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Toelichting op samenstelling onderzoeksgroep  
 
De groep onderscheidt zich door gedegen historische kennis van de overlegeconomie, sociale en 
economische geschiedenis en de geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen. De sociaalhistorische 
aanpak van de aanvrager en de economisch-historische van de mede-aanvrager vullen elkaar daarbij op 
natuurlijke wijze aan. Door de inzet van twee adviseurs die zich actief met het onderzoek naar hedendaagse 
flexibilisering bezighouden wordt de slagkracht van het project in de richting van hedendaags beleid 
vergroot.  

 
Top 5 publicaties van de onderzoeksgroep in verband met het onderzoeksthema 
1. Heerma van Voss, L., ‘Wat is er Nederlands aan de Nederlandse sociale zekerheid?’ (Rede uitgesproken bij 
de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de sociale zekerheid aan de 
Universiteit Utrecht op maandag 1 juni 2015) 
2. Heerma van Voss, L., ‘Geleide lonen en arbeidsparticipatie: de SER over arbeid’, in: J. Dankers et al (eds), 
SER 1950-2010. Zestig jaar denkwerk voor draagvlak (Amsterdam: Boom, 2010), 101-122 
3. Touwen L.J., Coordination in Transition. The Netherlands and the World Economy, 1950-2010 Brill Library 
of Economic History no. 5. (Leiden: Brill, 2014) 
4. Touwen L.J., The Hybrid Variety. ‘Lessons In Non-Market Coordination from the Business System in the 
Netherlands, 1950-2010’, Enterprise and Society 15(2014)4, 849-884 
5. Touwen L.J., ‘Varieties of Capitalism and Institutional Change in New Zealand, Sweden and the 
Netherlands in the 1980s and 1990s’, in: Egbert H and Esser C (eds) Aspects in Varieties of Capitalism: 
Dynamics, Economic Crisis, New Players (Saarbruecken: Lambert Academic Publishing, 2010), 171-202 

 
1. Samenvatting 
 
In Nederland is het georganiseerd overleg over arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen hoog 
ontwikkeld. De Nederlandse polder heeft de reputatie om ingrijpende veranderingen in de 
arbeidsverhoudingen effectief te kunnen doorvoeren. Dit vraagt veel overleg en is niet heel snel, maar de 
resultaten worden wel breed gedragen en daarom relatief vlot en met weinig tegenwerking uitgevoerd.  
In dit project toetsen we dat aan drie veranderingen die alle drie met de flexibilisering van arbeid te maken 
hebben: de maatschappelijke acceptatie van uitzendbureaus, sterke groei van deeltijdarbeid, met name 
voor vrouwen en de groei van flexwerk (tijdelijke contracten en zzp-ers). De eerste twee veranderingen 
vonden plaats vóór 1990, de laatste erna. De eerste twee beantwoorden aan de goede reputatie van de 
polder: de uitkomst was evenwichtig, hield rekening met de belangen van werknemers en werkgevers, en 
werd breed geaccepteerd. Dat geldt niet voor de invoering van flexwerk. Hier was de polder wel effectief: 
flexwerk groeide in Nederland sneller dan overal elders. Maar deze groei wordt ervaren als doorgeslagen. Te 
veel mensen moeten werken zonder uitzicht op een gewenste vaste baan, of in zzp-contracten die alleen 
gericht zijn op het goedkoper maken van werk.  
In het project wordt de vraag gesteld waarom de polder niet langer een resultaat oplevert dat als 
evenwichtig ervaren wordt. Is de polder niet langer effectief? Is er geen balans meer tussen de macht van 
werkgevers en werknemers? Is de internationale concurrentie doorslaggevend geworden in de kleine open 
economie Nederland? Is de Nederlandse economie van karakter veranderd? Of is het een combinatie van 
deze factoren? Welke lessen zijn daaruit te trekken voor de gewenste mate van flexibilisering en voor de 
toekomst van de polder? 

