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De arbeidsmarkt verandert en daarmee komen bestaande arrangementen 
rond werk en inkomen onder druk te staan. Dat geldt ook voor de partijen 
die voor deze arrangementen verant woordelijk zijn, de overheid als wetten- en 
beleidmaker en de sociale partners als spelers in de polder. 
De waardering voor deze ontwikkeling loopt uiteen. Enerzijds biedt diver siteit 
meer vrijheid om de arbeidsrelatie te kiezen die het beste bij ieders wensen en 
behoeften past, anderzijds is lang niet iedereen in staat de arbeidsrelatie van 
haar of zijn voorkeur te vinden. Bovendien brengt meer diversiteit naast meer 
vrijheid, ook een grotere (kansen)ongelijkheid.

Aan dit thema wijdt onderzoeksinstituut AIAS-HSI zijn jaar conferentie. Het 
onder werp wordt uitgediept in twee panels die zijn gewijd aan de positie van 
zzp’ers op de arbeidsmarkt en hun perceptie hiervan, en aan het bestaan en de 
bestrijding van kans enongelijkheid op de arbeidsmarkt. Beide panelsessies voor-
zien in ruime discussie tussen de sprekers en andere deelnemers. Voorafgaand 
aan de panels zal het thema worden toegelicht, mede aan de hand van de wijze 
waarop AIAS-HSI de komende jaren een bijdrage wil leveren aan de discussie 
over de maatschappelijk relevante thema’s rond (de regulering van) werk. Aan 
het eind laat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich bevragen 
over de mogelijkheden en beperkingen van de wetgever tot sturing.



Panel I: Zzp’ers: perceptie, regulering, oplossingsrichtingen
Waar het ‘vaste contract’ enkele decennia terug nog dominant was, is er 
nu een breed scala aan flexibele contracten. Ook het aantal zzp’ers is sinds 
2000 verdubbeld. Daar zitten zelfstandige ondernemers onder, maar ook 
‘schijnzelfstandigen’ en werkenden met een onduidelijke arbeidsrelatie, zoals 
platformwerkers en werken den in een drie- of vierpartijenrelatie. Bestaande 
arrangementen sluiten slecht aan op deze ontwikkeling. Veel werkenden 
worden niet of ten dele beschermd door cao’s, en werknemersverzekeringen en 
pensioenvoorzieningen sluiten zelf standigen categoraal buiten. 

Hoe ervaren zzp’ers zelf hun positie op de arbeidsmarkt en in het arbeidsrecht? 
Zien zij deze als problematisch? En heeft het arbeidsrecht een antwoord op de 
‘verwilderde’ arbeidsmarkt? Hoe verhouden mogelijke alternatieven zich tot 
Europeesrechtelijke voorschriften?

 
Panel II: Kansenongelijkheid: oude en nieuwe ongelijkheden 
en het instrumentarium om deze te bestrijden
De ongelijkheid rond werk en inkomen neemt toe. Er is ongelijkheid in de 
toegang tot de arbeidsmarkt (wie heeft er werk, wie niet?), ongelijkheid op de 
arbeidsmarkt (in beloning en werkzekerheid) en ongelijkheid in de effecten 
hiervan op huis houdens (verschillen tussen nul-, één- en tweeverdieners). 
Kansenongelijkheid hangt enerzijds samen met kenmerken als sekse, leeftijd, 
herkomst en gezondheid, anderzijds met opleidingsniveau en -richting. 

Wat zijn geschikte instrumenten om ongelijkheid van kansen te bestrijden? Dient 
de nadruk te liggen op het tegengaan van discriminatie of moet er meer aandacht 
uitgaan naar het ondersteunen van mensen met de minste kansen? Wat zijn nieuwe 
ontwikkelingen die de kans op (on)gelijkheid kunnen vergroten?

 

13.00 uur Inloop

13.10 uur Opening en welkom dagvoorzitter - Mies Westerveld

13.20 uur Werk, regulering en samenleving: uitdagingen voor onderzoek en beleid 
- Maarten Keune en Ilse Zaal

Panel I: Zzp’ers: perceptie, regulering, oplossingsrichtingen

13.35 uur Introductie door Jaap van Slooten

13.40 uur Zzp’ers: werk en inkomenszekerheid  - Wieteke Conen

13.55 uur Welke antwoorden heeft het (arbeids)  recht? - Niels Jansen

14.10 uur Zzp’ers: vragen, wensen, oplossingsrichtingen - debat o.l.v. Jaap van Slooten

14.55 uur Pauze

Panel II: Kansenongelijkheid: oude en nieuwe ongelijkheden en het 
instrumentarium om deze te bestrijden

15.10 uur De staat van (kansen)ongelijkheid op de Nederlandse arbeids markt —  
Kansenongelijkheid en instrumentarium - Wike Been, Rachel Rietveld

15.40 uur Gesprek o.l.v. Paul de Beer met Sieto de Leeuw (ABU), Erik Pentenga (FNV),  
Justine Ruitenberg (Inspectie SZW), Marlies Vegter (Bureau Clara Wichmann)

16.25 uur Presentatie AIAS-HSI-bundel ‘Hoe goed werkt Nederland?’, onder redactie 
van Wike Been, Maarten Keune, Frank Tros 

16.30 uur Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter 
Koolmees

17.05 uur Verwildert de arbeidsmarkt? — Impressies - Evert Verhulp

17.10 uur Afsluiting dagvoorzitter

17.15 uur Borrel
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