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30800 XV	Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007


Nr.6		VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG
Vastgesteld 9 oktober 2006


De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid<1> heeft op 14 september 2006 overleg gevoerd met minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:
- de Voorjaarsrapportage CAO-afspraken 2006 (30300-XV, nr. 118).
Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit.



Vragen en opmerkingen uit de commissie

Mevrouw Gerkens (SP) refereert aan de afspraken die zijn gemaakt bij de totstandkoming van het sociaal akkoord in 2004 over het stimuleren van de re-integratie van werknemers met arbeidsbeperkingen. Die hadden niet alleen betrekking op het in dienst houden van mensen die arbeidsongeschikt raken, maar ook op het in dienst nemen van mensen die herbeoordeeld worden. Echter, in slechts drie van de ruim honderd afgesloten cao's zijn daarover concrete afspraken gemaakt. Waarom zijn in de andere cao's geen afspraken gemaakt? Welke rol kan de minister spelen om dit alsnog te bereiken? Als werkgevers niet bereid zijn om afspraken te maken en om gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikten in dienst te nemen, zouden zij daartoe verplicht moeten worden. Heeft de minister nog een stok achter de deur, alvorens die stap moet worden gezet?
Volgens cijfers van het CBS is het percentage arbeidsgehandicapten dat werk heeft in drie jaar tijd gedaald van 47 naar 44. Wat is de oorzaak daarvan? Het beleid van de minister in de afgelopen periode was "werk boven inkomen". Het inkomen is minder geworden en meer werk heeft het voor de arbeidsgehandicapten niet opgeleverd. Vindt de minister dat zijn beleid om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen, heeft gefaald?
Mevrouw Gerkens herinnert aan de motie-Verburg die in juni in de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin werd verzocht om niet volgend jaar, maar al dit jaar te besluiten over de verhoging van de uitkering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en werd gevraagd om prognoses. Het halfjaarverslag van het UWV over 2006 geeft aan dat in het eerste halfjaar aan 1500 mensen een uitkering voor duurzaam volledig arbeidsongeschikten is gegeven en dat een kleine 4000 mensen volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard. Van hen is echter nog niet duidelijk of het duurzaam is. De instroom in de WIA ligt dus ver onder de afgesproken 25.000. Zijn voor mevrouw Verburg deze cijfers voldoende om nu het besluit over verhoging van de uitkering naar 75% te nemen?
In juni stelde de minister dat niet alleen aan de voorwaarde van lagere instroom moet zijn voldaan, maar ook aan de afspraak dat over het eerste en tweede ziektejaar niet meer dan 170% van het loon mag worden betaald. Van de 108 cao's voldoen er 82 aan de toen gestelde voorwaarde. Wil de minister nu het besluit tot verhoging van de uitkering nemen?

De heer Douma (PvdA) stelt vast dat in veel cao's de doorbetaling bij ziekte op 170% komt, in een aantal gevallen aangevuld met inspanningsverplichtingen voor re-integratie. Nog niet alle cao's voldoen aan 170% plus de inspanningsverplichting. Hij is van mening dat de afspraken over re-integratie de komende tijd naar een hoger niveau moeten om tot resultaten te komen.
In veel cao's zijn afspraken gemaakt over de levensloopregeling, maar de afspraken zijn nog vrij mager. Ongeveer 5% van de werknemers neemt op dit moment daadwerkelijk deel aan de regeling. Op welke wijze moet de levensloopregeling worden aangepast om de deelname van cao-partijen en van werknemers aan de levensloopregeling te vergroten?
In het kader van employability noemt de heer Douma de individuele leerrechten. Het zou goed zijn als in de O&O-fondsen de vertaalslag wordt gemaakt van nog vrij vaak algemeen geformuleerde opleidingsdoelstellingen naar toekenning van individuele leerrechten. Juist op dat punt schiet het in de cao's niet op. Hoe kan dit naar een hoger niveau worden getild?
Over sociale innovatie, een thema waaraan de sociale partners recent vrij veel aandacht hebben besteed, is in de cao's niet veel terug te vinden. De innovatiekracht van Nederland zal voor een belangrijk deel moeten komen uit investeren in mensen en in de kwaliteit van mensen. Kan de Kamer in de toekomst een meer uitgebreide rapportage krijgen over sociale innovatie?
In het kader van het cao-overleg voor volgend jaar heeft FNV Bondgenoten terecht de problemen rond discriminatie op de arbeidsmarkt aangekaart. De werkgevers hebben gezegd dat dit soort problemen alleen opgelost kunnen worden als zij ook lagere looneisen van de bonden tegemoet kunnen zien. De heer Douma is van mening dat deze problemen in onderling overleg tussen de sociale partners moeten worden opgelost zonder over prijskaartjes te zeuren. Wat is het oordeel van de minister?
De heer Douma vindt het een groot goed dat sociale partners in vrijheid kunnen onderhandelen over hun cao's. Daarom past een zekere distantie bij dit soort rapportages. Het verbaasde hem dat het CDA in zijn verkiezingsprogramma de 40-urige werkweek opneemt, iets wat een groot gedeelte van de Nederlanders niet wil en wat ook niet past bij de ontwikkelingen op gebied van arbeid en zorg. Is de minister het ermee eens dat de politiek daar niet over gaat en daar ook niet over zou moeten gaan?

