
hoofdstuk over organisaties & infrastructuur neemt de lezer mee in een nieuw
organisatiejargon van channels, communities en community software. Het boek
wordt ingeleid door Bessems (community builder) en uitgeleid door Van de Wiel
(trendwatcher). Zij geven beiden een sterke analyse waarom de discussie over
organiseren en HR in 2025 nodig is. Bessems doet dit vanuit het perspectief van
de huidige crisis, de noodzaak tot veranderen in de manier waarop we organiseren
en een nieuwe verhouding tot informatieverwerking (hij houdt een pleidooi voor
Web 1.5). Van de Wiel doet dit vanuit het perspectief van de paradigmaverschui-
ving die gaande is en de noodzaak een nieuwe taal te ontwikkelen (hij trekt HR en
organiseren samen tot HR-ganiseren). De zeven thema’s in het boek kun je met
de bril van nieuwe taal lezen en duiden.

Wanneer we de twee boeken vergelijken, vallen enkele zaken op. (1) De boeken
zijn verschillend van stijl en opzet. Beweeglijk blijven met HRM focust meer op het
opmaken van een balans (waar staan we nu en wat heeft het allemaal opgele-
verd?) en kijkt meer in de diepte van het HR-veld. Organiseren en HR in 2025 kijkt
meer vooruit, legt meer de link met organisatieverandering en de rol van de HR-
professional. Ook is het boek op onderdelen meer speculatief; het is geschreven
vanuit een visie. (2) De auteurs in Beweeglijk blijven met HRM zijn in de hoofd-
stukken individueel herkenbaar, de auteurs van Organiseren en HR in 2025 pre-
senteren zich als een community en gedragen zich als zodanig binnen de HR-com-
munity op LinkedIn. (3) Beweeglijk blijven met HRM is vanuit wetenschappelijk
perspectief beter onderbouwd, Organiseren en HR in 2025 is meer essayistisch en
visionair. Dat alles maakt de boeken mooi complementair aan elkaar. Daarmee
geven de boeken samen een mooi beeld van het HR-veld anno 2013.

Dr. Michiel Schoemaker
Onderzoeker, docent en adviseur op het terrein van talent & identiteit

Zzp’ers doorgelicht

Dekker, F. (red.) (2013). En toen waren er zzp’ers. Den Haag: Boom Lemma uitge-
vers.
ISBN 978-90-5931-950-9, 172 pag.

In de jaren negentig van de vorige eeuw verschenen regelmatig publicaties met de
term de ‘nieuwe werknemer’ in de titel, al dan niet voorzien van een vraagteken.
Nu, twee decennia later, is het overduidelijk wie die nieuwe werknemer is: dat
complexe verschijnsel zzp’er. Het vraagteken was terecht. Het is immers geen
werknemer, maar ook niet echt een ondernemer. Een nieuwe ‘soort’ die kenmer-
ken van beide vertoont. Hij loopt vrij op de savanne met grote ontwikkelingskan-
sen, maar houdt ook vast aan de bescherming van het leven in de bomen. Er is
(nog) een grote diversiteit in soorten en ontwikkelingen.
De lezer kan deze bundel van acht bijdragen (exclusief de inleiding) op twee
manieren tot zich nemen. Hij kan de hoofdstukindeling van de redacteur volgen
of eerst de empirische bijdragen lezen en vervolgens de beschouwende. Sterke
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kant van dit boek is dat zzp’ers van alle kanten worden doorgelicht. Elke bijdrage
is door de redacteur voorzien van een heel korte en heldere inleiding.
In de vijf empirische bijdragen ligt voor een groot deel de kracht van dit boek. Het
zijn niet alleen momentopnames (op basis van een cross-sectionele enquête),
maar ook statische analyses over langere periodes (bijvoorbeeld 1996-2010/2011)
en studies waarin cohorten gevolgd worden over een aantal jaren. Steeds weer
wordt een vergelijking gemaakt. Met anderen, zoals vaste werknemers, flexwer-
kers en zelfstandigen met personeel. Binnen de zzp’ers zelf tussen starters vanuit
werknemerschap en uitkeringspositie, tussen hoog en laagopgeleide zzp’ers of
tussen fulltime zzp’ers en hybriden (die zzp-schap combineren met loondienst).
Mooi is ook de betrokkenheid van CBS-medewerkers als auteurs bij diverse bijdra-
gen.

