie onderling 
vergeleken op drie aspecten, te weten: 

- de zekerheid die de oplossing biedt ten aanzien van de beschikbaarheid van gekwalificeerde 
krachten op het moment dat de.ze nodig zijn. In het vervolg wordt dit aangeduid als de 
betrouwbaarheid van de oplossing; 

- de aan de oplossing verbonden kosten (o.a. overwerktoeslagen. marge uitzendorganisaties); 
- de vereiste inspanning die het management moet leveren om de oplossing te realiseren. 

Tabel 7.3 geeft per oplossing een overzicht van de.ze aspecten. 

AJY..;••~~~9 hoog m•rt••······· menh'en&k >>>· 
.rjegea81age11".11M)t~r JDe~ hoog overwenro tie < · · 

JlJ~~m~ \/t••·· t••···•··••t hoog ·· twee ··· 1 ··········.endIenn /••·· 

mc;tAAW¥i ~4rlJf•~•J~ Y hoog .verkorifn ·····• &•urende·····ot 

bod 
krachten 

elijlc van aanbod 
thuiswerlcers 

geen 

overwerktoeslagen 

ploegentoeslagen 

overwerictoeslagen 

geen extra lcosten bovenop 
loon 

- marge uiw:ndorganisatic 
- inwerkkosten 
- verloo lcosten 
marge free-lancers 

verloopkosten 

- inwerkkosten 
- verloo lcosten 
geen extra kosten bovenop 
stuk loon 

geen extra kosten bovenop 
loon 

Tabel 7.3: Betrouwbaarheld, kosten en verelste lnspannlng 

Toelichting label 7. 3 

groot bij inv~ verder 
geen inspanning vereist 

groot bij invoer~ gering bij 
bet inroosteren van A TV 
groot bij invoer~ gering bij 
benutten overwerko tie 
groot 

groot 

eenmalige werving & 
selectie; verder geen 

vereist 

gering 

gering 

gering 

werving & selectie; verder 
een · vereist 

gering 

groot 

groot bij oprichten 
arbeidspool; gering bij 

De betrouwbaarheid van de verschillende vormen van externe flexibilisering is afhankelijk van 
bet aanbod van geschikte krachten. Dit aanbod is weer afhankelijk van de vereiste kwalificaties 
c.q. vaardigheden voor het verrichten van de werkz.aarnheden. 
In de tabel wordt het begrip verloopkosten genoemd. De verschillende vormen van exteme 
flexibilisering worden gekenmerkt door een hoog verloop. Het is dan ook niet ondenkbeeldig dat 
ingewerkte tijdelijke krachten voortijdig bet bedrijf verlaten als gevolg waarvan mogelijk een 
nieuwe kracht moet worden ingewerkt. De hieraan verbonden inwerkkosten worden aangeduid als 
verloopkosten. 
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Het bovenstaande betekent dat een inschatting moet worden gemaakt van bet aanbod van 
geschikt.e tijdelijke kracbten en de inwerkkosten. Vervolgens kan de uiteindelijke keuze worden 
gemaakt op basis van een onderlinge vergelijking van de betrouwbaarheid. kosten en vereiste 
managementinspanning. 

7.4 Beslissingsondersteuning: Variaties in de samenstelling van de 
arbeidsbehoefte 

Uit de interviews met ondememers zijn twee oplossingen naar voren gekomen met bebulp 
waarvan variaties in de samenstelling van de arbeidsbeboefte worden opgevangen. te weten: 

- brede inteme opleiding van werknemers (inwerken op meerdere t.aken); 
- werken in autonome groepen met volledig uitwisselbare werknemers die alle voorkomende 

t.aken aankunnen (in een bedrijf aangetroffen). 

Het werken in autonome groepen is te beschouwen als een ver doorgevoerde vorm van brede 
inteme opleiding; alle werknemers in de groep worden ingewerkt op alle voorkomende t.aken. 
Gezien de grote overeenkomsten tussen beide oplossingen is bet moeilijk om eenduidig aan te 
geven onder welke omstandigheden bet werken in groepen de voorkeur geniet. Het essentit:le 
verschil tussen beide oplossingen is gelegen in de autonomie van de groep. Bij bet werken in 
autonome groepen ligt de verantwoordelijkheid voor de taakverdeling bij de groep zelf. Dit biedt 
een hoge mate van flexibiliteit, z.onder dat ingrijpen van bet management noodzakelijk is wanneer 
er zich variaties in de samenstelling van de arbeidsbehoefte voordoen. Op basis hiervan kan 
worden gesteld dat werken in autonome groepen aantrekkelijk is wanneer er sprake is van zeer 
sterke en frequente variaties in de samenstelling van de arbeidsbeboefte. Kleine variaties in de 
samenstelling van de arbeidsbeboefte kunnen worden opgevangen door enkele werknemers in te 
werken op meerdere t.aken en deze oaar beboefte in te z.etten. 

