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Repliek bij ‘Een zorgelijke
arbeidsmarkt’
Gerda Raas

Over de ‘zorgelijke arbeidsmarkt’ valt meer te
zeggen dan in het artikel aan bod kan komen. Zo merkt Krikke terecht op dat aan het
fenomeen van de zzp’er (zelfstandige zonder
personeel) geen aandacht is besteed, en Vlaar
dat het onderwerp van de arbeidsmigranten
onderbelicht is gebleven. Beide onderwerpen
rechtvaardigen meer aandacht en een apart
artikel.
Laat ik voor die discussie alvast twee punten
aanreiken.
1. Voor verpleegkundigen en verzorgenden is
de weg naar het zzp’er-schap vooralsnog
bezaaid met juridische, ﬁscale en ﬁnanciële
hobbels. Minister Klink heeft weliswaar
aangekondigd de regelgeving zodanig aan
te willen passen dat mensen zelfstandig
gecontracteerd kunnen worden, maar tegelijkertijd wijst hij op het loonopdrijvende
effect dat dit kan hebben.1 Bij de parlementaire behandeling van de wetswijziging zal
in de discussies dit laatste aspect vermoedelijk de boventoon voeren, hoewel de
ﬁnanciële crisis heeft laten zien dat zzp’ers
bijdragen aan de door velen (waaronder
Krikke en Vlaar) bepleite ﬂexibilisering van
de arbeidsmarkt. Gaat de zorgsector zich

sterk maken voor deze vorm van ﬂexibiliteit, ook als daar een prijskaartje aan blijkt
te hangen?
2. Die regelgeving voor zzp’ers raakt overigens ook het punt van arbeidsmigranten.
‘Oost-Europese vrouwen als alternatief
voor verpleeghuis’ kopte Het Financieele
Dagblad op 6 augustus jl. Ook het bureau
dat Bulgaarse vrouwen als zzp’er aan
de slag wilde laten gaan, loopt op tegen
juridische grenzen. Stel dat mensen die
aangewezen zijn op een verpleeghuis in
plaats daarvan massaal zouden kiezen voor
een inwonende buitenlandse zzp’er, dan
zal arbeidsmigratie ongetwijfeld bijdragen aan het mitigeren van te verwachten
tekorten. Maar kiezen potentiële verpleeghuiskandidaten voor arbeidsmigranten als
voor deze mensen vergelijkbare (ﬁnanciële)
arbeidsomstandigheden gelden als voor
Nederlandse werknemers/zzp’ers? De
Sociaal Economische Raad (SER) buigt
zich op dit moment over dit vraagstuk,
mede naar aanleiding van een verzoek van
sociale partners in de bouw die minister
Donner gevraagd hebben de arboregels op
het gebied van fysieke belasting ook van
toepassing te laten zijn op zzp’ers. Die
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speciﬁeke vraag zal de SER beantwoorden
in aansluiting op het bredere advies over
de gevolgen van de toename van het aantal
zzp’ers voor de structuur van de arbeidsmarkt. Dat laatste advies wordt in oktober
2010 verwacht en zal ongetwijfeld ook voor
de zorgsector van belang zijn.
Noot
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