 
2. Probleemanalyse 
 
In de dertig jaar na 1945 werd in Nederland, zoals in alle Noordwest-Europese landen, een verzorgingsstaat 
opgebouwd. Deze was toegesneden op een economie waar de meeste arbeid verricht werd in de industrie 
en de dienstverlening. Voortbouwend op wat eerder in de twintigste eeuw tot stand was gekomen, werd 
een gereguleerde arbeidsverhouding de norm, waarin loonarbeid onder de regels van een cao viel, en vaste 
volledige banen het uitgangspunt waren. Werknemers werden beschermd tegen willekeurig ontslag. Een 
uitgebreid, maar duur stelsel van sociale verzekeringen werd opgebouwd. Oudere vormen van flexibele 
arbeid in de bouw, haven en landbouw, werden kwantitatief minder belangrijk.  
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Zowel aan werknemers- als aan werkgeverszijde ontstond tegen het dominante karakter van de 
standaardaanstelling bezwaar. Werkgevers wilden en willen flexibiliteit om pieken en dalen in hun behoefte 
aan arbeid op te vangen. Niet alle werknemers waren uit op voltijds vaste banen.  
Internationaal stonden arbeidsbemiddeling voor tijdelijk werk en deeltijdwerk echter in een kwade reuk. In 
beide gevallen kwam Nederland tot een bijzondere oplossing.  
Arbeidsbemiddeling voor tijdelijk werk had internationaal een slechte reputatie omdat de bemiddelaar vaak 
lage lonen betaalde en premies en belasting ontdook. Het uitzendbureau dat wel nette lonen betaalde en 
aan alle wettelijke verplichtingen voldeed, was een Nederlandse innovatie (Emmer e.a. 2010). Dat 
respectabele uitzendwerk werd ook een Nederlands uitvoerproduct: in navolging van de Nederlandse 
aanpak kwamen ook elders zulke uitzendbureaus op.  
Internationaal zagen en zien economen deeltijdwerk als een onaantrekkelijke optie. Dit was en is niet het 
geval met Nederlandse deeltijdwerkers, voor een groot deel vrouwen die in combinatie met andere 
activiteiten zelf deeltijdwerk prefereren boven een voltijdsbaan. In 1960 was de arbeidsmarktparticipatie 
van vrouwen in Nederland de laagste in Europa, samen met Griekenland. Nu is zij aan de Europese top, 
samen met de Scandinavische landen. Deze omslag is grotendeels tot stand gekomen door middel van 
deeltijdwerk, waarin Nederland voor mannen, maar nog veel meer voor vrouwen koploper is. In 2015 
werkten 75 % van de in loondienst werkende Nederlandse vrouwen in deeltijd, terwijl geen enkel ander land 
boven 50 % uitkwam.  
In beide gevallen ontwierp en accommodeerde het Nederlandse stelsel van overleg tussen de sociale 
partners, de ‘polder’, regelgeving die een evenwichtig compromis vormde tussen de belangen van 
werkgevers en werknemers.  
Toen in de tweede helft van de jaren negentig het aantal tijdelijke en flexibele arbeidscontracten verder 
opliep, werd de polder opnieuw gevraagd te adviseren. Het keukentafelakkoord van 1996 leidde tot de nota 
Flexibiliteit en Zekerheid van de Stichting van de Arbeid en de gelijknamige wet die 1 januari 1999 van kracht 
werd. Hoewel ook in verdere regelgeving de polder betrokken bleef, was de uitkomst nu minder 
evenwichtig. Sinds 2000 verdubbelde het flexwerk (tijdelijke contracten en zzp-ers) in Nederland. Op het 
moment behoort Nederland tot de Europese top in flexwerk met landen als Polen, Spanje en Griekenland. 
Nergens in Europa groeide de afgelopen 10 jaar het aantal flexwerkers zo snel als in Nederland. Deze 
flexibele schil ving de grootste klap op bij de crisis van 2008. Door vele betrokkenen wordt de flexibilisering 
van de arbeidsmarkt nu beschouwd als te ver doorgeschoten.  

 
3. Kennisdoel- en vraagstelling 
 
Hoewel werken via uitzendbureaus, werken in deeltijd, tijdelijke banen en zzp-erschap in allerlei aspecten 
verschillen, zijn ze ook goed vergelijkbaar. Flexibele arbeid biedt zowel voor de werknemer als voor de 
werkgever mogelijkheden om de behoefte aan werk af te stemmen op de omstandigheden. Werkgevers 
kunnen de verplichtingen van vaste aanstellingen en de daarmee samenhangende kosten vermijden door 
meer tijdelijk personeel aan te nemen. Maar vaste aanstellingen vergroten de motivatie en de ontwikkeling 
van vaardigheden van het personeel. Werknemers geven in sommige gevallen zelf de voorkeur aan flexibel 
werk. Ook wanneer zij uit zijn op een vaste aanstelling, gebruiken zij flexibele banen om bij bedrijven binnen 
te komen.  
 
Gebaseerd op deze vergelijkbaarheid, is de hoofdvraag: 
Waarom slaagt de polder er de laatste decennia minder goed in om op het gebied van flexibele arbeid een 
compromis te bereiken dat in de Nederlandse samenleving als evenwichtig wordt beschouwd? 
 
