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heuvel van ondernemersorganisatie ONL een 
proefbedrijf te vinden waarin werknemers 
met een vast contract hun baanzekerheid vrij-
willig opgeven. ‘In ruil hiervoor krijgen ze een 
arbeidscontract van vijf jaar en maximale ont-
wikkelingsmogelijkheden, zoals één dag per 
week opleidingen kunnen volgen, aan een in-
novatief idee kunnen werken of een eigen be-
drijf opzetten.’

‘Zo’n employabilitycontract kan onder-
steunend zijn aan wat ook wel het ‘nieuwe 
psychologische contract’ wordt genoemd. In 
het ‘oude’ psychologische contract ervaren 
mensen hun arbeidscontract als een uitruil 
van loyaliteit en baanzekerheid. In het ‘nieu-
we’ psychologische contract staat de uitruil 
van brede, duurzame inzetbaarheid en ont-
wikkelingsmogelijkheden centraal. Een con-
tract van bijvoorbeeld vijf jaar geeft de nodige 
balans tussen zekerheid en flexibiliteit. Zo’n 
contract dwingt je om ook buiten je bedrijf te 
blijven kijken. Dat is niet alleen goed voor je 
duurzame inzetbaarheid. Het betekent ook 
dat als je desondanks tientallen jaren bij je 
bedrijf blijft werken, je dat doet omdat je het 
echt wilt, en omdat je van waarde bent. En 
niet, zoals nu vaak het geval is, omdat je met 
gouden ketenen aan je bedrijf vastzit.’ 

‘Onderdeel van het experiment zou kun-
nen zijn dat, terwijl vaste medewerkers opte-
ren voor een contract van vijf jaar, mensen 
met flexcontracten óók  vijfjarige contracten 
krijgen aangeboden. Hiermee bereiken we 
dat het vaste werk in Nederland flexibeler 
wordt, terwijl flexwerk vaster wordt.’ 

Tot nog toe is er geen bedrijf gevonden waar-
in dit experiment uitgevoerd kan worden. 
Stemt dat pessimistisch over de toekomst van 
de arbeidsmarkt?
‘Ik ben een naïeve optimist. Ik geloof dat je de 
wereld eerder verandert door voor te spiege-
len hoe het anders en beter kan dan door 

steeds het negatieve te benadrukken. Het kan 
zijn dat dit experiment nooit van de grond 
komt, maar dat we ondertussen iets veel slim-
mers bedenken en doen waardoor meer men-
sen dan nu goed op hun plek zitten en duur-
zaam inzetbaar zijn. Waar ik vooral naar zoek 
is een systeem van werk en arbeidsrelaties dat 
tegemoetkomt aan basale behoeften van 
mensen: de behoefte aan autonomie, compe-
tentie en verbinding.’

Bij vele veranderingen heb je de ‘polder’ no-
dig. Gebeurt er genoeg bij de SER om opti-
mistisch te blijven over de toekomst van  
arbeid?
‘Ik ben geen ziener. Maar de dialoog wordt op 
diverse plekken omarmd. Ook bij de SER. 
Toen er laatst een advies moest komen over 
de WW en de arbeidsmarktinfrastructuur is 
er dialoog gevoerd en input gevraagd van vier-
honderd burgers, van hoog tot laag, werken-
den, werklozen, jong en oud.’  

‘Een dialoog hoeft niet altijd briljante 
nieuwe ideeën op te leveren. Het gaat ook om 
het kweken van empathie en verbinding tus-
sen diverse belanghebbenden bij de arbeids-
markt.’

‘Aan de andere kant zie je bij de SER dat 
het gesprek tussen werkgevers en vakbonden 
niet altijd gemakkelijk is. Soms vinden er wel-
les-nietesdiscussies plaats. Een voorbeeld: 
vakbonden noemen het hebben van verschil-
lende banen “stapelbanen”. De werkgevers 
spreken liever van “combinatiebanen” en be-
nadrukken dat mensen daardoor meer afwis-
seling hebben en breder inzetbaar zijn. Beide 
werkelijkheden zijn waar.’

Dit brengt Nauta aan het einde van het ge-
sprek weer terug bij de ‘idiosyncratic deal’, of 
de i-deal. Deze mag inderdaad gezien worden 
als ideaal. ‘Maar de kunst is om de i-deal in te 
bedden in het collectief. Nederland kan op dit 
gebied best wel een gidsland zijn. We moeten 
op zoek naar een oplossing voor de spanning 
tussen collectiviteit en individuele afspraken. 
Minder gedetailleerde cao’s kunnen daarbij 
prachtig werken.’ 

➺ Ronald van de Krol is redacteur van  
Het Financieele Dagblad.

O V E R  D E  A U T E U R

‘ Waar ik vooral naar zoek is een 
systeem dat tegemoetkomt aan 
basale behoeften van mensen:  
de behoefte aan autonomie, 
competentie en verbinding’

© Het Financieele Dagblad


