
Zijn wij klaar 
voor de veranderende 
arbeidsmarkt?

DANIËLLE ALDERSHOFF
“Je moet met een goede strategische 

planning vooruit kijken en bepalen 

wat nodig is aan vast personeel en wat 

flexibel kan worden ingehuurd.”

www.deamea.nl

BRIGITTE VAN ETTEN
“Mensen met een beperking hebben 

vaak talenten. Ik heb het idee dat in 

veel bedrijven voor hen een plek is.”

www.multicopy.nl

DEELNEMERS
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De toenemende flexibilisering van 

arbeid laat een loopbaan er anders 

uitzien. Wat is er veranderd en gaat 

er veranderen? Op initiatief van Hét 

Ondernemersbelang Haaglanden, Platform 

voor kansrijk ondernemen, ging een tiental 

ondernemers met elkaar in discussie tijdens 

een rondetafelgesprek over ‘De veranderende 

personeels- & arbeidsmarkt’ bij arbodienst 

Care for Compagnies en interventiecentrum 

Second Care in Zoetermeer. 

Naast gastheer Roel Leeuwenburgh, algemeen-

directeur van Care for Compagnies/Second 

Care, schoven aan tafel: Hans de Boer, organi-

satiedeskundige bij Josifin Organisatieadvies 

& Interim Management in Zoetermeer en 

financieel-directeur van Care for Compagnies/

Second Care in Zoetermeer, Boy Soochit, 

directeur van TriMaya BV, specialist op het 

gebied van Test-, Verificatie en 

Validatiemanagement in Bodegraven, Joyce 

Nieuwland, directeur van Nieuw-Interim HRM 

Advies, wervings- en selectiebureau voor HRM 

professionals in Den Haag, Marja Cousijnse 

directeur-eigenaar van het Opleidingscentrum 

Haaglanden in Den Haag, René Steveling, 

directeur-eigenaar van Uitzendbureau EP92 in 

Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam, Daniëlle 

Aldershoff, directeur van DEA Management & 

Advies (HR-advies en Personeelshandboek 

Online) in Den Haag, Erica Roosenschoon, 

algemeen directeur van First 1 Bedrijfsfitness 

in Den Haag, Jop Schmeitz, manager van het 

Werkgeverssteunpunt (WGSP) Zoetermeer en 

Brigitte van Etten, directeur van MultiCopy 

Zoetermeer en Alphen aan den Rijn.

FLEXIBELE SCHIL
Marja Cousijnse begon de levendige discussie 

met de opmerking dat bedrijven graag willen 

werken met een vaste kern, met daaromheen 

een flexibele schil. “Het is uit bedrijfsecono-

misch opzicht aantrekkelijk. Door mensen in 

te huren als je ze nodig hebt, werk je heel effi-

ciënt. Je hoeft voor hen niet na te denken over 

ziekteverzuim en allerlei andere dingen als 

pensioen. Maar je ziet dat de overheid en 

werknemersorganisaties zich toch te veel aan 

het oude willen vasthouden. Er zit een groot 

verschil tussen werkelijkheid binnen een 

bedrijf en de wensen van de overheid.” Brigitte 

van Etten reageert: “Als ik kijk naar mijn be-

drijf is het voor mij niet handig om met allerlei 

flexibele medewerkers te werken. Wij zijn een 

dienstverlenende sector, moeten de klant leren 

kennen en met hen een relatie opbouwen. 

Als men iedere keer weer iemand anders aan 

de telefoon heeft, kan dat klanten afstoten. 

Naarmate een werknemer steeds langer in het 

vak zit moet die wel meegroeien met alle ver-

anderingen van deze tijd. Wij zullen dus altijd 

een hele goede vaste kern moeten houden.” 