Aan het Nederlandse polderen lijkt in de hoofdvraag een grote rol te worden toegekend, maar daarbij zijn 
twee kwalificaties op zijn plaats. In de eerste plaats gaat het niet alleen om de iconische toppen van het 
poldermodel als de SER en de Stichting van de Arbeid. Het polderen vraagt medewerking van een heel 
gebouw van organisaties, en uiteindelijk tenminste de passieve instemming van de basis, leden en niet-
leden, werknemers en werkgevers. In de tweede plaats hoeft de oorzaak van het verminderde vermogen om 
een compromis te bereiken niet bij de instituties of de personen van de polder zelf te liggen. Het kan ook 
zijn dat de omstandigheden een compromis in de recente periode moeilijker te bereiken maakten. Ook dat 
moet bij het onderzoek betrokken worden. Dat leidt tot de volgende deelvragen voor ieder van de drie 
gevallen: 
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1. Welke invloed had de ontwikkeling van de Nederlandse en internationale economie op de behoefte aan 
vaste en flexibele arbeid? Hoe was flexibele arbeid georganiseerd en in welke mate kwam dat tegemoet 
aan de behoefte? 

2. Welke behoefte hadden de werkgevers in verschillende bedrijfstakken aan flexibele arbeid? Hoe werd 
die behoefte geformuleerd en naar buiten gebracht? Wat was en hoe ontwikkelde zich de houding van 
werkgeversorganisaties? 

3. Welke behoefte bestond er onder werknemers aan flexibele arbeid? Hoe werd die buiten en binnen 
vakorganisaties gearticuleerd? Wat was en hoe ontwikkelde zich de houding van de vakbeweging? 

4. Hoe ontwikkelde zich het publieke debat over flexibele arbeid en dat in de politiek? Welke impulsen 
gingen daarvan uit op beleidsvorming? 

5. Hoe ontwikkelde zich het debat over flexibele arbeid in SER en Stichting van de Arbeid? Welke impulsen 
gingen daarvan uit op beleidsvorming? 

6. Hoe kan uit dit krachtenveld het ontwikkelde beleid verklaard worden? 
7. Hoe pakte het beleid uit? Tot welke initiatieven leidde dit om het beleid aan te passen? 
 

 
4. Materiaal en methode 
 
Het verklaren van maatschappelijke ontwikkelingen die veel oorzaken in verschillende sferen en op 
verschillende niveaus hebben, is een standaardpraktijk in historisch onderzoek. Hiertoe worden de bronnen 
op de verschillende niveaus en in de verschillende sferen verzameld en in samenhang geanalyseerd. In het 
onderhavige geval zal het gaan om de volgende bronnen: 
a. kranten, tijdschriften, radio- en televisienieuwsitems 
b. gepubliceerde adviezen uit de organen van de polder 
c. statistieken 
d. archieven van werkgeversorganisaties, vakorganisaties en politieke partijen, en privé-archieven van 

leiders van die organisaties 
e. interviews met relevante individuen. 
 
Het gaat hier om organisaties die hun archieven overdragen aan openbare archiefbewaarplaatsen en hun 
recente archieven openstellen voor serieus onderzoek. Het is mogelijk dat sommige privé archieven niet 
toegankelijk zullen blijken, of dat betrokkenen niet bereid zijn zich te laten interviewen. Dat is geen 
onoverkomelijk probleem. Het is eigen aan historisch onderzoek dat bronnen verloren gaan. Historici 
kunnen daarmee omgaan. Voor een historisch onderzoek is het materiaal in dit geval ruim beschikbaar.  
 
Bijzondere problemen met betrekking tot privacy, rechten op bronnenmateriaal etc., worden niet verwacht. 
 
De postdoc zal de beide eerdere gevallen in kaart brengen. Voor deze beide eerdere gevallen zal hij of zij de 
zeven deelvragen beantwoorden. Van dit onderzoek wordt verslag gedaan in een of meer artikelen, die dus 
beschrijven waarom de polder in deze beide gevallen tot een bevredigend resultaat kwam. 
Het onderzoek van de postdoc dient als achtergrondinformatie voor het onderzoek naar de meest recente 
casus door de promovendus. Het onderzoek representeert immers de ervaring die de spelers in de polder 
hadden over eerdere besluiten rond flexibele arbeid.  
De promovendus zal het onderzoek doen naar de recente ontwikkeling, vanaf de jaren 1990. Dat gaat dus 
om de aanloop tot de wet Flexibiliteit en Zekerheid, inclusief de latere ontwikkeling tot de wet Werk en 
Zekerheid (2013) en de ontwikkeling tot het begin van de jaren 2020.  
Promovendus, postdoc en de beide begeleiders zullen een synthetiserend artikel schrijven, waarin zij de 
hoofdvraag beantwoorden door vergelijking van de drie gevallen. De uitkomst hiervan zal beschikbaar zijn 
voor de promovendus bij het afronden van de dissertatie.  
 