De heer Van der Sande (VVD) vraagt of het een bewuste keuze van de minister was om in de begeleidende brief bij de rapportage geen oordeel of cijfers te geven. Zo ja, wat is de overweging erachter? Is de minister gelukkig met de rapportage of denkt hij dat de uitkomst van een inhoudelijk debat hier op geen enkele wijze de cao-afspraken zal beïnvloeden?
De heer Van der Sande constateert dat het debat ten opzichte van het debat van vorig jaar een kleine toegevoegde waarde heeft en dat de Tweede Kamer lijkt op een brullende leeuw zonder tanden. Men kan positief praten over de loondoorbetaling bij ziekte, maar in 25% van de gevallen worden de afspraken niet nagekomen zonder dat er enige sanctie tegenover staat. Hetzelfde geldt voor de loonontwikkeling, waar de afspraken over het maximumpercentage worden overschreden. Het wettelijk minimumjeugdloon is in geen enkele cao vastgelegd. Het wettelijk minimumloon is in één cao als onderste schaal aangehaald. Van de afspraken die de politiek als belangrijk aanmerkt, is in de praktijk onvoldoende terug te vinden. De minister zou een lijst van zaken moet noemen die in een cao moeten zijn vastgelegd, alvorens wordt overgegaan tot algemeenverbindendverklaring. Zo niet, dan moet men stoppen met het voeren van overleggen waarin wordt geconstateerd dat alles zo is. In welke richting wil de minister gaan?
De heer Van der Sande zet nader uiteen dat zijn partij niet wil ingrijpen in de onderhandelingsvrijheid van sociale partners, maar dat de minister alleen die cao's algemeen verbindend zou moeten verklaren die een steun zijn voor het beleid. Gewezen op de strijdigheid daarvan met internationale verdragen over de vrijheid van onderhandelen, antwoordt de heer Van der Sande dat er eisen zijn vastgelegd voor het algemeen verbindend verklaren van cao's. Daaraan kan men iets toevoegen. De vrijheid van werkgevers en werknemers om te onderhandelen wordt juist groter, want een grote groep werknemers en werkgevers krijgt juist de mogelijkheid om af te wijken. Het algemeen verbindend verklaren zou juist in strijd kunnen zijn met Europese regelgeving.

