Presentaties/Workshops:
1. Duurzaamheid: de rol van HR bij de derde industriële revolutie
Duurzaamheid wordt de norm. Bedrijven kunnen er niet meer omheen. De
consument prefereert meer en meer duurzaam en verantwoord geproduceerde
consumptie goederen. Deze omslag vindt in de komende tien jaar versneld plaats.
Analisten voorspellen dat wie daar als merkfabrikant nu niet aan mee doet, de
grote slag zal missen. Is het geen keuze vanuit het hart, dan zal in ieder geval het
verstand spreken. Bij het definiëren van duurzaamheid gaat men uit van de drie
dimensies People, Planet en Profit. Met andere woorden, bij duurzame ontwikkeling
gaat het om
mensen, de aarde (natuur en milieu) en om geld verdienen. De People dimensie
lijkt in de praktijk nog ondergeschikt aan Profit en Planet en de rol van HR nog
marginaal, alle ambities en externe uitingen ten spijt. Wat is de huidige visie op
duurzaamheid en wat zijn de geformuleerde ambities van de bij het netwerk
aangesloten bedrijven. En in welke mate is HR hierbij betrokken en welke rol is
weggelegd voor HR bij de uitvoering hiervan?
2. Ontvoogdende arbeidsverhoudingen: naar een nieuw sociaal contracti
De manier waarop mensen vorm geven aan hun werkzame leven verandert snel.
Instituties en regelingen moeten daar beter op inspelen. Het vaste contract wordt
steeds minder de norm. Het vaste contract zelf is ook veranderd: na gemiddeld vijf
jaar verandert iemand van werk of werkgever en de inhoud van het werk
verandert in die vijf jaar ook nog eens regelmatig. Een veelkleurig palet van
arbeidsrelaties is ontstaan, variërend van deeltijders in alle soorten en maten,
uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers tot zelfstandigen zonder personeel.
De bestaande arrangementen in onze arbeidsverhoudingen bieden onvoldoende
bescherming. Het bereik ervan is beperkt, de werkingsfeer te gesloten. Voor groepen
aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn er buiten de cao allerlei nieuwe, minimale
arrangementen ontstaan. De meer dan een miljoen zelfstandigen verblijven in een
soort niemandsland als het om sociale bescherming gaat en het vaste contract
garandeert allerminst werkzekerheid. Wie op een vast contract vertrouwt en zich niet
ontwikkelt, komt bedrogen uit. Dat zien we vooral bij oudere vaste werknemers die
recent op straat zijn komen te staan en die zich al langere tijd
niet verder ontwikkeld hebben.
In een manifest stelt de Baliegroep dat deze ontwikkelingen vragen om een radicale
vernieuwing van de arbeidsverhoudingen. We staan volgens hen op een punt,
waarop cruciale vragen elkaar raken: kiezen we voor verdere verzelfstandiging van
alle werkenden en is het de vraag of en hoe zij daarin ondersteund dienen te worden,
of handhaven we de
schijnzekerheid en bevoogding van de huidige arbeidscontracten? Kiezen we voor
een arbeidsmarkt die ook plaats inruimt voor mensen met beperkingen of kiezen
we voor het handhaven van het uitsluiten van deze groepen? Blijven de
institutionele partijen de verouderde arbeidsverhoudingen als uitgangspunt
kiezen en gestaag aan invloed verliezen, of gaan zij de nieuwe verhoudingen juist
mede vormgeven?
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