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Twaalf jaar na invoering lijkt de Flexwet klaar voor de
schroothoop. Met deze wet probeerde het toenmalige
(paarse) kabinet tijdelijke arbeidscontracten mogelijk te
maken en tegelijkertijd flexwerkers een behoorlijke
rechtspositie te geven. Dus de combinatie van flexibiliteit
en zekerheid die de Flexwet beloofde, paste uitstekend bij
de tijdgeest.

Maar vorige week zette het Centraal Bureau voor de
Statistiek deze linkse hobby aan de rand van de stoep.
Vuilnisman, mag deze zak ook mee? Het CBS
presenteerde een rapport over de dynamiek op de
Nederlandse arbeidsmarkt en de conclusies waren niet
mals.

Een citaat uit het persbericht: 'Tijdelijk werk blijkt vaak
geen opstap te zijn naar vast werk. Integendeel,
werknemers met een tijdelijke aanstelling lopen meer
risico op werkloosheid dan mensen met een vaste
aanstelling, terwijl de duur van de werkloosheid niet
korter is dan na een vast contract.'

'Invoering Flexwet leidt niet tot lagere werkloosheid',
kopten de kranten de volgende dag. Wim Kok noemde
het ooit zijn belangrijkste sociaaleconomische wapenfeit,
maar ruim een decennium later vinden we zijn Flexwet

terug tussen die andere puinhopen van paars.

Afschaffen dan maar, die wet? Laten we dat maar niet
doen, want de suggesties uit het persbericht worden
nauwelijks gestaafd door het rapport zelf. Het persbericht
is gebaseerd op hoofdstuk 6 van het rapport, geschreven
door Roland Dekker (Universiteit Tilburg en TU Delft)
en Irma Mooi-Reçi (Vrije Universiteit). Hun
onderzoeksvraag was een heel specifieke: vinden
flexwerkers sneller werk dan werklozen die een vaste
baan verloren? Het ging de onderzoekers dus om het
verschil in werkloosheidsduur tussen mensen die
voorheen een tijdelijk contract hadden, en mensen die
voorheen een contract voor onbepaalde tijd hadden.

De conclusie van het onderzoek luidt (in mijn woorden):
voormalige flexwerkers komen gemiddeld iets sneller
weer aan het werk, maar andere variabelen, zoals leeftijd
en de sector waarin iemand werkzaam was, zijn
belangrijker. Dat is alles.

Of flexwerk de werkloosheid in Nederland wel of niet
heeft verlaagd, wordt in het hoofdstuk niet onderzocht.
Alleen of het van belang is voor de werkloosheidsduur
dat de vorige baan tijdelijk of vast was.

De gemeenschap der arbeidseconomen moet maar
beoordelen of dat überhaupt een relevante
onderzoeksvraag is. Ik denk van niet, omdat iemand die
zijn vaste baan verliest ook kan solliciteren op een
tijdelijke baan. Als alle werklozen (voormalig flex en
voormalig vast) in gelijke mate van het nieuw
aangeboden tijdelijke werk profiteren, blijft de hypothese
dat de Flexwet voor lagere werkloosheid heeft gezorgd
moeiteloos overeind. Zonder tijdelijke contracten duurde
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de werkloosheid voor iedereen misschien wel een stuk
langer.

Volgens het Centraal Planbureau zorgen flexibele
contracten dan ook wel degelijk voor minder
werkloosheid. Mensen met een tijdelijk contract zouden
anders vaak helemaal geen werk hebben, concludeerde
CPB'er Rob Euwals onlangs op de economensite Me
Judice.

Verbeteren van de Flexwet kan natuurlijk wel.
Bijvoorbeeld, zoals Euwals oppert, door een nieuw
arbeidscontract met een looptijd van tien jaar mogelijk te
maken. Dat zou een aanstelling tussen tijdelijk en vast
zijn, waarbij werkgevers wel een prikkel hebben om te
investeren in kennis en vaardigheden, maar niet voor
eeuwig aan de werknemer vastzitten.

Nog een denkstap verder en alle werknemers hebben een
tijdelijk contract - kort of lang. Het zogenaamde

probleem van de doorstroming van flex naar vast is
opgelost, want de vaste baan bestaat niet meer. Dat is een
prikkelend idee. Niet weggooien dus, die Flexwet, maar
juist uitbreiden.

Mathijs Bouman is macro-econoom.

Nog een denkstap verder en alle werknemers hebben een
tijdelijk contract - kort of lang
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