Mevrouw Verburg (CDA) spreekt haar waardering uit voor de heldere en overzichtelijke rapportage. Haar fractie heeft eerder gevraagd om ook aandacht te besteden aan actuele en zich ontwikkelende thema's. Op een aantal punten is dat gebeurd.
Zij complimenteert vervolgens werkgevers en werknemers voor de wijze waarop zij de afgelopen jaren aan een gematigde loonontwikkeling vorm en inhoud hebben gegeven. Dat was hard nodig om de Nederlandse economie er bovenop te krijgen en sterker te maken. Thans is sprake van veel vraag op de arbeidsmarkt en krapte in het aanbod.
De golfbeweging in de economie werkt altijd door op de arbeidsmarkt in de vorm van krapte aan personeel of toenemende werkloosheid. Nu de economie en daarmee de vraag op de arbeidsmarkt aantrekt, is van werkgeverszijde te horen dat er te weinig geschoolde en gekwalificeerde werkzoekenden zijn. Op het moment dat het economisch minder gaat, lijken werkgevers en werknemers echter te stoppen met het investeren in scholing en kwalificatieverbetering voor werknemers. Heeft de minister ook die indruk? Is het niet gewenst om in het overleg met de sociale partners van gedachten te wisselen over een anticyclisch scholingsbeleid, dat het mogelijk maakt te investeren in stages, leerwerktrajecten, omscholing, scholing van ouderen, employability enzovoort. Op dit moment zou mevrouw Verburg dat nog niet willen voorschrijven.
De vraag is of de vele regelingen voor financiering van scholing voldoende inzichtelijk, effectief en eenvoudig zijn, opdat zij kunnen worden ingezet waarvoor zij bedoeld zijn. In veel cao's zitten ook scholingsfondsen. Wil de minister inventariseren welke fiscale en andersoortige faciliteiten voor scholing bestaan? Scholing is tenslotte een tripartiete verantwoordelijkheid en niet alleen een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Wil de minister ook nagaan wat de Directie leren en werken van de ministeries van OCW en SZW kan bijdragen aan vereenvoudiging en verhoging van effectiviteit?
Mevrouw Verburg heeft in een vorig overleg gevraagd om in de rapportage ook aan te geven wat cao-partijen doen op het punt van kinderopvang. Zij heeft hierover niets gelezen in de rapportage. Nu is besloten tot invoering van een verplichte werkgeversbijdrage is dat misschien niet meer zo noodzakelijk, maar daarmee is niet alles gezegd. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers daarover afspraken maken, want om een goede combinatie van arbeid en zorg mogelijk te maken is kinderopvang noodzakelijk. Daarom wil zij via de rapportage inzicht in de afspraken tussen de sociale partners.
In de rapportage staat niets over afspraken over leeftijdsbewust personeelsbeleid of de effecten ervan. Mevrouw Verburg betreurt dat omdat het kabinet inzet op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van werknemers vanaf 50 jaar.
Op het punt van de loondoorbetaling in het eerste en tweede ziektejaar constateert mevrouw Verburg een gunstige ontwikkeling. In de meeste cao's zijn afspraken gemaakt. Waar sprake is van meer dan 170% in het eerste en tweede jaar, zijn er mogelijk ook re-integratie-inspanningen in verdisconteerd. Er worden afspraken gemaakt over de ketenaanpak, investeren in preventie, verzuimbeleid en re-integratie binnen twee jaar, hetzij in de eigen baan hetzij in het eigen bedrijf in een andere functie hetzij via het zogenaamde tweede spoor. Deze goede tendens draagt bij aan een afwegingsmoment in de tweede helft van dit jaar. Voor een zorgvuldige afweging is nog nodig de rapportage van het UWV over de instroom in de IVA en de prognose voor 2007. Mevrouw Verburg heeft voorgesteld om te wachten op de rapportage van het UWV over de tweede helft van het jaar, omdat het UWV heeft aangegeven dat het net is begonnen met de beoordelingen in het kader van de WIA en dat er misschien nog een ontwikkeling in zit. Op basis daarvan kan besloten worden over verhoging van de uitkering naar 75%. Kan de minister bevestigen dat de rapportage en de prognose van het UWV er voor half oktober zijn en in elk geval voor het verkiezingsreces? Als zichtbaar wordt dat de instroom minder is dan 25.000 per jaar kan naar de mening van het CDA de uitkering omhoog.
Mevrouw Verburg noemt de kwaliteit van de rapportage goed, maar vraagt wel om in een volgende cao-rapportage niet alleen te rapporteren over gemaakte afspraken, maar ook over behaalde resultaten. Kan de minister daarbij ook ingaan op actuele afspraken, zoals de afspraken uit de werktop van eind 2005 over stages, leerwerktrajecten enzovoort? De vraag is of die afspraken ook centraal staan in het cao-overleg, opdat mensen die aan de kant staan weer een kans op werk krijgen.

Antwoord van de minister

De minister stelt dat in meer dan 3% van de cao's afspraken zijn gemaakt over re-integratie. In sommige cao's staan afspraken met het karakter van een inspanning of richting die wordt ingeslagen, die op het niveau van de onderneming zelf moeten worden ingevuld en in andere cao's staan afspraken over concrete aantallen. Dat laatste is het geval in 3% van de cao's. De minister vindt het niet weinig, maar behoorlijk veel. Een cao-afspraak is een juridisch instrument. Het is een overeenkomst en geen realisatie van. De vraag is wat effectiever is. Een afspraak die een heel duidelijke richting aangeeft waar men op ondernemingsniveau veel mee kan, die gefaciliteerd wordt met middelen uit een scholingsfonds, is misschien veel effectiever dan een concrete afspraak over een aantal.
De minister herinnert eraan dat in overleggen met de Kamer vaak is vastgesteld dat de minister zo weinig kon doen. Om die reden is hij blij dat men nu op de lijn zit dat de sociale partners zelf de afspraken maken. Men is er echter nog niet. Afspraken om mensen weer aan werk te helpen zijn het moeilijkst te maken, omdat dergelijke afspraken niet berusten op een direct belang van één van de partijen bij de overeenkomst maar het belang van een outsider raken.
Wat de arbeidsgehandicapten betreft wijst de minister erop dat de cijfers van het CBS nog officieel gepubliceerd moeten worden. Zij moeten door het ministerie vervolgens geanalyseerd worden. Van het totaal aantal arbeidsgehandicapten werkt een bepaald percentage. Het is mogelijk dat het aantal arbeidsgehandicapten is toegenomen, terwijl de werkgelegenheid niet is toegenomen. De daling van 47 naar 44 behoeft dus niet te betekenen dat de relatieve werkgelegenheidssituatie verslechterd is. Het ging bij de cijfers vooral over de jongere groep arbeidsgehandicapten, in een periode van oplopende jeugdwerkloosheid. In elk geval is de werkgelegenheidssituatie van arbeidsgehandicapten een zorg voor de regering en iets wat zeker beleidsmatig gevolgd zal worden. De minister overweegt verder nog of hij hierover een aparte brief moet sturen. In dit kader wijst hij er nog op dat concrete afspraken niet altijd getalsmatige afspraken behoeven te zijn. Bij een bedrijfstak-cao is men ook altijd afhankelijk van toepassing in de onderneming zelf.
Voor een besluit over verhoging van de uitkeringen acht de minister meer informatie over de cao-ontwikkeling en de instroom nodig. De rapportage geeft nog geen definitief en compleet beeld over 2006, omdat een aantal cao's nog in ontwikkeling zijn. Er is wel een duidelijke trend te onderkennen. Op een gegeven moment zal daarvan een appreciatie moeten komen. De vraag is of de instroomcijfers voor het eerste kwartaal als representatief kunnen worden beschouwd. Met de cijfers voor het tweede kwartaal weet men meer. Het lijkt de minister verstandig om daarnaast te bezien of op grond van de cijfers over de eerste twee kwartalen een prognose kan worden gemaakt voor de rest van het jaar en voor 2007. Misschien valt dan ook iets te zeggen over de structurele situatie. Indertijd was de verwachting dat pas medio 2007 een oordeel zou kunnen worden gevormd. Hoe eerder het oordeel geveld kan worden, hoe beter omdat het met terugwerkende kracht consequenties heeft. De minister zegt toe dat de Kamer eind september, begin oktober de rapportage en de prognose krijgt.
De minister onderschrijft dat de afspraken over re-integratie naar een hoger niveau moeten. Dat is een kwestie van prioriteitstelling bij zowel de werkgevers als de werknemers. Voor veel gedeeltelijk arbeidsongeschikten, die niet in de WIA komen en in dienst blijven, lijkt de slag al te zijn gemaakt. Het is echter veel moeilijker om mensen vanuit de WAO weer aan het werk te krijgen. De re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten bespreekt de minister in het kader van de cao met de sociale partners, maar is op thematisch niveau aan de orde in de Stuurgroep re-integratie. De minister houdt de Kamer ook op de hoogte van de vorderingen die daar worden gemaakt.
De minister wijst erop dat de levensloopregeling nog maar net van start is gegaan. Hij verwacht dat het percentage mensen dat eraan meedoet, zal toenemen. Hij verwacht ook dat de belangstelling voor het ouderschapsverlof toeneemt, als mensen de voordelen ervan inzien. In het voorjaar heeft het kabinet al iets gedaan aan het keuzemoment tussen spaarloon en levensloop. In het najaar wordt een nieuwe campagne gestart om de deelname te vergroten. De politieke vraag over voortzetting van de regeling is aan de orde op het moment dat een volgend kabinet zijn agenda gaat bepalen. De minister is wat dat betreft verheugd dat zijn partij plannen heeft om ermee verder te gaan.
Wat employability en leerrechten betreft vindt de minister het van het grootste belang om in scholing van werknemers te investeren, ook nadat zij de school hebben verlaten. Het is ook een politieke vraag. Eind 2005 zijn op de werktop afspraken gemaakt. Op het gebied van stageplaatsen, een ruimere toepassing van scholingsfondsen en de inzet van werkgevers en werkgevers zijn knelpunten opgelost. De overheid heeft in het voorjaar enkele tientallen miljoenen beschikbaar gesteld. Het heeft een paar maanden geduurd omdat de sociale partners, die een advies wilden uitbrengen over de besteding van het geld, er zelf niet uit kwamen.
De minister vraagt zich af of er voor sociale innovatie een aparte paragraaf moet komen of dat het op een andere manier kan, omdat het onderwerp nog niet zo heel concreet is te vatten. Het lijkt hem goed om de afspraken over scholing in de zin van toerusting of employability te monitoren, zodat kan worden aangegeven in hoeverre het in het kader van de sociale innovatie past. Zodra de sociale innovatie thematisch in de cao een bepaalde focus krijgt, wordt het makkelijker om erop te meten. Zodra een punt zich leent om te meten, zal het in het overzicht verschijnen.
De minister onderschrijft dat discriminatie gewoonweg niet mag. Als werkgevers en werknemers vaststellen dat de norm niet wordt nageleefd, kunnen zij hooguit in overleg treden hoe zij de naleving ervan willen verbeteren. Zij kunnen niet gaan overleggen of zij de norm kunnen bijstellen. De wet laat op dit punt aan duidelijkheid niets te wensen over.
De minister constateert wat de 40-urige werkweek betreft dat in de Arbeidstijdenwet normen zijn gesteld, waarbij grenzen zijn aangegeven voor het maximumaantal uren dat men per dag of week mag werken. Hij acht de vraag meer gericht aan mevrouw Verburg. De 40-urige werkweek heeft te maken met het politiek-economische inzicht dat het voor de productiviteit van de Nederlandse economie wenselijk is, gelet ook op het beschikbare arbeidspotentieel voor de toekomst en de vergrijzing. Het kabinet heeft in de Groeibrief geschreven dat het dat perspectief graag ziet. In de verkiezingsprogramma's is niet de vraag aan de orde of de overheid het dwingend gaat opleggen, maar of deze richting wordt gezien als kansrijk. De volgende vraag is of de overheid hierin de rol van trendsetter zal vervullen. Er is echter geen sprake van publiekrechtelijke dwang tot die 40 uur. Privaatrechtelijk is er contractvrijheid. Dat wil echter niet zeggen dat het onderwerp geheel buiten de agenda van de regering staat.
De minister constateert dat het gebruik is om een minieme aanbiedingsbrief bij de rapportage te voegen, omdat het een domein van de sociale partners betreft. Aan de hand van de rapportage kan men punten met de minister bespreken of een oordeel van de minister vragen. De minister heeft regulier overleg met de sociale partners, waarbij ook onderwerpen zoals de werkgeversbijdrage kinderopvang worden besproken en geapprecieerd. Waar al dan niet tripartiete een richting is uitgezet, volgt een appreciatie en een bespreking. De minister noemt de onderhavige rapportage politiek gevoelig, omdat een aantal onderwerpen ervan deel uitmaken van politieke afwegingstrajecten.
Inzake abstineren of selectief algemeen verbindend verklaren (avv'en) wijst de minister erop dat het gaat om avv'en of niet-avv'en. Bij avv'en wordt niet getoetst op de inhoud van de afspraken, maar op de totstandkoming. Een algemeenverbindendverklaring is een marktordening, want die bindt ook partijen die niet gecontracteerd worden. Die wijze van marktordening is gelegitimeerd onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde spelregels, maar wordt nooit gelegitimeerd door de appreciatie door de regering van de inhoud van de afspraken. De minister verdedigt dat regime ook met kracht. Je kunt een discussie voeren of je voor of tegen avv'en bent. De minister is voor avv'en, maar hij is tegen selectief avv'en. Dat laatste is praktisch niet uitvoerbaar en zou ook in strijd zijn met internationale afspraken.
De minister onderschrijft de waardering die mevrouw Verburg heeft uitgesproken voor de inzet van werkgevers en werkgevers op punt van de gematigde loonontwikkeling. Hij heeft die waardering zelf ook kenbaar gemaakt en die is ook terug te zien in de rapportage.