Het bovenstaande is slecbts een zeer grove indicatie van de omstandigheden waaronder werken in 
autonome groepen aantrekkelijk kan zijn. Op basis van een enkele waameming is bet ecbter niet 
mogelijk om hierover meer specifieke uitspraken te doen. 
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HB Conclusies en aanbevelingen 

lnleiding 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de conclusies samengevat van de interviews met: 

- beleidsmedewerkers van de overheid en de werkgevers- en werknemersorganisaties; 
- vertegenwoordigers van de brancheorganisaties; 
- ondememers en personeelsvertegenwoordigers. 

In §8.4 worden tenslotte enkele aanbevelingen gedaan. 

8.1 Conclusies interviews overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties 

Uit de interviews met beleidsmedewerkers van de overheid en de werkgevers- en 
werknemersorganisaties kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

- met name invoering van de nieuwe arbeidstijdenwet zal invloed hebben op hoe ondememers in 
de praktijk omgaan met de arbeidsduur en werktijden van werknemers; 

- ondanks dat de ruimte die de nieuwe arbeidstijdenwet biedt naar verwachting op cao-niveau 
wor<it ingeperkt, zullen er z.eker nieuwe mogelijkheden ontstaan voor maatwerk op 
bedrijfsniveau ten aanzien van arbeidsduur en werktijden. Als gevolg hiervan kan er binnen een 
ondememing een onderhandelingssituatie ontstaan tussen werkgever en werknemers, waarin 
beiden trachten de eigen wensen ten aanzien van het arbeidstijdenpatroon te realiseren; 

- naar verwachting zullen veel cao's in de nabije toekomst ondememers meer ruimte laten voor 
interne flexibilisering. De uitdaging voor de ondememer is het zo goed mogelijk benutten van 
de eventuele nieuwe mogelijkheden die hierdoor ontstaan; 

- gegeven de te verwachten gevolgen van verdergaande deregulering voor relevante wetgeving is 
bet onvermijdelijk dat het te ontwikkelen beslissingsondersteunende instrument periodiek moet 
worden herzien om aan te sluiten op actuele ontwikkelingen; 

- uit de interviews met beleidsmedewerkers van de werkgeversorganisaties kwam sterk naar 
voren dat ondememers de z.ekerheid willen hebben dat zij kunnen beschikken over goed 
gekwalificeerde werknemers op het moment dat dez.e nodig zijn. Voor die z.ekerheid zijn 
ondememers bereid om een z.ekere prijs te betalen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat 
flexibilisering van de arbeid binnen een ondememing niet mag leiden tot een situatie waarin die 
z.ekerheid ontbreekt. 

8.2 Conclusies interviews brancheorganisaties 

Uit de interviews met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken: 

- de mogelijkheden tot flexibilisering van arbeidsduur en werktijden die een aantal cao's bieden, 
worden in de praktijk niet of oauwelijks benut. Hiervoor werden twee mogelijke verklaringen 
gegeven, namelijk dat ondememers de voorkeur geven aan bekende en vertrouwde regelingen en 
onbekendheid met de inhoud van de cao; 

- flexibilisering van de arbeid staat sterk in de belangstelling. In een aanzienlijk deel van de bij 
bet onderzoek betrokken branches zijn ontwikkelingen gaande die de behoefte aan 
flexibilisering van de arbeid doen toenemen. 

- bet voornaamste knelpunt bij flexibilisering van de arbeid is weerstand van werknemers tegen 
bet afstaan van zeggenschap aan de werkgever over arbeidsduur, werktijden. taalc:inhoud en 
werklocatie. Het is daarom essentieel dat werknemers intensief worden betrokken bij bet 
flexibiliseringsproces en dat zij overtuigd zijn van de noodz.aak tot flexibilisering. Het succes 
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van flexibilisering van de arbeid binnen de ondememing staat of valt met de mate waarin de 
ondememer er in slaagt om onder de werknemers voldoende draagvlak te creeren voor de in te 
voeren oplossingen; 

- de voorspelbaarheid van de variaties in de arbeidsbehoefte is in hoge mate bepalend ten aanzien 
van welke oplossingen in aanmerking komen om te worden ingevoerd. 

8.3 Conclusies interviews ondememers en personeelsvertegenwoordigers 
Uit de interviews met ondememers en personeelsvertegenwoordigers kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken: 

- een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben met een sterk wisselende 
arbeidsbehoefte voert niet of nauwelijks een personeelsbeleid dat is gericht op flexibilisering 
van de arbeid. Het management van dez.e bedrijven treft ad-hoc maatregelen om te voorzien in 
de wisselende behoefte aan arbeid. Het ontbreken van een structurele aanpak leidt tot overmatig 
en inefficient gebruik van bijvoorbeeld overwerk en uitzendkrachten; 

- ondememers zijn met name geinteresseerd in kwantitatieve flexibilisering; 

- ook voor kleine bedrijven die te maken hebben met een wisselende arbeidsbehoefte is 
flexibilisering van de arbeid interessant; 

- werknemers stellen zich overwegend niet onwelwillend op tegenover een meer flexibele 
personeelsinz.et. Dez.e positieve houding kan voor een deel worden verklaard uit bet feit dat aan 
verschillende vormen van met name inteme flexibilisering ook voor de werknemers voordelen 
zijn verbonden zoals extra inkomsten, extra vrije tijd of meer afwisselend werk. Daamaast 
gaven verschillende personeelsvertegenwoordigers aan dat ook de bedrijfsleiding zich 
welwillend opsteh wanneer werknemers bijvoorbeeld een vrije dag willen opnemen of diensten 
willen ruilen; 

- onder werknemers ontst.aat weerstand tegen flexibilisering wanneer dit leidt tot onacceptabele 
belasting van bet gezins- en sociale leven (wat acceptabel is verschilt uiteraard per individu). 
Met name structureel overwerk c.q. overwerk dat kort van tevoren bekend is wordt door de 
werknemers als bezwaarlijk ervaren; 

- werknemers geven de voorkeur aan interne flexibilisering. De verschillende vormen van externe 
flexibilisering zoals werken op uitz.end- of oproepbasis, worden door werknemers overwegend 
gezien als opstap naar een vaste baan. De aan externe flexibilisering verbonden onz.ekerheid ten 
aanzien van werk en inkomen wordt door de betreffende werknemers in de meeste gevallen als 
bezwaarlijk ervaren. 
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Flmbili1•ring van de Arbeid Hoofi11tuk 8: Concl111ie1 en aanbewlingen 

8.4 Aanbevelingen 
- Aanbevolen wordt bij bet ontwikkelen van een beslissingsondersteunend instrument op bet 

gebied van flexibilisering van de arbeid rekening te bouden met de mogelijkheden die de nieuwe 
arbeidstijdenwet biedt. Wordt dit niet gedaan dan is bet instrument direct verouderd op bet 
moment dat de arbeidstijdenwet van kracbt wordt. 

- Geconcludeerd is dat een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben met een sterk 
wisselende arbeidsbehoefte niet of nauwelijks een personeelsbeleid voert dat is gericht op 
flexibilisering van de arbeid. Gegeven deze conclusie wordt aanbevolen naast 
beslissingsondersteuning in de toekomst ook aandacbt te best.eden aan het informeren van 
ondernemers over wat er mogelijk is op het gebied van flexibilisering van de arbeid, en bet 
stimuleren van ondememers tot bet kritisch evalueren van bet buidige personeelsbeleid. 

- In dit rapport worden alleen uitspraken gedaan over oplossingen die in de praktijk zijn 
aangetroffen. Verschillende oplossingen zoals detachering en minimum-maximum contracten. 
zijn niet aangetroffen en zijn dus ook niet behandeld. Aanbevolen wordt om aanvullend 
onderz.oek te doen naar deze vormen van flexibilisering. 
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Aexibilisering van deArbeid Biilagen 

Bijlage 1: Vragenlijst interviews overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties 

Doel van bet &esprek 
- inventariseren welke gevolgen worden voorzien voor ondememers uit bet MKB met betrekking de 

hieronder genoemde (mogelijke) ontwikkelingen op bet terrein van de wetgeving. 

Vragen 
1. Wetsvoorstel arbeidstijden 

- Wat betekent invoering van bet wetsvoorstel in de praktijk voor bet MKB? 
- Welke problemen worden voorzien voor ondememers die de ruimte die de nieuwe wet biedt willen 

benuttm? 
- Welke ootwikkelingen worden voorzien t.a.v. cao-afspraken m.b.t. arbeidstijden? 

2. Vergunningenstelsel TBA & AB 
- Welke gevolgen heeft bet eventuele afschaffen van bet vergunningenstelsel TBA/ AB? 
- Welke ontwikkelingen worden voorzien t.a.v. cao-afspraken m.b.t. bet gebruik van 

uitzendkracbten? 

