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Abstract

This research investigates precarious work in The Netherlands, 
work at the bottom of the labor market. Defining characteristics of 
such work include poorly paid salaries, insecurity, and the inability 
to support a household. I aim to provide the precarious workers 
perspective to the question: How to start the de-precarisering of the 
labor market.

To explore this question, I comprise available literature on the subject 
and include interviews with precarious workers and sociologists. The 
aim of this approach is to shed light on the personal experiences of 
precarious workers, supported by scientific findings. I will do so by 
engaging with factory workers, and gig economy workers to provide 
an analysis about policies that need to change according to them. 

The result of my project is an installation in which the participant 
experiences the feeling of being a precarious worker. He is invited 
to go into an office and go over a typical flex-contract. Once inside 
the doors lock. Being left alone, only to engage with the contract 
and digital interface ensures a feeling of being stuck and puts 
emphasis and the distance between the employee their employers. 
The office engages the participants senses; walls tapering up 
horizontally, broken chair, a sloping floor and the absence of daylight 
will result in feelings of unease, being diminutive, dispensable and 
primarily feelings of uncertainty. Having gone through the contract 
the participant is tasked with deleting, adding to or changing the 
document in order to create a, to them, fairer contract. Only then will 
the door open again.
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 Inleiding

Volgens socioloog en vakbondsvrouw Sanne van de Gaag is precaire 
arbeid een term die omschreven wordt als werk dat structureel geen 
bestaanszekerheid biedt. Het concept dat aan de grondslag van 
precaire arbeid ligt, namelijk precariteit, wordt al in de jaren tachtig 
en negentig door Franse wetenschappers gebruikt om te verwijzen 
naar een onzekere en uitgesloten positie op de arbeidsmarkt. Guy 
Standing, professor aan de University of London, beargumenteert in 
zijn boek “The precariat: The new dangerous class” uit 2011 dat er  
een nieuwe klasse in de maak is, of dat deze misschien al bestaat. 
Zo zegt hij dat de levens van de mensen in deze nieuwe klasse, 
het precariaat genoemd, worden gedomineerd door onzekerheid, 
onveiligheid, schulden en vernedering. Hij gaat zelfs zo ver in zijn 
beargumentatie dat hij beweert dat, hij die deel uit maakt van het 
precariaat, een zogeheten denizen is. De term denizen vindt zijn 
origine bij de Romeinen. Het gaat hier om een sociale klasse die wel 
het recht heeft om inwoner te zijn en het recht heeft zijn of haar vak 
uit te oefenen, maar geen volledige staatsburger is.

Het feit dat er in Nederland weinig informatie beschikbaar is over 
de motieven, worstelingen en de toekomst perspectieven van 
precaire werkenden in Nederland, zorgt ervoor dat dit project tot 
stand komt. Daarnaast heeft de huidige COVID-19 pandemie de 
urgentie en relevantie voor mij doen duiden. Zo wordt er gesproken 
over de inrichting van de ‘1,5 meter economie’ en wordt er volop 
gespeculeerd over het ‘nieuwe normaal’. Beide ontzettend belangrijke 
discussies waar een onderwerp als precaire arbeid niet uit mag 
blijven. Arbeidsrelaties liggen notabene aan de grondslag van de 
economie en de maatschappij.Met dit project zoek ik antwoord op 
de vraag: Hoe starten we de ‘de-precarisering’ van de arbeidsmarkt 
volgens precair werkenden?
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  Hoofdstuk 1: De opmars van precaire arbeid

Voor een groot deel van de Nederlandse bevolking bood de eerste 
driekwart van de twintigste eeuw meer bestaanszekerheid. Ook 
werd het sociaal vangnet vormgegeven, een vangnet dat werknemers 
beschermt in geval van ziekte. Het startschot klonk toen in 1894 de 
Amsterdamse diamantbewerkers massaal staakten om tariefafspraken 
af te dwingen. Deze succesvolle stakingen zorgden mede voor 
de oprichting van de eerste Nederlandse vakbond; de Algemene 
Nederlandse Diamantbewerkersbond of ANDB. Niet alleen slaagde 
de bond erin om diverse groepen diamantbewerkers tot een eenheid 
te krijgen, ook slaagde ze erin om als eerste in Europa de 8-urige 
werkdag en een betaalde week vakantie in te voeren (De ANDB en  
de ADB).  

Daarna ging het in Nederland snel; zo werd er in 1919 de wet 
aangaande de achturige werkdag aangenomen, in 1927 kwam 
de wet op de cao, de ziektewet in 1930, de Wachtgeld- en 
Werkloosheidsverzekering in 1952, in 1960 werd de zaterdag een 
vrije dag en werd ook de vijfdaagse werkweek een feit. In 1964  
kwam de Wet Werkloosheidsverzekering tot stand en tot slot werd  
in 1968 de Wet op het minimumloon ingevoerd (van der Gaag, p13).  

Meer dan 70 jaar lang is er in Nederland gewerkt aan het verbeteren 
van de bestaanszekerheid en het sociale vangnet. Helaas kwam daar 
in de jaren 80 abrupt verandering in. Zo omschrijft Standing in zijn 
boek dat er in de jaren 80 markt flexibilisering plaats moest vinden. 
De reden hiervoor was het tegengaan van hoge arbeidskosten, met 
als doel het vermijden dat grote bedrijven de productie zouden 
verplaatsen en hun investeringen in andere landen zouden inzetten. 
Voornamelijk in landen waar arbeidsvoorwaarden niet zo goed 
geregeld waren (Standing, p6).  
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Daarnaast stegen de kosten van ontslag in de jaren 90. Samen 
met een bloeiende uitzendbranche groeide de diversiteit van 
contractvormen op de Nederlandse arbeidsmarkt (Ferry Koster, p9). 
Ondanks het missen van concrete cijfers, schat Standing in dat er op 
dit moment wereldwijd een kwart van de volwassenen in precariteit 
leven. Het gaat bij precariteit niet alleen om precaire arbeid maar ook 
over het niet hebben van een beroepsidentiteit en in meer of mindere 
mate toegang hebben tot een sociaal vangnet die de generaties voor 
ons hebben opgebouwd (Standing, p28-29).  

Belangrijk is hier dat beleidsmakers en de neo-liberalen nooit 
hadden voorspeld dat het beleid dat zij maakten, in combinatie 
met de globalisering, deze precariteit als effect zou hebben op de 
besluitvorming van corporaties (Standing, p7). Echter resulteert 
het voor precair werkenden vaak in uitzichtloze situaties waarin het 
gevoel van vast zitten en niet gehoord worden de boventoon voert. 
Deze aspecten zijn dan ook heel belangrijk voor mijn praktijk project.
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Hoofdstuk 2: De motieven voor precaire arbeid

De reden voor de populariteit van precaire arbeidsvormen voor 
werkgevers zijn meerledig. Zo is flexibilisering bedoeld om het voor 
werknemers mogelijk te maken, om te werken op een wijze die 
aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren. Ook biedt flexibiliseren 
een tegemoetkoming als het aankomt om de vraag naar arbeid van 
werk- en opdrachtgevers en is flexibilisering bedoeld om instituties te 
omzeilen. Zo vertelt Thomas Bickle mij in mijn interview dat hij door 
een constructie van zijn werkgever niet of geen ziektegeld ontvangt 
als hij langer dan een week ziek is. Hier kom ik later in hoofdstuk 5 
op terug. Daarnaast zegt Koster dan het bouwen van een flexibele 
schil de werkgever ‘slank’ houdt en wendbaar maakt. Zo maakt 
flexibilisering het mogelijk om administratieve kosten te internaliseren 
en minder werknemers langdurig aan zich te binden (Koster, p17).  

Voorstanders van de flexibilisering noemen daarnaast het zogeheten 
opstap-scenario als een van de redenen voor flexibele arbeidsvormen. 
In dit scenario fungeren flexibele contracten als opstap naar een vast 
contract. Er wordt uitgegaan van de human capitol-theorie. Deze 
theorie is gebaseerd op het argument dat flexwerkers die er niet in 
slagen om een regulier of een vast contract weten te bemachtigen, 
de mogelijkheid krijgen om ervaring en kennis op te doen. Deze extra 
kennis vergroot vervolgens het carrièreperspectief, zowel op het 
gebied van inkomen als het vooruitzicht op een vaste baan (Lucille 
Mattijssen, p450-451). 
 
Ook stages worden onder eenzelfde voorwaarden aan potentiele 
werknemers verkocht. Voorwaardes zoals het opdoen van kennis, 
ervaring en soms de mogelijkheid op een vaste baan worden bij stages 
als mogelijkheid genoemd. Echter worden stages vaker gebruikt om 
goedkoop en vervangbaar personeel aan te trekken (Standing, p87).
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Binnen het opstap scenario wordt ook uitgegaan van de signaal 
theorie. Deze theorie stelt dat werkgevers onvoldoende kennis hebben 
over de productiviteit van werknemers en daarom flexibele contracten 
gebruiken om werknemers te screenen. Zodra de werknemer voldoet 
aan de eisen van de werkgever zal de werkgever vervolgens de 
werknemers een vast contract aanbieden (Lucille Mattijssen, p451). 
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 Hoofdstuk 3: Het protest tegen precaire arbeid

Flexibilisering van de arbeidsmarkt kan gezien worden als een van de 
meest ingrijpende ontwikkeling op de hedendaagse arbeidsmarkt. Zo 
wordt flexibilisering door critici niet als uitkomst gezien maar als een 
proces waarin regulering en instituties, die werknemers beschermen, 
verdwijnen (Koster, p17). 

Naast het, in het vorige hoofdstuk omschreven opstap-scenario, is 
er het val-scenario. Waar het opstap-scenario vooral de voordelen 
van flexibele contracten belicht, veelal vanuit het perspectief van de 
werkgever, belicht het val-scenario het perspectief van de werknemer. 
Het val-scenario dicteert dat flexibele contracten leiden tot juist meer 
flexibele contracten, waardoor werknemers in een vicieuze cirkel van 
slecht betaalde banen en periodes van werkeloosheid belanden.  
De reden hiervoor zou liggen bij de theorie van gesegmenteerde 
arbeidsmarkten. Volgens deze theorie gebruiken werkgevers flexibele 
contracten voornamelijk om het aantal werknemers in hun bedrijven 
aan te passen aan economische fluctuaties. Wanneer het economisch 
slechter gaat, kunnen werknemers ook weer eenvoudig afvloeien 
(Lucille Mattijssen, p451). Omdat flexibele contracten per definitie  
van korte duur zijn, wordt er ook minder in flexwerkers geïnvesteerd.  
Hierdoor doen flexwerkers minder kennis op dan medewerkers in 
vaste dienst. Daarnaast kan een arbeidsverleden dat bestaat uit veelal 
flexibele contracten een signaal zijn voor toekomstige werkgevers dat 
de werknemer van lage kwaliteit is (Lucille Mattijssen et al., p.451).  
Ook speelt leeftijd een belangrijke rol. Het risico op inkomensverlies 
dat gepaard gaat met leeftijd is hoger voor mensen in een tijdelijk 
dienstverband dan voor mensen in een vast dienstverband.  
Dit komt omdat er sprake is van een age bias in training en investering 
van werkgevers in werknemers.  
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Daarnaast is het voor zzp’ers moeilijk om aan kwaliteitseisen te 
kunnen blijven voldoen, omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor 
eventuele bijscholing (Koster, p19).  

Mijn onderzoek heeft het belang van collectieve arbeidsrelaties doen 
duiden. Het collectief opkomen voor een gemeenschappelijk doel 
kan druk uitoefenen die zeker bij precaire arbeid heel belangrijk 
is. Het lezen van mijn eigen oproepcontract verbaasde mij; op mijn 
oproepcontract is geen cao van toepassing: “Artikel 1: Algemene 
arbeidsvoorwaarde 1.1: Op deze overkomst is geen cao van 
toepassing.”. Onderzoek naar collectieve arbeidsrelaties liet mij inzien 
dat het niet alleen bij mijn werkgever mist in de vertegenwoordiging 
van precair werkende. Zo stelt van der Gaag dat niet alleen op 
individueel niveau de positie van de werknemer tegenover de 
werkgever vaak zwak is, ook vertelt internationale literatuur dat er  
bij precair werk vaak gebrek is aan vertegenwoordiging op de 
werkvloer in de vorm van medezeggenschaps- of ondernemingsraden 
(MR en OR). Soms is er op de werkvloer helemaal geen MR of OR, 
en soms is die er wel maar behartigt deze niet de belangen van de 
precair werkende omdat er bijvoorbeeld alleen medewerkers met 
vaste aanstelling lid mogen worden (van der Gaag, p19).  
Ook het aantal vakbondsleden en de organisatiegraad onder  
precair werkende is een stuk lager dan bij werknemers met 
zogenaamde standaardbanen. Zo stelt van der Gaag dat er in de 
afgelopen decennia een erosie van de van vakbondsmacht heeft 
plaatsgevonden. Ook is te zien dat in segmenten van de arbeidsmarkt 
die hoge flexibilisering kent, een bijzondere zwakke positie van de 
vakbond te zien is.
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Lange tijd hebben vakbonden zich op werknemers met een 
standaard baan met goede lonen, arbeidsomstandigheden en 
hoge baanzekerheid gericht (insiders). Deze werknemers moesten 
beschermd worden tegen werknemers met atypisch (precair)werk 
(outsiders). Omdat vakbonden vooral insiders als leden hebben,  
lag het voor de hand, dat vooral hun belangen behartigd werden.  
Zo is te zien dat de groei van precair werk vanaf het laatste kwart 
van de twintigste eeuw samenging met een verzwakking van 
vakbonden in termen van organisatiegraad. Dit zorgt niet alleen voor 
een verslechterde onderhandelingspositie voor precair werkenden, 
deze erosie van de vakbond en vakbondsmacht zorgt ook voor een 
verslechterde onderhandelingspositie voor de insiders.  
Kortom, het verbeteren van collectieve arbeidsrelaties van zowel 
insiders als outsiders speelt een belangrijke rol in de (de)precarisering 
van werk (van der Gaag, p20). De slechte representatie van 
vakbonden tegenover precair werkenden is overigens niet alleen de 
schuld van de vakbonden. Zo houdt het systeem van flexibiliseren 
precair werkenden continu in beweging. Het is dan ook moeilijk,  
om je als precair werkende bij een vakbond aan te sluiten. Dit omdat 
precair werkenden simpelweg vaker van baan veranderen. 
 
Samenvattend is het voor mij duidelijk geworden dat precair 
werkenden er veelal alleen voor staan. De precaire arbeiders die 
ik spreek beamen dat; ze worden van het kastje naar de muur 
gestuurd als er iets geregeld moet worden. Zo wordt er volgens hen 
bijvoorbeeld slecht gecommuniceerd over vakantiedagen, ziektegeld 
en zijn contracten vaag en oppervlakkig. Dit zijn belangrijke aspecten 
die ik ook meeneem in mijn Practice project.
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 Hoofdstuk 4:  Wat moet er anders volgens 
precair werkende en sociologen

Door de COVID-19 pandemie en de daarmee gemoeide maatregelen 
is het voor mij erg moeilijk geweest om precair werkenden aan te 
spreken. In dit hoofdstuk vertel ik de verhalen van twee precair 
werkenden die ik zelf heb gesproken. Daarna citeer ik precair 
werkenden die Sanne van der Gaag heeft geïnterviewd voor haar 
onderzoek “Als je er wat op te zeggen hebt…individuele en collectieve 
arbeidsrelaties van precair werkenden in beeld” (van der Gaag, p31 
p32). Op deze manier poog ik een volledig beeld te geven van de 
factoren die precair werkenden in een situatie van onzekerheid houdt.

Zo vertelde Thomas Bickle mij in ons gesprek dat hij door een 
constructie van zijn werkgever ziektegeld misloopt. Toen Thomas 
door de COVID-19 maatregelen uit voorzorg thuis bleef had hij pas 
twee van de vier diensten die week gewerkt. In zijn contract zijn 
twee wachtdagen opgenomen. Dit betekent dat er eerst twee dagen 
wordt aangekeken en er dan pas ziektegeld wordt uitbetaald. Echter 
omdat Thomas al twee shifts gewerkt had werden de volgende twee 
niet uitbetaald. Daarnaast was Thomas op zondag nog ziek en kon 
hij geen beschikbaarheid doorgeven. Dit resulteerde erin dat hij niet 
werd ingepland. Zo liep Thomas niet alleen ziektegeld mis, maar 
ook inkomsten uit diensten die hij wel had kunnen werken. Thomas 
zegt dat dit soort constructies moeten veranderen. Nu ziet hij dat 
er mogelijk zieke collega’s toch gaan werken. Simpelweg omdat ze 
anders niet rond kunnen komen. Niet alleen brengt men zo, onder 
normale omstandigheden, collega’s onnodig in eenzelfde situatie, 
maar is dit tijdens een pandemie zoals de huidige, ongelofelijk 
gevaarlijk (Bickle).  
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Daarnaast is het voor studenten die werken ontzettend moeilijk 
om rond te komen zonder significante schulden op te bouwen. 
Toch wordt er vaak als oplossing verwezen naar de studielening. 
Maar wat gebeurt er met studenten waar een studielening niet 
vanzelfsprekend is. Quag is zo’n student. