
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1989-1990

21063 Invoeringswet arbeidsvoorzieningswet

Nr. 11 HERDRUK

1 Samenstelling:
Leden: Spieker (PvdA), Moor (PvdA),
Gerritse (CDA), Buurmeijer (PvdA), Van
Houwelingen (CDA). Schutte (GPV),
Groenman (D66), Wolters (CDA). De Korte
(VVD), Van Nieuwenhoven (PvdA),
Linschoten (VVD). Nijhuis (VVD), Leijnse
(PvdA), Brouwer (Groen Links). Janmaat
(Centrumdemocraten), Doelman-Pel (CDA),
G.H. Terpstra (CDA). De Leeuw (CDA).
Biesheuvel (CDA). Vliegenthart (PvdA).
Beijlen-Geerts (PvdA), Schimmel (D66) en
Huibers (CDA)
Plv. leden: Van Gelder (PvdA), Kalsbeek
Jasperse (PvdA). Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA). Lonink (PvdA). Reitsma (CDA),
Van der Vlies (SGP), Versnel-Schmitz (D66),
Paulis (CDA). Franssen (VVD), Melkert
(PvdA). Jorritsma-Lebbink (VVD), Dijkstal
(VVD), Schoots (PvdA). Rosenmöller (Groen
Links). De Jong (CDA). Van lersel (CDA),
Deetman (CDA). Wöltgens (PvdA). Leerling
(RPF), Kohnstamm (D66) en Mateman
(CDA)

VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG
Vastgesteld 23 november 1989

De vaste Commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid' heeft op
2 november 1989 mondeling overleg gevoerd met de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de positie van arbeidscon–
tractanten in de Arbeidsvoorzieningsorganisatie . De minister was
daarbij vergezeld van de heer Schoevaars, plaatsvervangend
directeur-generaal voor de Arbeidsvoorziening.

Het overleg werd gevoerd aan de hand van de brief van de vaste
commissie dd. 24 oktober 1989 en het antwoord daarop van de minister
dd. 25 oktober 1989.

Beide brieven zijn als bijlage bij het verslag gevoegd.
Van het gevoerde overleg brengt de commissie het volgende verslag

uit.

De heer Spieker (P.v.d.A.) vond de door de minister aan de Kamer
verstrekte informatie over de tijdelijke arbeidscontractanten uiterst
mager. Gelukkig had hij de beschikking gekregen over een brief aan de
dienstcommissie, waarin veel uitvoeriger op het probleem is ingegaan.

Door de minister van Binnenlandse Zaken is een relatie gelegd tussen
de instroom van 500 van de 660 tijdelijke arbeidscontractanten in de
formatie van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en het doorgaan van de
tripartisering. De heer Spieker begreep niet waarom deze relatie is
gelegd. Immers, als de tripartisering niet doorgaat, zullen de werkzaam–
heden niet komen te vervallen, maar bij de Arbeidsvoorzieningsorgani–
satie blijven. Daarnaast is bepaald dat administratieve krachten in eerste
instantie niet mogen meedingen naar de 500 plaatsen; zij mogen dat pas
doen als na de eerste selectie niet voldoende geschikte krachten zouden
zijn gevonden voor deze 500 plaatsen. Wat is de reden hiervan? Een
groot deel van de administratieve krachten wordt toch geschikt geacht?

Omdat maar 500 mensen kunnen instromen in de formatie, zullen 160
mensen de Arbeidsvoorzieningsorganisatie moeten verlaten. Een groot
aantal hiervan is al één of meer jaren werkzaam bij deze organisatie,
heeft een behoorlijke staat van dienst en is goed ingewerkt. Ook is
indertijd besloten deze plaatsen zoveel mogelijk te laten bezetten door
herintredende vrouwen en leden van etnische minderheden, hetgeen in
behoorlijke mate is gelukt. Des te schrijnender is het dat juist een aantal
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van deze mensen de organisatie zal moeten verlaten, terwijl de
werkzaamheden blijven bestaan. Nog merkwaardiger vond de heer
Spieker het dat naast de 500 mensen die een arbeidscontract voor
onbepaalde tijd zullen krijgen, nog eens 228 mensen een tijdelijk
arbeidscontract kan worden aangeboden. Er is dus kennelijk werk genoeg
voor 728 mensen. Is het nu werkelijk de bedoeling om 160 goed
ingewerkte en ervaren arbeidscontractanten de dienst te laten verlaten
en daarvoor in de plaats weer 228 nieuwe niet-ingewerkte en onervaren
mensen een tijdelijk arbeidscontract te geven? Hij kon zich dat niet
voorstellen. Het ligt toch voor de hand om in ieder geval de 160 mensen
die de organisatie zouden moeten verlaten, een nieuw tijdelijk contract
aan te bieden, zolang de automatisering van de administratieve
werkzaamheden nog niet voltooid is? Of is het de bedoeling de consu–
lenten een deel van hun werktijd administratieve werkzaamheden te laten
verrichten? De heer Spieker zou dit een onjuiste en onlogische inzet van
deze groep vinden.

Van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie mag, zo meende hij, worden
verwacht dat het een voorbeeldig personeelsbeleid voert. Hij had daar nu
ernstige twijfels over. Hij drong erop aan dat alle 660 arbeidscontrac–
tanten kunnen meedingen naar de 500 plaatsen en dat aan degenen die
niet voor zo'n plaats in aanmerking komen, in ieder geval een nieuw
tijdelijk contract wordt aangeboden.

Ten slotte had hij zich verbaasd over de zeer centralistische wijze
waarop het personeelsbeleid in deze sector wordt gevoerd. Hem bekroop
enigszins de vrees dat dit symptomatisch is voor de gehele tripartisering.
Hij pleitte er opnieuw voor hierbij niet centralistisch te handelen, maar
veel zaken over te laten aan de regionale bureaus. Deze zijn daar zeer
wel toe in staat.

De Minister merkte bij interruptie op, ter voorkoming van mogelijke
misverstanden, dat de door de heer Spieker bedoelde 160 mensen in het
algemeen de organisatie niet zullen hoeven te verlaten.

De heer Linschoten (V.V.D.) vroeg op grond waarvan de centrale
commissie van bijstand en advies heeft geadviseerd 160 van de 660
tijdelijke arbeidscontractanten niet in vaste dienst te nemen. Is hierbij
ook gelet op bepaalde specifieke eigenschappen van betrokkenen? Hem
was een geval bekend van een blinde arbeidscontractant, waarvoor de
werkplek geheel is aangepast en die normaal functioneert, maar die toch
niet in aanmerking zou komen voor een vast dienstverband of een
arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Daarnaast vroeg hij, gezien de
zojuist door de minister gemaakte opmerking, of voor deze 160 mensen
dan het huidige tijdelijke arbeidscontract wordt verlengd. Op welk
moment is trouwens komen vast te staan dat deze 160 mensen in dienst
kunnen worden gehouden? Het had hem verbaasd dat dit toch zeer
relevante gegeven niet in de brief van 25 oktober jl. is vermeld.

Mevrouw Schimrnel (D66) vond het positief dat ongeveer 75% van de
660 tijdelijke arbeidscontractanten een contract voor onbepaalde tijd zal
worden aangeboden, met uitzicht op een vast dienstverband. Hoe het
met de overige 160 arbeidscontractanten zal gaan, was voor haar nog
onduidelijk. Bovendien vroeg zij zich af of de werkzaamheden door
vermindering van het aantal plaatsen niet in het gedrang zullen komen.

Ook de heer Van der Vlies (S.G.P.) vroeg om een nadere uiteen–
zetting over de vraag, hoe het met de 160 arbeidscontractanten zal gaan.

De heer Terpstra (C.D.A.) informeerde eerst naar de betekenis van
het woordje «mits» in punt 3 van de brief van 25 oktober jl. Als triparti–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 063, nr. 11



sering geen doorgang zou vinden, zouden dan de 500 arbeidscontrac–
tanten waar het hier om gaat, niet in dienst kunnen worden gehouden
omdat anders de afslankingsdoelstelling niet wordt gehaald?

Vervolgens vroeg hij of naar het oordeel van de minister de vreugde bij
de vakorganisaties over het waarschijnlijke behoud van de 500 arbeids–
plaatsen groter is dan de droefenis over het waarschijnlijke verlies van de
160 plaatsen. Is hierbij ook nog gekeken naar mogelijkheden van
deeltijdarbeid, waardoor wel alle 660 mensen in dienst zouden kunnen
blijven?

