
SCP-directeur Kim Putters over polarisatie op de arbeidsmarkt

‘Zonder binding 
met de samenleving 
geen optimale 
bedrijfsvoering*

De verschillen tussen hoger en lager opgeleiden 
op de arbeidsmarkt nemen toe en daarmee ook 
de kans op maatschappelijke ontwrichting. 
Tegelijkertijd signaleert Kim Putters positieve 
ontwikkelingen: een groeiend aantal onder
nemers ziet het belang van menselijke inzet 
voor goede bedrijfsresultaten, ook mensen 
met een beperking.

U
 heeft het in uw lezingen regel
matig over nieuwe scheidslijnen 
die de moderne samenleving 
verdelen. Welke ontwikkelingen ziet u 

daarbij op de arbeidsmarkt?
“We zien dat kinderen ongelijkc 
kansen hebben in het onderwijs. 
Maar vooral wat er daarna op de 
arbeidsmarkt gebeurt leidt tot 
scherpe ongelijkheid. Hoogopgelei
den kunnen vaak uit de voeten met

technologie, zelf de regie voeren 
over hun leven en alle risico’s zoveel 
mogelijk uitbannen. Mensen met 
een mbo-opleiding of minder scho
ling krijgen vaker ílex-contracten. 
Hun banen worden gemakkelijker 
uitbesteed en hun werk verdwijnt 
vaker door robotisering.
Als de scheidslijnen scherper 
worden, groeien ook de spanningen. 
Als mensen ervaren dat zij iedere

keer weer de klos zijn, neemt het 
risico toe op ontwrichtende polari
satie en conflicten. Dat zien we in 
de Verenigde Staten, maar ook in 
Europa.”

Wat zijn de gevolgen van deze polarisa
tie voor mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt?
"Als je een arbeidsbeperking hebt, 
ben je in veel gevallen ook lager
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olitiete partijen zouden juist de groepen mee 
moeten verbinden, maar ik zie vooral polarisatie'

Kim Putters

Kim Putters (1973) is bestuurskun
dige en sinds 2013 directeur van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij 
is hoogleraar Beleid en Sturing van 
de Zorg aan de Erasmus Universi
teit Rotterdam. Hij verrichtte eerder 
onderzoek naar innovaties in zor
ginstellingen, naar maatschappe
lijk ondernemerschap en wijk- en 
buurtgericht werken.
Op 2 februari 2017 verzorgt hij 
de jaarlijkse Cedrislezing over de 
gevolgen van maatschappelijke 
polarisatie voor mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt.
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opgeleid. Dat kan leiden tot een 
opeenstapeling van negatieve 
effecten: een minder goede gezond
heid, minder inkomen en minder 
goede participatie in de maatschap
pij. Alleen al het bedienen van de 
kaartautomaat voor een treinticket 
kan een grote drempel zijn om mee 
te doen in de samenleving. De meest 
kwetsbare mensen hebben ook vaak 
de kleinste netwerken. Door dit alles 
groeit de afstand tot de arbeidsmarkt 
alleen maar.
liet verschil in arbeidsdeelname 
tussen mensen met en zonder ar
beidshandicap is de afgelopen járen 
juist groter geworden in plaats van 
kleiner. Uit onze trendrapportage 
‘Beperkt in functie’ uit oktober 2016 
blijkt dat 
mensen met 
een arbeidson
geschiktheids
uitkering of 
arbeidshan
dicap steeds 
minder vaak 
betaald werk 
hebben.
Juist in dit 
tijdsgewricht kiezen 
sommige gemeenten ervoor om 
SW-bcdrijven te sluiten. Maar 
mensen met een arbeidsbeperking 
verdwijnen niet. Deze groep is er 
en zal er altijd zijn.
We hebben verder niet goed op ons 
netvlies om hoeveel mensen dat 
eigenlijk gaat. Als we arbeidsonge
schikten buiten beschouwing laten, 
heeft één op de tien personen van 
15 tot 65 jaar een gezondheidsbeper- 
king, die hem of haar belemmeren 
om werk te krijgen of te behouden. 
Veel mensen hebben dus een vlekje. 
Ik vind het belangrijk dat dit beter 
zichtbaar wordt.”

Wat is de rol van werkgevers hierbij?
“Slechts negen procent van de werk
gevers had in 2014 specifiek beleid 
om mensen uit kwetsbare groepen 
in dienst te nemen. Veel bedrijven 
denken dat het in dienst nemen van 
deze mensen niet samengaat met 
een efficiënte bedrijfsvoering. Door 
overheidsbezuinigingen en auto
matiseringen is de gedachte ont

staan dat het efficiënter is om robots 
in te zetten dan mensen. Gelukkig 
zien we ook bedrijven die mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
juist wel in dienst nemen. Dat zijn 
vaak kleinere bedrijven, die meer 
binding met de samenleving voelen.”