3. Wettelijk recbt op deeltijdarbeid / gelijke behandeling deeltijd- en voltijdwerkers 
- Hoe wor<lt aangekeken tegen bet wettelijk vastleggen van bet recbt op deeltijdwerk? 
- Wat zijn de eventuele gevolgen voor bet MKB? 

4. Beleid t.a.v. algemeen verbindend verklaren cao-bepalingen 
- Welke gevolgen heeft bet eventueel niet langer algemeen verbindend verklaren van cao-afspraken 

voor bet MKB? 
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Fkxibilisering var th Arbeid Biilagen 

Bijlage 2: Voorselectie branches 

- Elektrotechnische installatiebedrijven 
- Installateurs 
- Voertuigenbranche (garages & carrosseriebedrijven) 
- Metaalbewerkingsbedrijven 
- Schildersbedrijven 
-Aannemingsbedrijven 
- Uitz.endbureaus 
- Kappers 
- Slagers 
- Bakkers 
- Schooomaakbedrijven 
- Grafische bedrijfstak (drukkerijen) 
- Producenten van confectiekleding 
- Horecabedrijven 
- Groothandel bouwrnaterialen 
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Flgibiburing van df Arbfid 

Bijlage 3: Vragenlijst interviews brancheorganisaties 

Doel van bet aesprek 

Bjilggen 

- achterhalen of er in de branche ontwikkelingen gaande zijn die de behoefte aan flexibilisering van de 
arbeid doen toenemen; 

- verkrijgen van een beeld hoe de bedrijven in de branche omgaan met een wisselende arbeidsbehoefte 
(oplossingen) en welke knelpunten zich hierbij voordoen; 

- achterhalen wat er speelt op bet gebied van flexibilisering van de arbeid en of het onderwerp leeft in 
de branche; 

- vaststellen of de brancheorganisatie geinteresseerd is in het onderwerp en bereid is om medewerking 
te verlenen aan bet benaderen van leden-ondememers. 

Vraeen 

Omvan& v/d arbeidsbehoefte (pieken & dalen in werkaanbod): 
- In welke mate worden bedrijven geconfronteerd met fluctuaties in het werkaanbod? 
- Wat is de oorz.aak van de fluctuaties (waarom)? 
- In welke mate zijn deze fluctuaties voorspelbaar? 
- Ne men de jluctuaties toe of af (ontwikkelingen I trends)? 
- Hoe gaan de bedrijven om met fluctuaties in het werkaanbod (oplossingen)? 
- Waaromjuist die oplossingen? 
- Voldoen die oplossingen (problemen, beperkingen)? 

Dezelfde vraaen voor de samenstellin&, bet tijdstip en de locatie v/d arbeidsbeboefte. 

CAO 
- Wat speelt er op Cao niveau? 
-Waarom? 

Onderzoek 
- Is er relevant onderwek gedaan / bekend? 

Innovators 
- Zijn er ondememingen bekend die reeds ervaring hebben met verdergaande flexibilisering van de 

arbeid (vernieuwers)? 
- Is de brancheorganisatie bereid om bet IMK in contact te brengen met leden-ondernemers (plm.4)? 
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Bijlage 4: Vragenlijst interviews met ondememers 

Wat zijn de belan&rijkste produkten of diensten? 
Aandachtspunten: 
- wijzigingen afgelopen jaren / gevolgen voor bedrijfsvoering en personeelsinzet 

Hoeveel vesti&in&en beeft bet bedrijf? 
Hoe Ian& bestaat bet bedrijf (wanneer op&ericht)? 

Kunt u een korte beschrijvin& &even van de bedrijfsactiviteiten / bet produktieproces? 
Aandachtspunten: 
- werktijden 
- produktie op voorraad ofbestelling (of mengvorm); ontkoppelpunt 
- planning / levertijden 
- ontwikkelingen afgelopen jaren / gevolgen voor bedrijfsvoering en personeelsinzet 

Kunt u een korte beschrijvin& aeven van de oraanisatie van bet bedrijf in verscbillende 
afdelin&en? 