 
Het project richt zich op het Nederlandse geval. Het is interessant om dat geval ook internationaal te 
vergelijken. Het is evident dat er in veel andere landen vergelijkbare ontwikkelingen zijn: flexibilisering van 
arbeid is een internationale trend. Het is ook evident dat sommige van de relevante factoren exclusief 
Nederlands zijn, bijvoorbeeld het precieze karakter van de Nederlandse polder of de lage 
arbeidsmarktparticipatie van gehuwde vrouwen rond 1960 en haar grote voorkeur voor deeltijdarbeid 
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nadien. Door deze verschillen, en de verschillende mogelijkheden om arbeid te flexibiliseren, is een formele 
internationale vergelijking niet gemakkelijk te maken. Wij zullen ons daarom richten op het bijeenbrengen 
van deskundigen in de ontwikkeling van flexibele arbeid uit verschillende landen. Hen zullen we vragen om 
een bijdrage, waarbij wij de comparatieve onderzoeksvragen sterk zullen sturen. De postdoc zal een 
conferentie opzetten waarbij deze deskundigen bijeen komen. De resultaten zullen uitgebracht worden als 
een comparatieve publicatie in boekvorm of als themanummer van een wetenschappelijk tijdschrift.  

 
5. Betrokkenheid doelgroepen en begeleiding/ advisering   
 
Doelgroepen zijn organisaties van werkgevers en werknemers, organisaties van zzp-ers en de organen van 
het poldermodel, als SER en Stichting van de Arbeid.  
 
Deze instellingen zullen wij uitnodigen voor presentaties van en discussie over de resultaten. Zij zullen 
(veelal) ook benaderd worden om toegang tot hun archieven te krijgen.  
 
Wij zullen graag een begeleidingscommissie instellen vanuit deze organisaties. De ervaring leert dat dat 
behulpzaam is bij het mobiliseren van informatie. 

 
6. Op te leveren producten (‘output’) 
 
Onder 4 is al een aantal wetenschappelijke publicaties omschreven:  
Over de eerste twee gevallen (uitzendbureaus en deeltijdarbeid) een of twee artikelen. 
Over de recente casus (flexwerk) een dissertatie, en daarnaast enige artikelen in toonaangevende 
wetenschappelijke tijdschriften.  
Een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift waarin de drie gevallen vergeleken worden.  
 
In overleg met de onder 5 genoemde doelgroepen zullen verschillende workshops/conferenties 
georganiseerd worden om de resultaten te delen. Wij plannen die in jaar 3 en 4. Met hen zal ook gekeken 
worden welke andere evenementen en vormen geschikt zijn om hun achterban te laten delen in de 
resultaten.  
Wij verwachten dat conclusies over de werking van het poldermodel brede interesse zullen opwekken, en 
dus interessant zijn voor algemene publieksmedia. Dit zullen we simuleren via de afdeling communicatie van 
Huygens ING.  

 
7. Tijdsplanning van het project 
 
Aanvang onderzoek: tweede helft 2019, na werving postdoc en promovendus. 
Promovendus 
Eerste jaar: opzet onderzoek, grootste deel van de onderzoekersopleiding bij het Posthumus Instituut, 
materiaalverzameling. 
Tweede jaar: verdere materiaalverzameling. Publicatie van eerste artikel in wetenschappelijk tijdschrift. 
Derde jaar: verdere materiaalverzameling. Publicatie van tweede artikel in wetenschappelijk tijdschrift. 
Vierde jaar: Schrijven proefschrift; disseminatie resultaten. 
Postdoc 
Eerste jaar: materiaalverzameling; begin opzet internationale conferentie. 
Tweede jaar: schrijven artikel of artikelen; verdere opzet conferentie 
Conferentie 
In tweede of derde jaar: conferentie 
In derde of vierde jaar: publicatie 
Promovendus, postdoc, beide begeleiders 
Vierde jaar: synthetisch artikel 
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8. Maatschappelijke impact (‘outcome’) 
 
Ons doel is vergroting van het inzicht in de werking van de polder en in de factoren die van belang zijn bij het 
regelen van flexibele arbeid. Dat is in ieder geval van belang voor de direct betrokkenen: de personen en 
organisaties betrokken bij de polder, of bij beleid rond flexibel werk. Maar het gaat hier om kwesties die 
eigenlijk voor iedere politiek geïnteresseerde Nederlander van belang zijn. 
Wij zullen actief informatie aanbieden aan de betrokken organisaties en met hen in overleg gaan om te 
kijken hoe deze maatschappelijke impact zo groot mogelijk gemaakt kan worden. Onze ambitie is om met 
het antwoord op de hoofdvraag zeer veel publiciteit te genereren. 

 
9. Communicatie en disseminatie 
 
Voor het project zal een projectpagina op het web worden ingericht, zodat, afgezien van de evenementen 
die hiervoor genoemd worden, ook vanuit het project geregeld nieuws verspreid zal worden. Dit zal worden 
ondersteund via sociale media. Waar tussentijdse conclusies interessant genoeg zijn, zullen wij daaraan zo 
ruime mogelijke aandacht geven.  
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