Ziet u een kanteling van de mindset?
“Ja. Als een bedrijf een paar Wsw’ers 
in dienst heeft, blijkt dat juist een 
enorme samenbindende factor voor 
het hele personeel. De vrij rationele 
manier van denken over efficiency 
en het wegbezuinigen van mensen 
begint op zijn einde te lopen.
Het is niet wenselijk voor de samen
leving om de groep met een arbeids
beperking achter te laten. Niet voor

henzelf, maar ook niet voor de rest 
van de samenleving Daarvoor is 
meer gemeenschapsdenken nodig. 
We zijn niet de BV Nederland, maar 
de Gemeenschap Nederland.”

Waar ziet u deze voorlopers?
“Opmerkelijk genoeg is het niet de 
overheid die voorop loopt bij het in 
dienst nemen van deze groep, maar 
zijn dat een aantal bedrijven. In het 
mkb en misschien ook in de gezond
heidszorg gaat deze kanteling het 
snelst. Het heeft een meerwaarde 
voor de samenleving en het blijkt 
ook nog eens goed te zijn voor de 
bedrijfsresultaten.
Ik woon in de Albasscrwaard, waar 
veel scheepswerven zijn. Deze wer
ven zijn sterk geworteld in de om
geving. Daarom vinden ze het heel 
gewoon om hun werknemers ook uit 
de eigen regio te betrekken. Ze halen 
uit mensen wat erin zit.
Ik zie dat ook werkgeversorganisaties 
VNO/NCW en AWVN zich hiervoor 
sterk maken. Dat moet ook wel, want 
zij beseffen heel goed dat het draag

vlak voor het bedrijfsleven anders 
afneemt. Het verzet tegen vrijhan- 
dclsvcrdragen zou bijvoorbeeld 
kunnen toenemen.”

U pleit voor een nieuw sociaal contract 
tussen burgers, om de kloof te overbrug
gen. Wat bedoelt u daarmee?
“Ik bedoel het vooral overdrachte
lijk: wat voor idee ligt er onder onze 
samenleving? Wat willen wij bijdra
gen aan de verdeling van inkomen 
en kansen van mensen? Zo'n deal 
moet voorkomen dat mensen bui
tenboord vallen op de arbeidsmarkt 
en op andere terreinen. De overheid 
kan dit niet alleen oplossen en heeft 
daarbij dus ook het bedrijfsleven 
nodig.

Een grotere 
polarisatie 
is niet goed 
voor de 
economie, 
de samenle
ving en het 
vertrou
wen. In de 
politiek 
ontstaat

steeds meer fragmentatie. Je hebt 
aparte partijen voor moslims, oude
ren, yuppen en kansarmen. Politie
ke partijen zouden juist de groepen 
meer moeten verbinden, maar ik zie 
op dit moment vooral polarisatie.”

Wélke rol spelen Cedris en .SW-bednjven 
in het sociale contract?
“De SW-bedrijven kunnen zelfbe
wuster en actiever zijn. Ze kunnen 
de lead nemen in hel agenderen van 
dit thema en het creëren van alter
natieven. Het debat lijkt bijna alleen 
maar te gaan over de quota om men
sen met een beperking in dienst te 
nemen. Maar SW-bedrijven kunnen 
ook hun eigen contacten leggen en 
opkomen voor de mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.
Het is normaal dat niet iedereen op 
hetzelfde niveau functioneert. Wat 
voor de een optimaal is, pakt voor 
een andere persoon anders uit. Die 
mix van verschillen zou juist wel 
eens heel vruchtbaar kunnen zijn 
op de werkvloer.” M

eaeriaaa.
maar de Gemeenscha
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From: roelof schaafsma <roelof.c.schaafsma@gmail.com>
Sent: vrijdag 10 februari 2017 22:24:08
To: info Oude IJsselstreek; gemeente@ouder-amstel.nl; stadskantoor@oudewater.nl; info@overbetuwe.nl; info@papendrecht.nl; info@peelenmaas.nl; info@pekela.nl; info@pijnacker-