Aandachtspunten: 
- ontwikkelingen afgelopen jaren (bv. fusie, ovemarne of reorganisatie) / gevolgen voor 
bedrijfsvoering en personeelsinzet 

Wat zijn de belanarijkste klanten (bescbrijvina; 1een bedrijfsnamen)? 
Aandachtspunten: 
- afgelopen jaren belangrijke wijzigingen in klantenbestand / gevolgen bedrijfsvoering en 
personeelsinzet 

Kunt u iets vertellen over de scbommelin1en in de vru& naar produkten / diensten? 
Aandachtspunten: 
- seiz.oenspatroon 
- korte termijn schommelingen in de vraag / voorspelbaarheid van de vraag 
- ontwikkelingen afgelopen jaren / gevolgen voor bedrijfsvoering en personeelsinzet 

Kunt u iets vertellen over hoe scbommelinaen in de vru& worden op1evan1en? 
Aandachtspunten: 
- uitbesteden van werk 
- aanpassing personeelsinzet: overwerk, uiu.endkrachten, collegiale in-/uitlening. tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten, flexibele arbeidsduurverkorting, etc. 
- reacties van werknemers op wisselende arbeidsduur per periode (week, seizoen) 
- rol van de CAO (beperkingen/mogelijkheden) 

Komt bet voor dat er, af&ezien van overwerk, op bijzondere uren wordt 1ewerkt? 
Zo ja, kunt u bier iets meer over vertellen? 

Aandacbtspunten: 
- ontwikkelingen afgelopen jaren / gevolgen voor bedrijfsvoering en personeelsinzet 
- afspraken met werknemers over wisseleode werktijden 
- reacties van werknemers op wisseleode werktijden 
- rol van de CAO (beperkingen/mogelijkheden) 
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Worden er werkzaamheden uitievoerd buiten bet eiien bedrijf, bijvoorbeeld bij klanten? 
Zo ja, kunt u bier iets meer over vertellen? 

Aandachtspunten: 
- ontwikkelingen afgelopen jaren / gevolgen voor bedrijfsvoering en personeelsinz.et 
- afspraken met werknemers over wisselende werkpleldcen / reizen / vergoedingen 
- ervaringen van werknemers met bet werken op verschillende locaties 
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Bijlage 5: Vragenlijst interviews met personeelsvertegenwoordigers 

- Doel ooderzoek / interview 
- Waarom u & hoe aan naam gekomen? 
- Bandopname (projectmedewerkers enige die band beluisteren) 
- Gespreksverslag worclt teruggekoppeld & correctiernogelijkheid 
- Benodigde tijd 
- Wat gebeurt er met de gegevens & anonimiteit 
- Structuur interview (werken op wisselende tijden. -taken en -plaatsen) 
- Rolinstructie 

Doelstellin1 interview 
Vemunelen van gegevens over de ervaringen van werknerners met wisselende werktijden. een 
wisselende arbeidsduur per week, bet worden ingez.et op verschillende taken en bet werken op 
verschillende locaties. 

Naam 
Functie 
Aantal jaren werkz.aam in bedrijf 
Aantal jaren werkz.aam in functie 

Wat zijn de werktijden in uw bedrijf? 

Zijn de werktijden voor iedereen hetzelfde? 
- Zo nee, Waarom niet? 

Begint iedereen (afgezien van te laat komen) altijd op dez.elfde tijd? 
- Zo nee, Waarom niet? 

Zijn er collega's die (afgezien van overwerk) op wisselende tijdstippen werken (wisselend per dag, 
week, maand, seizoen)? 

- Zo ja: - sinds wanneer is dat het geval? 
- hoe is bet invoeren van wisselende werktijden verlopen? 
- hoe waren de reacties op het invoeren van wisselende werktijden? 
- wat zijn de positieve kanten van bet werken op wisselende tijdeo? 
-wat zijn de negatieve kanten van bet werken op wisselende tijden? 
- wegen de voordelen op tegen de nadelen? waarom? 

Btilogen 

- hoe worden de werkroosters opgesteld/hoe lang van tevoren zijn dez.e bekend? 
- hoe is de beloning geregeld (tijd voor tijd, geld)? 
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Flexibili1erin1. van de Arbeid 

Wedd iedereen elke week hetz.elfde aantal uren? 
- Zo nee, waarom niet? 

Kunt u iets meer vertellen over bet overwerk binnen uw bedrijf? 
- hoe lang van tevoren weet u dat u moet overwerken? 
- wat zijn de positieve kanten van overwerk? 
- wat zijn de negatieve kanten van overwerk? 
- wegen de voordelen op tegen de nadelen? waarom? 

Biilagen 

- hoe worden overuren gecompenseerd (in tijd, in geld ofbeiden)? Hoe werld de eventuele 
tijd voor tijd regeling? 

Zijn er collega's die (afgezien van overwerk) van week tot week een wisselend aant:tl uren werken? 
Zoja: 

- sinds wanneer is dit bet geval? 
- hoe is het invoeren van een variabele arbeidsduur verlopen? 
- hoe waren de reacties op bet invoeren van een variabele arbeidsduur per periode? 
-wat zijn de positieve kanten van een variabele arbeidsduur? 
- wat zijn de negatieve kanten van een variabele arbeidsduur? 
- wegen de voordelen op tegen de nadelen? waarom? 
- hoe worden de werkroosters opgesteld en hoe lang van tevoren zijn deze bekend? 
- hoe is de beloning geregeld (tijd voor tijd, geld)? 