SPECIFIEKE EXPERTISE
Hans de Boer: “Je hebt de korte- en lange 

termijn. Als we kijken naar de lange termijn, 

dan is het grote probleem: hoe kunnen we het 

aanbod afstemmen op de vraag? Dat is natuur-

lijk lastig. Als we nu jeugd op gaan leiden voor 

banen zijn die er over 5 jaar misschien niet 

meer. Onderwijs moet dus goed aansluiten op 

de vraag. Als we verder kijken, en dat is een 

beetje visionair gedacht, hebben wij mensen 

die werken en mensen die niet werken. Je zult 

dus continu moeten bijscholen om aangehaakt 

te blijven bij de maatschappij. Ik denk dat we 

die kant op gaan.” Boy Soochit wijst op de vele 

zzp’ers. “Zij hebben uit het verleden een exper-

tise opgebouwd waarmee zij nu aan het werk 

zijn. Wat ze vergeten te doen is zich te blijven 

ontwikkelen. Zij voeren een kunstje uit en op 

een gegeven ogenblik, stel een periode van 5 

jaar, komen ze erachter dat die markt is veran-

derd. Medewerkers die in loondienst zijn en de 

kern van een organisatie vormen ontwikkelen 

zich. Dat kan zijn doordat je als ondernemer 

investeert in opleidingen, maar ook doordat 

een organisatie meebeweegt met trends. Die 

medewerkers leren ‘on the job’, terwijl je een 

flexibele schil inhuurt op specifieke expertise. 

Op lange termijn moet je daar wel je vraagte-

kens bij zetten.” Joyce Nieuwland is het daar 

deels mee eens. “Er is inderdaad een groep 

zzp’ers die zichzelf niet meer ontwikkelt. De 

organisatie en de markt gaat echter wel verder, 

ze kunnen het niet meer bijhouden en krijgen 

een probleem. Maar er is ook een heel groot 

deel, die zich wel ontwikkelt, die weet dat men 

lang moet doorwerken. Je weet niet wat de 

toekomst gaat brengen en dus blijven zij zich 

ontwikkelen om aantrekkelijk te blijven voor 

de markt. Er zijn veel mensen zzp’er geworden 

omdat ze niet zoveel keuze hadden, niet aan de 

bak kwamen en dus maar voor zichzelf begon-

nen zijn. Zij hebben het vaak moeilijk omdat 

het geen echte keuze is. Het zijn niet echt on-

dernemers die zichzelf goed kunnen verkopen. 

Maar een groot deel van de zzp’ers heeft daar 

wel bewust voor gekozen. Die spelen goed op 

de markt in, kunnen meerwaarde betekenen 

voor organisaties en scholen zich elke keer 

weer bij. Door verschillende opdrachten aan te 

nemen, ontwikkel je je trouwens ook steeds 

opnieuw. Ook bij opdrachten die je nog nooit 

eerder hebt gedaan!”

WERKELOOSHEID
Roel Leeuwenburgh: “Als je in een specifieke 

dienstverlening zit, met name daar waar je 

kennis nodig hebt op basis van relatie en ver-

binding met je klanten en medewerkers, dan 

wordt het al een heel ander verhaal. Dan ga je 

hele andere competenties aan dit soort func-

ties koppelen. En of dat makkelijk in een zzp-

functie te gieten is, ik betwijfel dat. Bovendien 

verandert de markt razendsnel. Waar wij in 

2007/2008 dachten dat wij rond 2015 een 

enorm tekort op de arbeidsmarkt zouden 

krijgen, hebben wij nog nooit zo’n hoge  

Door het economisch tij van de afgelopen jaren is de arbeidsmarkt in korte tijd enorm veranderd. Het vaste 
arbeidscontract was decennia lang de norm, maar vandaag de dag eerder uitzondering bij een nieuw dienstverband. 

ROEL LEEUWENBURGH
“Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in 

staat is om arbeid te verrichten ondanks 

zijn handicap, aandoeningen of leeftijd.”

www.careforcompanies.nl

HANS DE BOER
“Je zult continu moeten bijscholen 

om aangehaakt te blijven bij de 

maatschappij.”

www.secondcare.nl

BOY SOOCHIT
“Zo kunnen we onze talenten passend 

blijven inzetten op de doelstellingen die 

wij hebben, wetende dat de organisatie 

zelf ook continu verandert in structuur, 

doelstelling en strategie.”

www.TriMaya.nl

MARJA COUSIJNSE
“Door mensen in te huren als je ze nodig 

hebt, werk je heel efficiënt. Je hoeft ook 

niet na te denken over ziekteverzuim en 

allerlei andere dingen die je als werkge-

ver aan je hoofd hebt.”

www.opleidingscentrumhaaglanden.nl
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werkeloosheid gehad. Los van het feit dat ook 

veel zzp’ers zonder baan zitten. Wij zijn nu 3, 4 

jaar verder en de wereld is totaal anders gewor-

den. Ik ben er niet van overtuigd dat wij over 

een aantal jaren heel veel zelfstandigen hebben 

en dat we een hele kleine kern binnen de eigen 

organisatie hebben, met een grote zzp-schil 

daar omheen. Betrokkenheid, bevlogenheid, 

krijg je met eigen personeel makkelijker voor 

elkaar dan dat je het doet met allemaal zzp’ers 

of andere mensen van buitenaf. Neem hoogge-

specialiseerde deskundigen die je inhuurt voor 

advies. Je huurt ze een aantal uren per week in 

en als ze vol zitten gaan ze eisen stellen. Dan 

gaat je rendement naar beneden en ben je dat 

belangrijke advies weer kwijt. Ondanks het feit 

dat je aan de voorkant goede afspraken maakt, 

wordt dat gedrag toch vertoond en dat is lastig!” 