nootdorp.nl; info@purmerend.nl; info@putten.nl; info@raalte.nl; gemeente@reimerswaal.nl; info@renkum.nl; info@renswoude.nl; gemeente@reuseldemierden.nl; gemeente@rheden.nl; 
info@rhenen.nl; info@ridderkerk.nl; rijnwaarden@rijnwaarden.nl; gemeente@rijssen-holten.nl; stadhuis@rijswijk.nl; info@roerdalen.nl; mail@roermond.nl; info@roosendaal.nl; 
info@rotterdam.nl; Gemeente Rozendaal; gemeente@rucphen.nl; gemeente@s-hertogenbosch.nl; postbus8@schagen.nl; info@scherpenzeel.nl; contact@schiedam.nl; 
postbus20@schiermonnikoog.nl; info@schijndel.nl; Schitterend Schinnen; gemeente@schouwen-duiveland.nl; info@simpelveld.nl; postbus@sintanthonis.nl; gemeente@sint-
michielsgestel.nl; info@sint-oedenrode.nl; gemeente@sliedrecht.nl; algemeen@slochteren.nl; info@gemeentesluis.nl; gemeente@smallingerland.nl; postbus2000@soest.nl; 
gemeente@someren.nl; gemeente@sonenbreugel.nl; gemeente@stadskanaal.nl; gemeente@staphorst.nl; gemeente@stedebroec.nl; info@gemeente-steenbergen.nl; 
info@steenwijkerland.nl; info@gemeentestein.nl; info@stichtsevecht.nl; info@strijen.nl; info@sudwestfryslan.nl; gemeente@tenboer.nl; Gemeente Terneuzen; gemeente@terschelling.nl; 
gemeente@texel.nl; gemeenteteylingen; gemeente@tholen.nl; gemeente@tiel.nl; inwoners@tilburg.nl; Gemeente Tubbergen; info@twenterand.nl; info@tynaarlo.nl; gemeente@t-diel.nl; 
postbus83@uden.nl; gemeentebestuur@uitgeest.nl; gemeente@uithoorn.nl; gemeente@urk.nl; info@heuvelrug.nl; info@vaals.nl; info@valkenburg.nl; gemeente@valkenswaard.nl; 
info@veendam.nl; info@veenendaal.nl; gemeente@veere.nl; info@veghel.nl; gemeente@veldhoven.nl; info@velsen.nl; info@venlo.nl; gemeente@venray.nl; gemeente@vianen.nl; 
info@vlagtwedde.nl; info@vlieland.nl; gemeente@vlissingen.nl; info@voerendaal.nl; gemeente@voorschoten.nl; Gemeente Voorst; gemeente@vught.nl; gemeente@waalre.nl; 
info@waalwijk.nl; gemeente@waddinxveen.nl; gemeente@wageningen.nl; gemeente@wassenaar.nl; gemeente@waterland.nl; Gemeente; info@weesp.nl; info@werkendam.nl; 
info@westmaasenwaal.nl; info@gemeentewesterveld.nl; gemeente@westervoort.nl; info@gemeentewestland.nl; info@weststellingwerf.nl; gemeente@westvoorne.nl; 
gemeente@wierden.nl; gemeente@wijchen.nl; info@wijdemeren.nl; info@wijkbijduurstede.nl; gemeente@winsum.nl; gemeente@winterswijk.nl; gemeente@woensdrecht.nl; 
stadhuis@woerden.nl; antwoord@over-gemeenten.nl; info@woudenberg.nl; gemeente@woudrichem.nl; info@zaltbommel.nl; info@zandvoort.nl; postbus1@zederik.nl; info@zeewolde.nl; 
zeist@zeist.nl; gemeente@zevenaar.nl; antwoord@zoetermeer.nl; gemeente@zoeterwoude.nl; gemeente@zuidhorn.nl; gemeente@zuidplas.nl; gemeente@zundert.nl; info@zutphen.nl; 
info@zwartewaterland.nl; gemeente@zwijndrecht.nl; postbus@zwolle.nl

Cc:
Subject: update manifest namens ondernemingsraden sw bedrijven Nederland

geachte leden van gemeenteraden

Vorige week hebben wij u namens de ondernemingsraden van Sociale Werkbedrijven een manifest aangeboden. Wij hopen natuurlijk dat u dit manifest zult bespreken in de 

Raadscommissie en/of de Raad.

Naar aanleiding van de lezing van hoogleraar Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), over polarisatie op de arbeidsmarkt van 2 februari jl. willen wij u 

graag wijzen op het artikel in het magazine van Cedris. Daarin ondersteunt Putters de inhoud van ons manifest. Het artikel kunt u ook vinden op www.scherpopparticipatie.nl

Een van de zaken die Putters benoemt is dat ook op gemeentelijk (politiek) niveau samenwerking nodig is tussen partijen, waar we in de praktijk vooral of vaak polarisatie zien. 

Wij willen er bij u op aandringen dat het, zeker op het terrein van de Participatiewet, juist belangrijk is om de samenwerking op te zoeken. We vragen u in gesprek te gaan met de 

ondernemingsraden van uw sociaal werkbedrijf. ook al denkt u dat u het in uw gemeente goed voor elkaar heeft. En heeft u succesverhalen: deel deze dan met ons want Nederland heeft 

die idee n hard nodig.

Namens ondernemingsraden sw bedrijven Nederland

Roelof Schaafsma 

Peter Smit

woordvoerders van dit manifest

Roelof Schaafsma

voorzitter OR Tomingroep

franciscusweg 12 

1200 AD Hilversum
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