Zijn er collega's die van dag tot dag of van week tot week verschillende taken hebben? 
Zo ja: - waarom? 

- sinds wanneer? 
- wat zijn de positieve kanten van een breed takenpakket? 
- wat zijn de negatieve kanten van een breed takenpakket? 
-wegen de voordelen op tegen de nadelen? waarom? 
- heeft het uitvoeren van wisselende taken gevolgen voor de beloning? welke? 

Zijn er mensen die van periode tot periode op verschillende plaatsen (bv. andere vestiging ofbij klanten) 
werken? 

Zo ja: - waarom? 
- sinds wanneer is dit bet geval? 
- wat zijn de positieve kanten van bet werken op verschillende locaties? 
- wat zijn de negatieve kanten van bet werken op verschillende locaties? 
- wegen de voordelen op tegen de nadelen? waarom? 
- heeft bet werken op wisselende plaatsen gevolgen voor de beloning? welke? 

Zijn er werknemers die werken op basis van een tijdelijk contract ? 
-waarom? 
-wat zijn de positieve en negatieve kanten? 
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Zijn er werknemers die werken op oproepbasis? 
-waarom? 
- wat zijn de positieve en negatieve kanten? 

Werken er wel eens uitzendkrachten? 
-waarom? 
-wat zijn de positieve en negatieve kanten? 
- hoe kijkt bet vaste personeel aan tegen uitz.endkrachten? 

Wordt er wel eens persooeel tijdelijk uitgeleend aan andere bedrijven? 
-waarom? 
-wat zijn de positieve en negatieve kanten? 

Wordt er wel eens personeel tijdelijk ingeleend bij andere bedrijven (geen uitzendkrachten)? 
-waarom? 
-wat zijn de positieve en negatieve kanten? 
- hoe kijkt bet vaste personeel aan tegen dit persooeel? 

Zijn er medewerkers die thuis werken? 
-waarom? 
-wat zijn de positieve en negatieve kanten? 
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Bijlage 6: Overzicht van de standaard- en overlegnorrnen uit het wetsvoorstel 
arbeidstijden 

normen: werknemers van 18 jaar of ouder 

rusttijden 
• wekelijkse rust 

• dagelijkse rust 

• zondagsrust 

arbeidstijden (structureel) 
• arbeidstijd per dienst 
• arbeidstijd per week 
• arbeidstijd per 4 weken 
• arbeidstijd per 13 weken 

aanvullende regels indien er sprake is van 
nachtdiensten (arbeid tussen 00. ~O en 06.00 
uur) 
• rust na een nachtd ienst 

• rust na een reeks nachtdiensten 
• arbeidstijd per nachtdienst 
• arbeidstijd per 13 weken 
• aantal nachtdiensten 

• aantal achtereenvolgende nachtdiensten 

overwerk (incidenteell 
• arbeidstijd per dienst 
• arbeidstijd per week 
• arbeidstijd per 13 weken 

aanvullende regels bij overwerk indien er 
sprake is van nachtdiensten 
• arbeidstijd per nachtdienst 
• arbeidstijd per 13 weken 
• a, t>eidstijd per 26 weken 

pauze 

1. 1 Normering standaard- en overlegregeung 

standaardregeling 

hetzij min. 36 uur in elke periode van 7 x 24 
uur, hetzij min. 60 uur in elke periode van 9 x 
24 uur (lx per 5 weken terug te brengen tot 
min. 32 uur) 
min. 11 uur in elke periode van 24 uren (lx 
per 2 weken terug te brengen tot min. 8 uurl 
min. 4 vrije zondagen per 13 weken 

max. 9 uur 
max. 45 uur 

max. 520 uur (gem. 40 uur per week) 

min. 14 uur 

min. 48 uur 
max. 8 uur 

max. 10 diensten per 4 weken en 25 diensten 
per 13 weken (max. 16 per 4 weken indien de 
nachldiensten voor of op 02.00 uur eindigenl 
max. 5 diensten (max. 6 indien de nachtd ien 
sten voor of op 02.00 uur eindigen) 

ma ~. 11 uur 
max. 54 uur 
max. 585 uur (gem. 45 uur per week) 

max. 10 uur 
max. 520 uur (gem. 40 uur per week) 

