Essay Alexander Rinnooy Kan

De arbeidsmarkt voor de bouw is in de allereerste plaats een
markt, die zoals alle markten gedicteerd wordt door vraag en
aanbod, en gedreven wordt door spelregels en afspraken.

De vraag naar arbeid in deze markt wordt
bepaald door de ontwikkelingen in de
woningbouw, infra en utiliteitsbouw, een notoir
conjunctuurgevoelige sector, waarvan de
grote maatschappelijke betekenis geen enkele
toelichting behoeft. Het aanbod wordt bepaald
door wat scholing en opleiding afleveren, met
relatief weinig mogelijkheden tot overloop van
en naar aangrenzende sectoren: bouwvakkers
zijn vooral bouwvakkers en hebben niet veel
zin in fabriek of kantoor. De spelregels en
afspraken weerspiegelen een traditie van
georganiseerdheid: de (grote) CAO Bouw en
Infra is een vertrouwd ontmoetingspunt voor
werkgevers en werknemers, de vakbeweging is
een zichtbare en gerespecteerde partij.
De optelsom van al deze ingrediënten doet
vermoeden dat de arbeidsmarkt voor de
bouw alle belangrijke nationale trends
en ontwikkelingen deels versterkt zal
weerspiegelen. Wat speelt op de Nederlandse
arbeidsmarkt speelt vaak eens zo sterk binnen
de bouw, wat de bouw nu overkomt staat
Nederland in de toekomst ook te wachten,
en van alles wat lukt of mislukt bij de bouw
kan Nederland wat leren. Daar komt nog
bij dat de vraag naar bouwarbeid vooral
nationaal tot stand komt. Er zijn natuurlijk
grote internationale bouwprojecten, maar
die beïnvloeden slechts een klein deel van
de arbeidsmarkt. Bouwen is dus echt een
nationale sport.
Er is uiteraard wel veel internationaal aanbod
van arbeid: Europa is een grenzeloze markt,
en bouwvakkers kunnen overal binnen de
Europese unie terecht. De Poolse loodgieter
is niet voor niets een begrip geworden. De
open Europese arbeidsmarkt is een zegen
voor de Europeanen, maar roept risico’s op

van oneigenlijke en onwenselijke concurrentie
op arbeidsvoorwaarden. De strijd om
fatsoenlijke detacheringsregels werd - en
wordt - niet in de laatste plaats in de Europese
bouwsector gestreden. ‘Gelijk loon voor gelijk
werk’ is een aantrekkelijk principe dat in
de praktijk echter nog steeds stuit op flinke
handhavingsproblemen. Ook hier is de bouw
een belangrijk laboratorium, net zoals dat het
geval is voor grensoverschrijdende vormen
van sociale zekerheid. De recente commotie
rond West-Europese zekerheidsaanspraken
voor Oost-Europese seizoenarbeiders
bevestigt dat de bouw ook op dit ingewikkelde
terrein niet aan een voortrekkersrol kan
ontkomen. Nationaal inkomensbeleid en
Europees sectorbeleid komen elkaar daar
op een ingewikkelde manier tegen. Door
een verstandige oplossing te vinden voor die
afstemming zou de bouw geheel Europa aan
zich verplichten en een voorbeeld voor andere
sectoren kunnen zijn.
Om alle bovenstaande redenen is de bouw,
kortom, een onvermijdelijke hoofdrolspeler en
voortrekker op de arbeidsmarkt, of zij dat nu
aangenaam vindt of niet. Dat laat zich goed
illustreren aan de twee hoofdthema’s van het
nationale Nederlandse arbeidsmarktdebat:
flexibilisering en vergrijzing.
In een markt waarin de vraag naar arbeid zo
cyclisch is als in de bouw en bovendien ook nog
zo’n sterke seizoensgebondenheid vertoont,
is de behoefte aan flexibiliteit bij werkgevers
zo oud als de sector zelf. Werkgevers hebben
de natuurlijke neiging om te zoeken naar de
voordelen van die flexibiliteit onder gelijktijdige
vermijding van zoveel mogelijk van de kosten
ervan. Voor veel werknemers in de bouw leidde
- en leidt - de toegang tot de sociale zekerheid
zodoende langs een door werkgevers actief
bediende draaideur, en op de rand van de
bijbehorende regelgeving. Het is vanuit deze
niet altijd vreugdevol stemmende traditie dan
ook niet verrassend dat de Zelfstandige Zonder
Personeel al spoedig juist ook in de bouw een

