Analyse Werksessie #1

Maart 2017

Posters
Er is gewerkt met vijf thema’s Meerbanigheid / ZZP, Inkomen, Vitaliteit en
gezondheid, Doorstromen en Persoonlijke ontwikkeling. Deze thema’s zijn ontstaan
uit de inventarisatie tijdens de expertmeeting in november 2016 en de
bestuursvergadering van VACI in oktober 2016.
Elk thema had 1 poster. De opmerkingen in de grijze bollen op de posters zijn
gemaakt tijdens de eerdere bijeenkomsten. Roze zijn de antwoorden die tijdens
werksessie #1 in Amsterdam eraan zijn toegevoegd op de vraag “Waar loop jij
tegenaan?’. De groene bollen zijn de oplossingen die tijdens deze sessie naar boven
kwamen en zijn besproken. Hieronder volgt per thema de poster en de geschreven
opmerkingen.

Meerbanigheid & ZZP
De onzekerheid die de verschillende contractsvormen -met name flex en ZZP
overeenkomsten –veroorzaken, wordt herkend. ‘Niemand weet hoe het zit’ werd
toegevoegd, als gevolg van ‘inconsistent beleid van de overheid’ als het gaat om de
DBA.
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Oplossingen als de site van de belastingdienst lijken niet te voldoen. Gezocht werd in
de richting van 1 website, als een portal die de wereld van oplossingen en instanties
ontsluit. Of een kenniscentrum, die de kennis bezit.
Lid worden van een branchevereniging, is een aanbeveling die vaak terugkomt.
Op een algemener niveau werd gepleit voor verkleinen van het gat tussen loondienst
en minder fiscale voordelen van een zzp-er. Mensen weer in dienst nemen,
versoepeling ontslagrecht.
Toegevoegd bij bezetting was de discussie over het maken van onderscheid tussen
opgeleide professionals (bijv acteurs) en amateurs en of (aanvullende) criteria voor
beroepsmatigheid een oplossing zouden zijn. De meningen waren daarover
verdeeld.
Tarieven: wat moet je vragen, hoe kun je je tarief verhogen en hoe doe je dat
transparant? Dit kwam ter sprake zowel bij dit thema, als bij het thema Inkomen.
De combinatie van onzekerheid en het combineren van werk en privé veroorzaakt
stress en onrust. ’s Avonds laat of ’s nachts werken als de (kleine) kinderen op bed
liggen. Altijd maar bereikbaar zijn, want anders mis je misschien een broodnodige
klus. Oplossing: taken delen met andere zzp-ers, in een maatschap of andere
samenwerkingsvorm. Ook hier de oproep tot het aansluiten bij
werkgeversvereniging en vakbond.
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Inkomen
Bij honorering stonden al veel problemen geschetst die herkend worden.
Toevoegingen gaan over tarieven: ‘Niet weten wat je moeten vragen’
Oplossing: Facebook groep starten waarin tarieven worden gedeeld.
Maar ook: naleving van de cao controleren. Wordt lid van de vakbond. Maak de
vakbond ‘sexier’, zijn oplossingen voor de gesignaleerde problemen.
De zorgen rondom voldoende werk worden gedeeld. Oplossingen: enerzijds ‘cursus
hoe word ik zelfstandige’ met daarin aandacht voor acquisitie, anderzijds wordt
gedacht aan ervaring op te laten doen door ontwikkelingsplekken en begeleiding
vorm te geven, bijvoorbeeld als meester-gezel relaties.
Bij de overige onderwerpen zoals pensioen, ziekte &overlijden, uitkeringen zijn in
deze sessie weinig opmerkingen aan toegevoegd.
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Persoonlijke ontwikkeling (‘onduidelijke titel, klinkt niet alsof het met werk te
maken heeft’)
Op de vragen ‘Hoe organiseer ik mijn scholing?’ ‘Hoe betaal ik scholing’ kwamen de
antwoorden: organiseer het collectief en creëer mogelijkheden binnen
gezelschappen. Onderzoek je talenten in het kader van werkgeluk. Ook ‘Leven lang
leren’ werd geen goede benaming gevonden, wel werd het belang gezien.
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Doorstromen
Als oplossing voor de hoge instroom een strengere selectie aan de poort en andere
bekostigingssystematiek bij het HBO. Op de vraag ‘hoe bereid ik me als student voor
op de arbeidsmarkt?’ is het antwoord dat dit een taak is voor de opleiding.
Idee voor doorstroming op directie niveau: jongere medewerkers als adviseurs
betrekken bij de directie.
Bij uitstroom verschillende tips. Hoe vind ik werk binnen een andere sector:
netwerken, scholing, persoonlijke ontwikkeling. Hoe kan ik omscholing betalen?
OCW, UWV, DWI. Oplossingen bij ouder wordende werknemers: inzetten als coach,
en dit uit een fonds betalen, is een idee.
Bij het omscholen naar een andere sector zijn oplossingen bekend als het
cursusaanbod van Cultuur+Ondernemen en een coach via DWI of UWV en het
Sectorplan.
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Vitaliteit en gezondheid
Bij werkdruk komt de balans werk- privé ter sprake (net als bij meerbanigheid en
zzp). ‘Oververmoeidheid ligt altijd op de loer.’ ‘Werk en privé lopen door elkaar.’
Bespreekbaar maken, is een devies naar aanleiding van de stelling ‘Help, de
werkdruk wordt steeds hoger’ maar ook naar aanleiding van ‘Ik heb moeite me op te
laden voor een de volgende productie’. Zaken bespreken komt ook terug bij andere
problemen, zoals ‘Hoe krijg ik meer vat op mijn dagindeling?’
Andere genoemde oplossingen waarvoor enthousiasme was: een gesprek met een
vertrouwenspersoon, een cursus Bespreekbaar maken/assertiviteit, Leren/cursus
grenzen stellen en een checklist Signalen burnout.
Bij dit onderwerp wordt benadrukt om kennis uit andere sectoren te gebruiken. Via
de arbodienst bijvoorbeeld en verzekeraar, maar ook via kenniscentra in andere
sectoren (CAOP bijvoorbeeld).
Vragen die leven zijn: Hoe kom ik uit de vicieuze cirkel: weinig verdienen betekent
bezuinigen op gezond. Oftewel: Hoe betaal ik gezond blijven?
Leeftijd is een issue (‘is soms belangrijker dan professionaliteit), gender ook; een
oplossing wordt gezien in een ‘equal opportunities beleid’.
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