Muffels vraagt zich af of zzp’ers insiders op de arbeidsmarkt zijn, of outsiders. Hij
concludeert dat zzp’ers meer lijken op zelfstandigen met personeel (= echte
ondernemers) dan op vaste werknemers en flexwerkers. Dit ligt echter anders
voor laagopgeleide zzp’ers, die lijken meer op flexwerkers, op outsiders. Dekker
(R.), Kösters en de Vries analyseren het starten, doorgaan en stoppen van de
zzp’er. Er is veel dynamiek. Jaarlijks starten er gemiddeld zo’n 100.000 nieuwe
zzp’ers, een toenemend aantal vanuit een uitkeringspositie. Er stoppen ook jaar-
lijks 60.000 zzp’ers. De helft daarvan treedt (weer) in dienst als werknemer, de
andere helft treedt uit de beroepsbevolking. Dekker (F.), Van Leeuwen en Kösters
graven met kwalitatieve interviews dieper naar het verschijnsel van de hybride
zzp’er, die ondernemerschap combineert met loondienst of omgekeerd. Plezier in
dat andere werk staat voorop, de motivatie is intrinsiek, ligt in het vak en niet in
het hogere inkomen. Mevissen, Heuts en Van Leenen richten zich op de mate
waarin mensen met een uitkering de stap zetten naar activiteit. Voor één op de
twee uitkeringsgerechtigden die start als zzp’er, levert het een verbetering op. Ze
zijn blijvend aan het werk als zzp’er (36 procent), komen vervolgens in loondienst
(8 procent) of nemen als zelfstandige personeel in dienst (6 procent). Een mooi
resultaat. Bosch, Roelofs, Van Vuuren en Wilkens volgen over de jaren
1996-2010 de keuze voor zzp-schap en trekken op basis van scenario’s de ontwik-
kelingen door tot wel 2027. Er is sprake van een cohorteffect, sterker voor man-
nen dan voor vrouwen. Van iedere lichting die de arbeidsmarkt betreedt, kiest een
steeds groter deel voor zzp-schap. Dus neemt het aandeel zzp’ers in de beroepsbe-
volking bijna als vanzelf toe.

Het beleid van de overheid komt veel aan bod; denk maar aan de mogelijkheden
die het UVW biedt om als zzp’er te starten of de fiscale voordelen. In de beschou-
wende, juridische analyses neemt de nadruk op het beleid van de overheid toe.
Westerveld doet een poging problemen in de gezagsverhouding tussen werkge-
ver/werknemer en opdrachtgever/opdrachtnemer te verhelderen met een onder-
scheid tussen zzp-ondernemers en zzp-werknemers. Ze hoopt daarmee een basis
te leggen voor consistent overheidsbeleid. Aerts ziet een meerderheid van zzp’ers
van wie het ondernemerschap buiten kijf staat, en een kwetsbare groep zzp’ers
voor wie de overheid beleid moet voeren, zoals regelingen voor een minimumloon

224 Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2013 (29) 2

Dit artikel van Boom Lemma Tijdschriften is gemaakt voor Boom uitgevers Den Haag



-of tarief. Ten slotte maakt Wilthagen de balans op (van de ontwikkelingen en het
boek). Hij vraagt zich af of met de doorgroei van de zzp’er de emancipatie van de
arbeider voltooid is. Immers, de jurist Van der Ven meende al in 1938 dat de kern
van de arbeid niet lag in de relatie tot een andere persoon (de werkgever), maar
van de werkende mens tot het doel van zijn arbeid. Wilthagen trekt dan de lijn
door naar de toekomst met een indeling van deeltijd-zelfstandige, onzelfstandige,
bewust zelfstandige en topzelfstandige (waaronder de advocaat of arts). Dit doet
mij echter denken aan een dorp uit 1938 met dagloners/losarbeiders, midden-
stand en notabelen. Maar hij raakt wel de kern van de zaak als hij opmerkt dat
met de opkomst en dominantie van de loondienstverhouding autonomie is inge-
leverd voor meer zekerheid.
Op zijn betoog voortbouwend ligt het sociologisch equivalent van de juridische
relatie van de werkende mens tot het doel van zijn arbeid in het vak, het beroep.
Eenieder die in deze tijd, alleen of gezamenlijk, zijn vak kan vasthouden en uit-
bouwen, in weerwil van schaalvergroting, bureaucratisering, het centraal stellen
van winst of het toe-eigenen van ondernemingsvermogen door managers en
bestuurders, is weerbaar op de arbeidsmarkt of opdrachtenmarkt. Die bezit de
autonomie om de teruggang in zekerheid te compenseren. Het benutten van de
beste kanten van het zelfstandige bestaan en van loondienst door het combineren
van beide posities of switchen tussen beide tijdens de loopbaan hoort daarbij. Dat
geldt voor bejaardenverzorgers, postbodes, bouwvakkers, accountants of onder-
zoekers.

Rien Huiskamp

OR en bedrijfsresultaten

Wigboldus, J.E. (2012). Bron van meerwaarde. De economische effecten van de onder-
nemingsraad. Academisch proefschrift Universiteit Twente. Assen: Van Gorcum. ISBN
978- 902-324-9443, 286 pag.

Vraag in deze studie is hoe de ondernemingsraad (OR) economische opbrengsten
voor het bedrijf of de onderneming tot stand brengt. Die opbrengsten worden
economische effecten genoemd. De studie is niet gericht op het toetsen van hypo-
thesen over economische effecten (of het optreden van de OR dit of dat effect
heeft), maar op het onderzoeken van de typen gedragingen of acties van de OR
via welke die effecten tot stand komen en de condities onder welke dat gebeurt.
Het onderzoek analyseert acht besluitvormingsprocessen (‘cases’), processen
waarin volgens de informanten in de studie, de OR en directie of staf, de OR per
saldo positief aan het bereiken van bedrijfsdoelen bijdroeg. Daarbij gaat het over
het overlegproces in plaats van de besluitvormingsprocessen van de leiding van
het bedrijf. De studie richt zich slechts op OR en bestuurders en ondanks dat de
vakbond buiten het conceptueel model blijft, maakt de auteur op meerdere plek-
ken opmerkingen over de invloed van cao en vakbonden (o.m. p. 35).
Het theoretisch kader of conceptueel model dat vanuit een literatuurbeschouwing
wordt ontwikkeld, geeft drie gedragsgebieden of ‘kanalen’ van de OR aan. Het eer-
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