arbeidslijd > 5,5 uur: min. 30 min 
arbeidstijd > 8 uur: "1in . 45 min 
arbeidslijd > 10 uur: min . 60 min 
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overlegregeling 

hetzij min. 36 uur in elke periode van 7x 24 uur, 
,hetzij min. 60 uur in elke periode van 9x 24 uur 
( lx per 5 weken terug te brengen tot min. 32 
uurl 
min. 11 uur in elke periode van 24 uren (lx per 
2 weken terugte brengen tot min. 8 uurl 
min. 13 vrije zondagen per jaar 

max. 10 uur 

max. 200 uur (gem. 50 uur per week) 
max. 585 uur (gem. 45 uur per week) 

min. 14 uur (lx per 2 weken terug le brengen 
tot min . 8 uur) 
min. 48 uur 
max. 9 uur 
max. 520 uur (gem . 40 uur per week) 
max. 28 diensten per 13 weken (max. 52 per 13 
weken indien de nachtdiensten voor of op 
02.00 uur eindigen) 
max. 7 d iensten 

max. 12 uur 
max. 60 uur 
max. 624 uur (gem. 48 uur per week) 

max. 11 uur 
max. 585 uur (gem. 45 uur per -k) 
max. 1040 uur (gem. 40 uur per week) 

arbeidstijd > 5,5 uur. min. 30 min 
op te splitsen in 2x 15 min 

-
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Bijlage 7: Overzicht motivering keuze voor verschillende oplossingen 

. Motfveliil · keuidoor ondememeri & voordeleri > · · 

e reactiesnelheid 
voudi te eel 

e . . 

en 
:zonder bedrijfstijdverkorting 

· en van overwerk door verlenging van de reguliere 

van overwerkpotentieel 
eactiesnelheid benutten van · 

lend langdurige perioden met p1 en & en m omvang 

eel alti. d beschilcbaar 
ijk afgebakend takenpakket 

kapsalons !anger dan voltijds-werkweek 

, goed voorspelbare drukke perioden 
erkpotentieel 
bod van oed elcwalificeerde volti · dkrachten 

behoefte aan personeel voor bet uitvoeren van eenvoudige, sru:1 aan te leren 
(overnemen taken van kernpersoneel) 

1 snel aan te tre . af te stoten 

relatie met toelevenmciers en klanten 
- verbetering relatie met toeleveranciers en klanten 
- reduceren loookosten in perioden met leegloop 
- voorkomen vcrl onder vaste krachten waar ti · deli ·1c een werk voor is 
- crvaren. goed opgeleide krachten ( echter geen specialisten) 
- wanneer regelmatig dezelfde krachten kunnen worden aangetrokken hoeven deze slechts 

eenmalig te wooJen ingewerkt 
e reactiesnelheid 

- vcrkrijgen van 7.Ckerbcid dat sleutelfimctics altijd worden vervuld (bv. bij ziektevcrzuim) 

- behoefte aan uitwisselbare werknemers i. v.m. hoog ziekteverzuim 
- bijkomend voordeel: vereenvoudiging van de produktieplanning (groepen werken details en 

wcrkverdelin i.elf uit 
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Bijlage 8: Overzicht oplossingen / knelpunten / ervaringen van werknemers 

- werk:nemers niet altijd bereid tot overwerk 
- overwerktoeslagen 
- afuemende arbeidsproduktiviteit en toename 

kort ziekteverzuim bi· structureel overwerk 

- omslag penooeel bij invoeren 

;nJ~l,i™ ~1~~11:.\ > -omslag personeel :'di~~li?<>>>:i:":: ,:•:, ::·• '' .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. - di9CUSSie over arbeidsvoorwaarden met OR en 
Vakbeweging 

- fonneren van com lete en 

- favoriete vrije uren van deeltijdkrachten 
- aantreklcen van goed gekwalificeerde krachten 

voor kleine deelti · dbaan 

- incidenteel overwerk niet bezwaarlijk 
- overwerk in weekeinde bezwaarlijk 
- vaak kort van tevoren bekend 
- structureel overwerk bezwaarli "k 
-positief 

- A TV-()agen vaak kort van tevoren belend 

- overwerk op A TV-()agen vaak kort van 
tevoren bekend 

- extra vri · e wordt h ewaardeerd 
- belasting van sociale- en gezinsleven 

- werlmemers ervaren half uur korter weden 
per dag niet echt als vrije tijd in ruil 
waarvoor men bereid is op een later tijdstip 

er te werken 
- deeltijdwed sluit aan op eigen wensen 
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Geschilct voor opvangen van incidentele 
pieken in de omvang van de 
arbeidsbehoefte 