De Minister nam aan dat het ontstane misverstand te maken heeft
met de mededeling in punt 4 van de brief van 25 oktober jl., dat aan 500
arbeidscontractanten een contract voor onbepaalde tijd zal worden
aangeboden. Dat betekent niet dat de overige 160 arbeidscontractanten
de dienst zullen moeten verlaten, maar alleen dat zij geen contract voor
onbepaalde tijd aangeboden zullen krijgen. Voor hen treedt in het
algemeen geen enkele verandering op. Alleen in een enkel geval zal om
bepaalde redenen een op 31 december a.s. aflopend tijdelijk contract
niet worden verlengd. In ieder geval zal niemand uitsluitend met het oog
op het aflopen van het tijdelijke contract de dienst hoeven te verlaten.
Als betrokkene voldoet in zijn of haar functie, wordt het tijdelijke contract
verlengd. De minister zei in dit verband niet op de hoogte te zijn van het
door de heer Linschoten genoemde geval van een blinde werknemer,
maar ook hier geldt (zoals dat voor een ieder geldt) dat als betrokkene in
zijn functie voldoet, zijn contract wordt verlengd. Overigens ging hij
ervan uit dat in dit geval ook rekening wordt gehouden met de specifieke
omstandigheden.

Besloten is aan 500 mensen een contract voor onbepaalde tijd aan te
bieden, omdat voor een aantal van hen een verdere verlenging van het
huidige tijdelijke arbeidscontract niet meer mogelijk was. Bovendien was
inmiddels al enige onrust onder betrokkenen ontstaan en het leek juist
hen thans zekerheid te bieden. De contracten voor onbepaalde tijd, met
uitzicht op een vast dienstverband, zullen worden aangeboden aan
degenen die daadwerkelijk te maken hebben met bemiddelingswerk–
zaamheden (Jeugdontplooiingsbanenplan JOB, Vermeend/Moor, herori–
enteringsgesprekken e.d.). Er is immers zekerheid dat deze werkzaam–
heden blijven bestaan. Die zekerheid is in mindere mate aanwezig bij de
werkzaamheden van de overige 160 arbeidscontractanten, want deze
werkzaamheden kunnen in de toekomst misschien in verband met
efficiencyverhoging, automatisering e.d. door minder mensen worden
verricht. Het is mogelijk dat deeltijdarbeid een gedeeltelijke oplossing in
dezen kan bieden, mits betrokkenen daarmee kunnen instemmen.
Daarnaast is het nodig de mogelijkheid open te houden dat mensen te
zijner tijd wegens gebrek aan werk zullen moeten afvloeien, maar daarbij
zal het zeker om zeer beperkte aantallen gaan, want van afstoten van
taken is op dit moment geen sprake.

In het kader van de voorbereiding van het meerjarenplan 1991/1995,
die in het voorjaar van 1990 moet zijn afgerond, zal over de positie van
deze 160 arbeidscontractanten een beslissing worden genomen. Daarbij
zal uiteraard worden bezien of zij tot nu toe goed hebben voldaan. Ook
zal daarbij worden bezien of zij voldoende brede kwalificaties hebben en
derhalve in staat geacht kunnen worden in de toekomst bij verandering
van werkomstandigheden ook andere werkzaamheden dan de huidige te
verrichten. De bewindsman vertrouwde erop dat voor een zeer groot deel
van betrokkenen tot een positieve beslissing kan worden gekomen,
waarna ook zij kunnen instromen in de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.
Hij sprak de hoop uit dat op dat moment de tripartisering haar beslag zal
hebben gekregen en betrokkenen derhalve in vaste dienst kunnen
worden genomen.
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De minister van Binnenlandse Zaken heeft ingestemd met het
aanbieden van contracten voor onbepaalde tijd aan 500 mensen, maar
heeft daarbij ook gewezen op de afslankingsopdracht die in de knel zou
kunnen komen als de tripartisering geen doorgang zou vinden en
derhalve het directoraat-generaal voor de arbeidsvoorziening in ongewij–
zigde vorm als rijksdienst zou blijven bestaan. Mocht de Kamer daartoe
besluiten, dan ontstaat er een ernstig probleem.

Ingaande op de opmerkingeri over het centralistische karakter van het
personeelsbeleid wees de minister erop dat het op dit moment nog
steeds om een rijksdienst gaat. Het is derhalve nu nog niet mogelijk dit
karakter aan het personeelsbeleid te ontnemen. Na de tripartisering
ontstaat een andere situatie, maar ook dan zal eenheid van rechtspositie
gewenst zijn. Mede met het oog hierop is ook gekozen voor de figuur van
een centraal bestuur (CBA), naast regionale besturen. Bovendien heeft
het directoraat-generaal de laatste jaren bepaalde taken op zich
genomen (JOB, wet Vermeend/Moor e.d.) waarvoor personeel is aange–
steld. Die taken moeten ook in de toekomst uitgevoerd worden, in alle
regio's. Aan mensen die zich met deze taken bezighouden, wordt dan
ook een contract voor onbepaalde tijd, met uitzicht op een vast dienst–
verband, aangeboden.

De vakorganisaties hebben uiteraard erop aangedrongen zoveel
mogelijk tijdelijke arbeidscontracten te verlengen, dan wel om te zetten
in een contract voor onbepaalde tijd. De centrale commissie van bijstand
en advies heeft echter geadviseerd in dezen voorzichtig te handelen en
te volstaan met het aanbieden van een contract voor onbepaalde tijd aan
500 mensen.

De heer Spieker (P.v.d.A.) bleef nog vragen houden over de wijze
waarop de 660 betrokkenen mogen meedingen naar de 500 plaatsen
waarvoor arbeidscontracten voor onbepaalde tijd, met uitzicht op een
vast dienstverband, beschikbaar zijn. Hij had begrepen dat in eerste
instantie de contractanten op zgn. projectstoelen daarvoor in aanmerking
komen. Mocht blijken dat daarmee de 500 plaatsen niet bezet kunnen
worden, dan komen in tweede instantie de overige contractanten voor
selectie in aanmerking, mits door contractverlenging de termijn van 24
maanden niet wordt overschreden.

Voorts wees hij erop dat de minister weliswaar bij interruptie heeft
verklaard dat de 160 arbeidscontractanten in het algemeen de dienst niet
hoeven te verlaten, maar dat in de loop van de beantwoording is
gebleken dat een aantal van hen wel degelijk geen plaats meer zal
krijgen. Op grond waarvan wordt daarover dan een beslissing genomen?

Mevrouw Schimmel (D66) kon zich goed voorstellen dat wordt bezien
of betrokkenen wat bredere kwalificaties hebben, opdat zij in de
toekomst ook andere dan uitsluitend administratieve werkzaamheden
zouden kunnen verrichten. Wel wees zij erop dat deze administratieve
functies nu voor een groot deel door vrouwen worden vervuld en dat uit
onderzoek bekend is dat in het algemeen externe stimulansen nodig zijn
voor een goed carrière-verloop van vrouwen. Zij ging ervan uit dat
hiermee rekening wordt gehouden als volgend jaar een besluit wordt
genomen over de mogelijkheden van instroom voor de resterende 160
arbeidscontractanten.

De Minister gaf de verzekering dat mensen die goed voldoen, binnen
de organisatie een plaats aangeboden zullen krijgen. Hij herhaalde dat
niemand uitsluitend met het oog op het aflopen van het tijdelijke
contract per 31 december a.s. zal worden weggestuurd. Ten aanzien van
degenen die een contract hebben dat nog doorloopt na 31 december
a.s., zal in het komende voorjaar worden beslist of zij een contract voor
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onbepaalde tijd, dan wel een vaste aanstelling aangeboden kunnen
krijgen.

Voorts merkte hij op dat vrouwen niet anders zullen worden beoor–
deeld dan mannen. Hij was ervan overtuigd dat de uitkomst van die
beoordeling bij vrouwen niet slechter zal uitvallen dan bij mannen. De
Arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft een redelijk goede naam waar het
gaat om het treffen van voorzieningen zoals kinderopvang, om vrouwen
die aan de gestelde kwalificaties voldoen, ook daadwerkelijk in staat te
stellen bij deze organisatie in dienst te treden en te blijven. Bovendien
wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan eventuele wensen inzake
deeltijdarbeid.