KWALITEIT HANDHAVEN
Daniëlle Aldershoff voegt er aan toe dat het erg 

van de sector afhangt. “In de zorg is ontzettend 

veel gaande. Er moeten daar heel veel mensen 

uit. Maar de behoefte aan zorg is er gewoon en 

zorgprofessionals zijn gemotiveerde medewer-

kers en willen graag hun werk blijven doen. Zij 

worden, in zekere zin, onvrijwillig aan de kant 

gezet of vinden dat zij door te veel administra-

tie te weinig aan hun echte werk toekomen en 

willen meer professionele vrijheid. Vandaar 

het succes van een organisatie als Buurtzorg. 

In een zorginstelling, waar je 24 uur per dag 

zorgdiensten moet verlenen, kan je niet met 

een kleine vaste kern en een grote flexibele 

schil werken. Je moet daar met een goede 

strategische planning vooruit kijken en 

bepalen wat nodig is aan vast zorgpersoneel 

en wat flexibel kan worden ingehuurd.” 

Erica Roosenschoon vertelt hoe het in haar 

incompany-bedrijfsfitnessbranche werkt. 

“Ook ik werk het liefste met vaste krachten. 

Dat heeft alles te maken met vertrouwen, 

verbinding en kennis. We hebben niet alleen 

sportprofessionals in dienst die weten hoe een 

fitnesstoestel werkt, maar ook mensenkennis 

en test- en meetkennis hebben. Als wij met 

flexibele krachten werken, is de kwaliteit lasti-

ger te handhaven. En dan ben ik ook nog eens 

een ISO-gecertificeerde organisatie met vaste 

werkprotocollen en werkinstructies. Iemand 

die zo maar even binnenkomt en daarna weer 

weggaat, kan bij ons gewoon niet! Mensen 

verbinden zich ook aan trainers. Denk aan je 

vroegere schooltijd, je had ook je favoriete 

leraar en als er een keer een vervanger kwam, 
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die had het vaak sowieso al moeilijk, kreeg die 

niet eens een kans. Bij ons werkt dat ook zo’n 

beetje zo. Ik huur mensen echt alleen in als 

ik het niet meer red met mijn eigen vaste 

personeel of als ik een opdracht binnenhaal 

waardoor schaalvergroting noodzakelijk is. 

Ik heb daarvoor een pool van mensen met wie 

ik al heel lang samenwerk.”

INSTROOM MENSEN MET EEN AFSTAND
“Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in staat is 

om arbeid te verrichten ondanks zijn handicap, 

aandoeningen of leeftijd”, zo opende Roel 

Leeuwenburgh de discussie over het in dienst 

nemen van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Daniëlle Aldershoff: “Dat raakt 

aan de omschrijving van ‘arbeid’. En ik zou er 

daarom aan willen toevoegen: iedereen wil 

graag werken, iedereen wil gewoon iets zinnigs 

doen. Ook mensen met een arbeidsbeperking 

of verstandelijk gehandicapten die nu dag-

besteding doen. Ik heb lang in de Raad van 

Toezicht gezeten van een gehandicapteninstel-

ling en toen heb ik gezegd: wat is dat voor 

vreselijk woord: ‘dagbesteding’? Je zou ook 

kunnen zeggen ‘werk’ want dát is het, ook in 

hun eigen beleving” 

Brigitte van Etten: “Mensen met een beperking 

hebben vaak talenten. Ik heb het idee dat voor 

deze mensen in veel bedrijven plek is. Ook wij 

hebben iemand in dienst met een beperking 

tot de arbeidsmarkt. Zij heeft talenten waar 

wij in ons bedrijf heel dankbaar gebruik van 

maken. Zij doet waar zij goed in is en functio-

neert prima.” Jop Schmeitz: “Je moet bij 

mensen met een arbeidsbeperking kijken wat 

iemand kan. En dan is het heel fout om te 

zeggen, kijken wat iemand wél kan. Dat 

woordje ‘wel’ moet je daar expliciet tussenuit 

halen. Je moet namelijk zoeken naar de moge-

lijkheden die iemand heeft en wat iemand kan. 