De minister verwacht dat er dit najaar geen overleg zal zijn, aangezien het kabinet geen mandaat heeft voor de periode na het najaar. Hij zegt echter graag toe, dat hij in de aanloop naar het volgende overleg met de sociale partners wat dieper wil ingaan op de vraag hoe het komt dat er te weinig geschoold personeel lijkt te zijn. Voorkomen moet worden dat de scholing een bottleneck wordt. Bij krapte op de arbeidsmarkt is er echter ook een verantwoordelijkheid van werkgevers zelf om te investeren in het scholingsdeficit van werknemers. Het is niet zo dat de overheid iedereen moet klaarstomen, zodat de werkgevers gewoon mensen van de plank kunnen trekken. Ook werkgevers en werknemers moeten een inspanning plegen.
Desgevraagd antwoordt de minister dat het kabinet geen kabinet zonder mandaat is, want het heeft wel een mandaat om begrotingen te maken. Het moet echter terughoudend zijn met nieuw beleid voor de periode na de zittingsduur van dit kabinet. De Koning en het parlement zijn de heersende krachten in het Nederlandse staatsbestel. De minister ziet het parlement ook wel als een leeuw, maar dat wil echter niet zeggen dat de leeuw moet gaan brullen als zich op een bepaald domein iets voordoet. Er zijn ook domeinen waar andere actoren hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het kenmerk van het tripartiete model is dat bij herhaling zonder dwang van de overheid een commitment ontstaat tussen werkgevers en werknemers en dat zij onderling afspraken maken. Inzet voor een volgend overleg moet dan ook zijn: eerst analyseren wat er aan de hand is, wat er nodig is, wie welke rol kan hebben en vervolgens in een tripartiete aanpak de zaak vormgeven.
De minister bestrijdt de opmerking dat de overheid een faciliterende rol heeft. Het kabinet heeft een aantal zaken niet alleen gefaciliteerd, maar ook geagendeerd en geregisseerd. Het heeft niet achterover gezeten in het maken van afspraken met sociale partners. De minister kan zich het kabinet niet heugen dat over zoveel zaken afspraken met sociale partners heeft gemaakt. Het kabinet is op onderdelen contracterend en op onderdelen faciliterend.
Wat de scholing van werkenden betreft verwijst de minister naar het overzicht in tabel 8.1 van cao's met afspraken over employability. Scholing en scholingsverlof zijn al geruime tijd gemeengoed, nieuw zijn EVC's (Erkennen van Verworven Competenties). Het aantal bedrijfsopleidingsplannen en persoonlijke opleidingsplannen neemt toe. In het bedrijfsleven wordt steeds meer het maatwerk bij scholing onderkend. Daarbij horen uiteraard faciliteiten van de werkgever. Het aantal functioneringsgesprekken neemt ook zeer toe. Maatwerk via opleidingsplannen en functioneringsgesprekken lijkt het dus te gaan winnen van de afspraken over beloningsbeleid.
De minister zegt toe dat voor een volgend overleg met sociale partners het kabinet zich zal verdiepen in het fenomeen dat er te weinig geschoold personeel lijkt te zijn, ermee rekening houdend dat het niet moet leiden tot een geïsoleerd regeringsstandpunt maar juist tot een gesprek erover. Verder zegt hij toe dat op Prinsjesdag een aanvalsplan Leren en werken zal worden gepresenteerd. Dat plan is opgesteld op grond van de inzichten van het kabinet zelf en van de Directie leren en werken. Het gaat over de effectiviteit van het overheidsbeleid, maar ook over de vraag hoe je in de regio partijen aan elkaar kunt verbinden en de figuurlijke afstand tussen scholingsinstituten en bedrijfsleven kunt bekorten.
Bij de kinderopvang is uitvoerig gekeken naar de realisatie en niet alleen in cao-afspraken. Aangezien vanaf 1 januari aanstaande de werkgeversbijdrage centraal zal worden geïnd via een kleine premie, verwacht de minister dat de afspraken in cao's over financiële bijdragen herijkt worden. Hij acht cao-partijen goed in staat om dit zelf vorm te geven. De minister ziet niet veel toegevoegde waarde in een rapportage op dit punt vanaf 1 januari aanstaande.
Wat het leeftijdsbewust personeelsbeleid betreft constateert de minister dat hij enerzijds zo veel mogelijk wil rapporteren, maar anderzijds wil voorkomen dat het te veel uitdijt. Het wordt wel als onderdeel van employability genoemd. Als het zodanig meetbaar wordt dat het als aparte categorie naar voren kan komen in de rapportage, wil hij kijken of een ander onderdeeltje geschrapt kan worden. De rapportage moet de highlights van de actuele trends en inzichten weergeven, maar tegelijkertijd moet de rapportage overzichtelijk blijven.

De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Smits

Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Post
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