Geschilct wanneer perioden met leegloop 
lang van tevoren bekend zijn 

Geschilct voor opvangen van incidentele, 
korte perioden met leegloop 

Structurele oplossing voor opvangen van 
incidentele pieken in de omvang van de 
arbeidsbehoefte 

Geschilct voor opvangen van stede, 
langdurige pieken in de omvang van de 
arbeidsbehoefte 

Geschilct in wanneer perioden met 
leegloop worden gevolgd door perioden 
met pieken in de omvang van de 
arbeidsbehoefte 

Geschilct voor opvangen van regelmatige 
(wekelijkse) pieken 



Arbeicbpool 

- hoog verloop 
- beperkt aanbod van uit7.endkracbten met 

specialistische kennis en ervaring 
- oozekerheid ta.v. 'wat haal je in buis' 
- relatiefhoge loonkosten i.v.m. marge 

uitzen · satie 

- niet altijd op gewcnste moment beschikbaar 
- hoog verloop 

- hoog verlooprisico 
) - beperkt aanbod van specialistiscbe kracbten op 

ti· deli ·ke basis 
- alleen voor eenvoudig werk dat thuis kan 

worden gedaan 
- niet altijd op bet gewenste moment 

beschikbaar 
tn111<m<-.rtlr,osten 

- niet altijd mogelijk i. v .m. specialistische aard 
van de weria.aamheden 

- niet altijd mogelijk op moment dat er behoefte 
aan is 

- risico dat waardevolle werknemers bet bedrijf 
definitief verlaten 

- niet altijd kostendekkend 
- inlenende bedrijf moet mogelijk worden 

tel esteld 
- beperkt aanbod van specialistiscbe kracbten 
- kosten in de vonn van contributie 

- voor grote groep is oozekerheid en gebrek 
aan continlllteit be'zwaarlijk (eigenlijk op 
:zoek naar een vaste bean) 

- voor andere groep (m.n. studenten) 
mogelijk aantrelckelijk 

- voor grote groep is onzekerheid en gebrek 
aan continlllteit be'zwaarlijk (eigenlijk op 
:zoek naar een vaste baan) 

- voor andere groep (m.n. studenten) 
m eli ·1c aantrelckeli ·k 

- voor grote groep is onzekerheid en gebrek 
aan continlllteit be'zwaarlijk (eigenlijk op 
zoek naar een vaste baan 

- aantrekkelijke manier om gezinsinkomen 
aan te vullen 

- afwisseling wordt gewaardeerd 
- nadeel is wegvallen contact met vaste 

collega's 
- grote reisafstand woonplaats / inlener 

,oms be'zwaarli"k 

- 12 -

Geschikt om pieken in de omvang van de 
arbeidsbehoefte op te vangen mits: 

- voldoende aanbod geschikte kracbten 
- inwerkkosten lrunnen worden terugverdiend 

(i.v.m. boge verloop) 

Geschikt in situaties met sterk wisselend, 
slecbt voorspelbaar werkaanbod mits 
inwerkkosten lrunnen Worden 
terugverdiend (i.v.m. hoge verloop) 

Met name geschikt voor opvangen langdurige 
pieken 

Geschikt voor bet opvangen van pieken onder 
de voorwaarde dat werk thuis kan woroen 
gedaan 

Geschikt voor bet opvangen van incidentele 
pieken (geen structurele oplossing i. v.m. 
hoge onzekerheid) 

Geschikt voor bet opvangen van incidentele 
leegloop (geen structurele oplossing i. v .m. 
hoge onzekerheid) 

Geschikt voor opvangen van pieken onder de 
voorwaarde dat deze vaak genoeg 
voorkomen om de contributie terug te 
verdienen 



Flexibilisering W1n de Arbeid 

- weerstand werlmemers tegen inzetten op andere 
dan de cigen, vaste taken 

- cultuwvenchil tussen afdelingen 
- vabpecialisten kwmen niet worden vervangen 

- omslag management naar denken in 
groepsverantwoordelijkheid 

- gebrek aan kennis onder de werknemers om 
nieuwe taken uit te voeren (in de aanvangsfase) 

- 13 -

Blilagen 

Negatief: 
- als straf crvaren (altijd dezelfde 

persoon naar andere afdeling) 
- tijdelijke werbaarobeden bebben 

vaak een lage status 
- verlies contact met vaste collega's 

Positief: 
-afwisser 
- eigen verantwoordelijkheid voor 

planning en taakverdeling wordt 
boog gewaardeerd 

- meer betrokken bij welt 
- soms onderlinge irritatie wanneer 

een persooo de groepsprestatic 
nadelig belnvloedt 