De heer Schoevaars merkte op dat vanwege het directoraat-generaal
in het afgelopen voorjaar aan de centrale commissie van bijstand en
advies is voorgesteld het totale aantal van 660 tijdelijke arbeidscontrac–
tanten in te laten stromen in de formatie. Deze commissie (waarin ook
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zitting hebben) heeft
evenwel een voorzichtiger beleid geadviseerd, mede met het oog op
mogelijkheden van efficiencyverbetering en automatisering, en heeft
bepleit om 500 van de 660 mensen in de formatie in te doen stromen, zij
het met de aantekening dat het hier zou moeten gaan om een eerste
tranche. In het kader van het meerjarenbeleidsplan voor de komende vier
jaren zal een beslissing worden genomen over de tweede tranche. De
heer Schoevaars vertrouwde erop dat, nu de centrale commissie van
bijstand en advies heeft ingestemd met de instroom van 500 mensen, zij
ook akkoord zal gaan met een tweede tranche van 160 mensen.
Overigens zijn ook de werknemersorganisaties redelijk tevreden met het
nu bereikte resultaat.

Voor de instroom van 500 mensen is een aantal criteria opgesteld. Het
belangrijkste criterium is dat deze mensen ook andere taken binnen de
organisatie moeten kunnen verrichten. Het gaat hierbij niet om een extra
eis, want deze wordt altijd gesteld. Voorts wordt rekening gehouden met
het feit dat de tijdelijke contracten van betrokkenen op verschillende
tijdstippen aflopen en dat een tijdelijk contract na 24 maanden niet mag
worden verlengd. In eerste instantie zullen dan ook degenen in
aanmerking komen wier contract binnenkort afloopt en waarbij de
termijn van 24 maanden een rol speelt.

Ten slotte wees de heer Schoevaars er in verband met de opmerkingen
over het centralistische karakter van het personeelsbeleid op, dat mede
naar aanleiding van de ongeveer een jaar geleden gevoerde discussie
over arbeidscontractanten is besloten te komen tot een stroomlijning op
dit punt. Met het oog hierop was het nodig vanuit de centrale organisatie
aanwijzingen te geven. Er zullen in de nieuwe Arbeidsvoorzieningsorgani–
satie zeker mogelijkheden zijn voor een decentraal beleid, maar op
centraal niveau zal toch een bepaald kader moeten worden aangegeven,
ter ondersteuning van de rechtspositie van betrokkenen.

De voorzitter van de commissie,
Doelman-Pel

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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BIJLAGE 's-Gravenhage, 24 oktober 1989

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Namens de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
verzoek ik U haar per omgaande te informeren omtrent de positie van de
tijdelijke arbeidscontractanten bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, met
name over het resultaat van de besprekingen die u heeft gevoerd met
Uw ambtgenoot van Binnenlandse Zaken. De Commissie verzoekt U
bovendien te onderzoeken of de memorie van antwoord bij het
wetsvoorstel Invoering Arbeidsvoorzieningswet (TK 21 063 nr. 5) op dit
punt de meest actuele informatie verschaft.

De griffier van de Commissie,
F. M. H. van Dijk
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de griffier van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgele–
genheid

25 oktober 1989

Hierbij bevestig ik, schriftelijk, mijn mondelinge mededeling aan U van
heden, naar aanleiding van uw brief aan de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid van 24 oktober 1989.

1. Het gaat om 660 tijdelijke arbeidscontractanten, aangesteld voor de
uitvoering van werkzaamheden verband houdende met de wet
Vermeend/Moor, JOB, etc.; kortheidshalve verwijs ik naar pagina 144
hoofdstuk 15 van 's Rijksbegroting van 1989.

2. De Centrale Commissie van Bijstand en Advies heeft de
Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening geadviseerd 500 van de
660 tijdelijke arbeidscontractanten in vaste dienst te nemen en derhalve
in de formatie van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in te doen stromen.

3. Aan de Minister van Binnenlandse Zaken is verzocht hiermee in te
stemmen. Laatstgenoemde Minister heeft te kennen gegeven tegen deze
instroom geen bezwaar te hebben, mits de tripartisering van de Arbeids–
voorzienings-organisatie doorgang zal vinden; het desbetreffende
wetsontwerp is ter behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer.

4. De instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken is derhalve
geclausuleerd. In verband hermede is respectievelijk zal aan de
betrokken 500 arbeidscontractanten een contract worden aangeboden
voor onbepaalde tijd, met de toezegging dat indien het parlement in
positieve zin beslist over de tripartisering, zij terstond in vaste dienst
zullen worden aangesteld.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. de Koning
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