eel geziene figuur werd. Met steun van de fiscus
laadden de nieuwe ondernemers een flink deel
van de flexibiliteitsrisico’s op eigen schouders,
en wachtten zij bij tegenslag - recentelijk nog
tijdens de lange conjunctuurcrisis die begon in
2008 - vrijwel uitkeringsloos op betere tijden.
Inmiddels is de ZZPer voorwerp geworden van
aanhoudende politieke onrust, al was het alleen
maar omdat de zelfstandigen zonder personeel
aan de onderkant van de arbeidsmarkt vaak
verwerden tot schijnzelfstandigen zonder
zekerheid. Opnieuw is het de bouw die hier
ongewild in de schijnwerper belandt. Maar de
nieuwe minister van SZW, Wouter Koolmees, die
voor D66 mocht debuteren op dit beleidsterrein,
ontdekte al gauw dat diverse pogingen om de
onvrijwillige schijnzelfstandigen weer om te
toveren in werknemers met echte bescherming
stuitten op de Europese liefde voor een
risicodragend ondernemerschap dat vooral
niet verwaterd mocht worden. Het is maar de
vraag of de nu door de minister gekozen route
van het minimum tarief aan de onderkant
van de arbeidsmarkt Europabestendig zal
blijken te zijn. De bouw heeft er een groot
belang bij dat er een oplossing komt die
recht doet aan een alleszins begrijpelijke
flexibiliteitswens, waarvoor de rekening echter
wel ergens betaald moet worden. In de huidige
arbeidsmarkt is flexibiliteit eenvoudigweg te
goedkoop beschikbaar; als die oneigenlijke
prikkel verdwijnt, komt een beter evenwicht
tussen vast en flex vanzelf tot stand. Een ding
is zeker: de complexiteit en de kostenimpact
van de relevante regelingen zal voorlopig alleen
maar verder toenemen. Dat is bij de recente
behandeling van de wet ‘Arbeidsmarkt in
balans’ al duidelijk gedemonstreerd.
Geen opgave zonder uitgave. Dat geldt ook
voor de pensioenhervorming, de tweede grote
opgave voor minister Koolmees, waarvan de
noodzaak door niemand bestreden wordt en
de ontknoping al jaren aanstaande is. Veel
van de complexiteiten hier raken alle sectoren
gelijkelijk, met de steeds maar verder dalende
rente hinderlijk op de achtergrond, maar een
specifiek probleem waarvan opnieuw de bouw
zich de belangrijkste eigenaar moet noemen is
de pensioenregeling voor de zware beroepen.
Werken in de bouw geldt bij uitstek als een
fysieke belasting die leidt tot versnelde slijtage.
Het is dan ook niet verrassend dat alle plannen
om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen,
hoe verdedigbaar ook vanuit demografisch
perspectief, juist op weinig enthousiasme
konden rekenen bij de bouwvakkers die jong
begonnen met werken en na veertig behoorlijk
belastende jaren de rust van het pensioen
meer dan welverdiend vonden. De vakbeweging
slaagde er echter niet in een welgedefinieerde
uitzonderingscategorie in het leven te roepen
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en de carrousel van de arbeidstijdverlenging
ging van start. Het is niet het enige voorbeeld
van de ongelijke behandeling van laag- en
hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt, al was
het alleen maar in het verschil tussen beide
groepen om op eigen financiële kracht de klap
van de verlenging te verzachten. Maar een
sprekend voorbeeld is het wel, en onlangs nog
leidde het tot een kortstondige en mislukte
poging om de Oostenrijkse aanpak van het
zware beroepen probleem naar Nederland over
te hevelen. De meeste landen hebben deze
strijd echter al opgegeven, en er lijkt inmiddels
niet veel meer op te zitten dan op sectorniveau
de mogelijkheid van verstandige afspraken te
verkennen, onder gelijktijdige opruiming van
wat fiscale ontmoediging daarvan.
Het blijft jammer dat het enige soelaas
voor de verouderende werknemer gezocht
wordt in vervroegde uittreding, lang geleden
via de VUT, en daarna in de af en toe behoorlijk
schaamteloze vluchtroute van de WAO. De
ouderdom komt immers niet alleen met
slijtage en gebreken maar ook met ervaring
en wijsheid, en die laatste twee laten zich in
principe heel goed delen met jongeren aan
het begin van hun loopbaan. Het heeft in
Nederland lang ontbroken aan prikkels om
deze mogelijkheid tot duurzaam doorwerken
voor ouderen serieus te verkennen. Opnieuw
zou het de bouw niet misstaan om daarbij het
voortouw te nemen.
In afwachting daarvan is er alle reden om
het thema van de arbeidsomstandigheden in
de bouw extra serieus te nemen. Daarin is
gelukkig de afgelopen tientallen jaren veel
bereikt, en dat niet alleen onder overheidsdruk.
Veiligheid en werkbelasting zijn aanzienlijk
verbeterd, en de kansen op brede productiviteit-

sverhoging worden steeds beter gezocht
en benut. Voor de arbeidsmarkt vertaalt die
ontwikkeling zich in hogere eisen die gesteld
worden aan ontwikkeling, na- en bijscholing
van werknemers. Het zijn even zovele diepteinvesteringen in de werknemer en diens relatie
met het bedrijf, die alle haaks staan op de
doorgeschoten flexibiliteit. Zo snijdt dit mes aan
twee kanten. En die ontwikkeling is nog lang
niet ten einde. Nu de bouw is uitverkoren om
een hoofdrol te spelen bij de verduurzaming
van het land via klimaatbestendigheid en
energiezuinigheid van de gebouwde omgeving
ligt verdere technologische verfijning voor de
hand en zal de R&D intensiteit van de bouw
in meerdere opzichten toenemen. Zo zal de
opdrachtgever van morgen bijvoorbeeld vanuit
de sector ook een bijdrage verwachten om
modularisering van complexe componenten
te realiseren en zo de faalkosten van de bouw
verder terug te dringen. Maar ook zullen
nieuwe materialen beschikbaar komen die een
stempel zullen zetten op de bouw en die nieuwe
eisen zullen stellen aan vakbekwaamheid en
vooropleiding.
Er zijn R&D uitdagingen genoeg, en juist in
de bouw mag gehoopt worden op een hoog
rendement van alle nieuwe technologieën.
Robotica heeft een evidente rol bij de
mechanisering en de kwaliteitsverbetering
van het bouwproces. Kunstmatige intelligentie
heeft zijn kwaliteiten al gedemonstreerd bij de
inrichting van complexe ontwerpprocessen.
Bouwprojecten genereren grote hoeveelheden
data waaruit met big data technieken weer
veel opgestoken kan worden voor de toekomst.
Een bouwonderneming die concurrerend wil
overleven zal moeten kunnen beschikken over
ter zake deskundig personeel en over de juiste
schaal om deze kapitaalintensieve methoden
te kunnen benutten, al dan niet in nieuwe
samenwerkingsverbanden. De bouwvakker van
morgen (m/v) is eerder een technisch specialist
dan een krachtpatser met hamer, zaag en
troffel.
Zo’n modern personeelsbestand vraagt om
ander HR-beleid dan toereikend was in de tijden
van conventioneel bouw- en installatiewerk.
Op de arbeidsmarkt van de bouw zal dat
geleidelijk aan steeds zichtbaarder worden,
naarmate de steeds hoogwaardiger bedrijfstak
zich moet voorzien van steeds hoogwaardiger
deskundigheid. Dat gaat alleen lukken als
het beeld wordt neergezet van de bouw als
een spannende technische omgeving die
internationaal voorop wil lopen. Zo moet
de aantrekkelijkheid van de sector voor
werkzoekenden aanzienlijk verhoogd kunnen
worden.
De klassieke varkenscyclus op de
arbeidsmarkt voor de bouw, waarmee de

conjunctuurcyclus zich vertaalde in enorme
arbeidsvraagfluctuaties, betekende dat er in
slechte tijden geen stageplaats te regelen was,
en in goede tijden werd gemopperd over het
beroerde aanbod van leerlingen. Dat kan zo
niet langer. Juist omdat de beschikbaarheid
van vakbekwaam personeel voor de bouw zo
belangrijk is, is een robuust personeelsbestand
essentieel en moet, in samenwerking met
grote opdrachtgevers, gezocht worden naar
mogelijkheden om conjunctuurschokken te
dempen. Van wie in de bouw gaat werken zal in
de toekomst meer verlangd gaan worden dan
nu, maar hem of haar zal ook meer geboden
moeten worden: een stabiele, hoogwaardige,
goed betalende omgeving die, in een nieuwe
balans tussen kantoor en bouwplaats,
prikkelt tot vernieuwing en stimuleert tot
zelfontplooiing.
Een krachtige diensteneconomie als
Nederland heeft bij uitstek belang bij het
in stand houden van een geavanceerde
productiesector. De bouw maakt daarvan
een betekenisvol onderdeel uit. Het is een
opgave die allereerst op de arbeidsmarkt zijn
beslag zal moeten krijgen, en tussen nu en
2030 moet daarvoor de basis worden gelegd.
Onderwijs- en onderzoeksprogramma’s
die toeleveren aan de bouw zijn rijp voor
herbezinning. Bij de totstandkoming van
de Nationale Wetenschapsagenda liep de
bouw als sector voorop bij de speurtocht
naar wetenschappelijke bondgenoten. Die
speurtocht verdient een verbreed vervolg, in
door NWO gesubsidieerde projecten en in
nieuwe samenwerkingsverbanden van de bouw
met hogescholen, universiteiten en andere
beroepsopleidingen.
Op deze manier ingericht kan de bouw een
speerpuntsector worden in de reële economie,
en zo alle erbij betrokkenen blijvend voorzien
van een inspirerende werkomgeving. De diepere
betekenis van werken in de 21e eeuw zal
immers moeten voortvloeien uit het vermogen
van de arbeidsmarkt om zin te verlenen aan
het werkende bestaan, door iedereen die werkt
ruimte aan te bieden om een uniek onderdeel
te worden van een zinnig groter geheel. Juist de
bouwsector, die in al haar verschijningsvormen
staat voor concreet en succesvol samenwerken,
heeft hier heel veel te bieden.