Wij als Werkgeversservicepunt Zoetermeer 

zijn gespecialiseerd in het kijken wat ook de 

bedrijfseconomische gevolgen zijn. Want het 

inzetten van iemand met een arbeidsbeperking 

uit een maatschappelijk verantwoord onderne-

men-gedachte mag niet ten koste gaan van de 

bedrijfsvoering. Als je dus mensen efficiënter in 

kunt zetten in hun huidige werk en andere 

taken laat invullen door iemand die dat ook 

goed kan ben je efficiënter bezig en uiteindelijk 

kan je met minder kosten zelfs een hogere pro-

ductie halen. Een voorbeeld is het verzorgen 

van een lunch bij een bedrijf waar een van de 
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advocaten de opdracht krijgt om even inkopen 

te gaan doen. Als je dat doet en je ziet het decla-

rabel uur van die advocaat, daar kan je daar wel 

wat meer lunches voor regelen. Wanneer je daar 

dus iemand voor inzet die dat een aantal uren in 

de week verzorgt, maar ook nog een aantal an-

dere werkzaamheden, zoals kopieerwerkzaam-

heden gaat doen, ben je veel efficiënter bezig. 

Een ander voorbeeld is iemand met autisme. 

Kan heel vaak hoog opgeleid zijn, heeft alleen 

een werkplekaanpassing nodig om excellent te 

presteren. Als je dus iemand zodanig kunt 

plaatsen bij een werkgever dat hij of zij prikkels 

op de juiste manier toegediend krijgt, heb je een 

hele efficiënte medewerker. En een hele trouwe 

medewerker en ook nog een medewerker die 

vaak dingen doet die je niet verwacht, maar die 

wel bijdraagt aan je productiviteit!”

PASSIE
Boy Soochit: “Binnen TriMaya letten wij bij 

onze medewerkers ontzettend op passie voor 

techniek. Door een duidelijk in-, door- en uit-

stroom filosofie maken we onze talenten bewust 

van hun eigen vaardigheden. Dat bespreken we 

al op het moment dat zij bij ons aan boord 

komen. Vanaf de eerste dag maken wij ze 

bewust dat zij zich voortdurend dienen te ont-

wikkelen. Zo kunnen we onze talenten passend 

blijven inzetten op de doelstellingen die wij heb-

ben, wetende dat de organisatie zelf ook continu 

verandert in structuur, doelstelling en strategie. 

Zo dwingen wij onze talenten kritisch na te blij-

ven denken over de waarde die wij gezamenlijk 

aan de markt willen toevoegen en wat hun rol 

daarbij is!? 

En andersom moet je als ondernemer je verant-

woordelijkheid nemen door een omgeving te 

creëren waarin dat kan. Ik ben dan ook constant 

bezig om een passende organisatiecultuur te 

creëren waarbinnen verandering de enige con-

stante is. Ik moet eerlijk zeggen dat je als jong 

bedrijf niet heel bewust bezig bent met de 

instroom van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. Op dit moment ben ik als 

ondernemer er veel meer op gericht om onze 

dienstverlening in de markt te positioneren.”

Een onderwerp dat ook nog over tafel kwam 

was de aansluiting van jongeren op de arbeids-

markt. Marja Cousijnse: “Wij werken voor veel 

bedrijven waar taal een belangrijke rol speelt. 

En wat blijkt? Veel jongeren beheersen toch niet 

helemaal de spelling, zowel op hbo- als op mbo-

niveau. Zij moeten dus daarin door ons worden 

bijgeschoold. Dat soort dingen komen wij 

regelmatig tegen.” 

STIGMATISERING
Roel Leeuwenburgh wijst op het Finse onder-

wijssysteem. “Het is een voorbeeld dat je zonder 

stigmatisering hele goede resultaten kan berei-

ken. Daar word je tot je 18e jaar geen enkele 

keer getoetst en worden tot op het hoogste 

opleidingsniveau de beste mensen afgeleverd. 

Ik denk dat dit in de zorg ook kan. Als je ziet 

hoe wij in de zorg met (nutteloze) administra-

tieve taken en richtlijnen bezig moeten zijn, 

waarbij veel creativiteit eruit wordt gehaald. 

Je mag een paar procent naar links en een paar 

procent naar rechts, je wordt gecheckt door 

de zorgverzekering en een externe partij. Dat 

betekent dat je een andere medewerker aan het 

creëren bent dan twintig jaar geleden. Die is 

niet meer bezig met die patiënt of die is niet 

meer bezig met dat kind. Die is bezig met aller-

lei formulieren aan het invullen. Het is control 

op control en niemand wordt daar gelukkig van 

en je helpt de patiënt ook niet.” René Steveling: 

“Wat mij altijd zo opvalt, is dat wij in Nederland 

sowieso de neiging hebben om het te regelen en 

op papier te zetten. En dan krijg je voortschrij-

dend inzicht en moet er weer een regeling 

komen. Het fenomeen dat we alles willen 

regelen is een killing factor. Als je ziet wat wij 

destijds met de WW versus de WAO hebben ge-

daan. Omdat er te veel mensen in de WW zitten 

moeten we dat anders inkleden. Dus verzinnen 

we een WAO. En dat was een langdurende uit-

kering en het was helemaal geen schande om in 

de WAO te belanden. Het was een uitstekende 

wet. Maar ook die groeide de pan uit. 

Je kunt dat moeilijk inschatten.” 

Hans de Boer gaat nog even in op het onderwijs: 

“Zoetermeer heeft een aantal prachtige projec-

ten om kinderen te laten kijken, snuffelen aan 

onderwijs. Wij hebben het project ‘On Stage’ 

waar alle vmbo-leerlingen een dag in een bedrijf 

kunnen kijken. Onze gemeente heeft ook het 

project Aansluiting Onderwijs Bedrijfsleven 

dat de aansluiting van onderwijs op de arbeids-

markt verbetert door voldoende en deskundige 

vakmensen op te leiden. 

In ‘Zoetermeer maakt ‘t’ hebben bedrijfsleven, 

onderwijs en gemeente hun krachten gebundeld 

voor een baangarantie voor jongeren in het 

vmbo en mbo in de regio. Het moet ervoor 

zorgen dat jongeren goed worden opgeleid in 

zorg en techniek en in bedrijven aan de slag 

kunnen met de juiste kennis en vaardigheden!”

PARTICIPATIEWET
Tijdens de levendige discussie kwamen nog heel 

veel onderwerpen aan bod zoals de Wajong die 

straks Nieuw Arbeidsbeperkt gaat heten, subsi-

dieregelingen op basis van loonwaardebepaling 

voor werkgevers die mensen met een beperking 

in dienst nemen en de lusten en lasten van de 

Participatiewet die begin dit jaar van kracht is 

geworden. 

Jop Schmeitz: “Sommigen noemen het een last, 

maar ik denk dat het voor ondernemers die een 

sociale antenne hebben en gevoel hebben voor 

maatschappelijk ondernemen een uitdaging is 

om iemand met een beperking of een afstand tot 

de arbeidsmarkt een kans te bieden binnen hun 

bedrijf. En zeker als je dan gaat kijken van wat 

hij of zij kan en dat eigenlijk beter doet dan als 

iemand die meerdere taken heeft en eigenlijk 

het er maar naast bij doet. Door het verstrekken 

van bijvoorbeeld een werkgeverscheque of loon-

kostensubsidie wordt het trouwens voor werk-

gevers extra aantrekkelijk om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt en/of een (gedeelte-

lijke) beperking in dienst te nemen. Het is voor 

zo’n ondernemer een lust iemand te zien die blij 

is om bij jou te werken. Blij dat hij dit werk mag 

doen en weer ritme in zijn leven heeft, en als 

veel vrolijkere medewerker de deur uitgaat!” «

DEELNEMERS

JOYCE NIEUWLAND
“Door als zzp’er verschillende

opdrachten aan te nemen ontwikkel 

je je steeds weer. Ook bij opdrachten 

die je nog nooit eerder hebt gedaan!”

www.nieuw-interim.nl

RENÉ STEVELING
“Wat mij altijd zo opvalt, is dat wij in 

Nederland sowieso de neiging hebben 

om het te regelen en op papier te zetten.”

www.ep92.nl

ERICA ROOSENSCHOON
“Investeren in de vitaliteit van medewer-

kers is niet alleen gezond ondernemen, 

maar ook duurzaam ondernemen“

www.bedrijfsfitness.nl

JOP SCHMEITZ
“Het inzetten van iemand met een 

arbeidsbeperking uit een maatschappe-

lijk verantwoord ondernemen-gedachte 

mag niet ten koste gaan van de 

bedrijfsvoering.”

www.wgsp-zoetermeer.nl
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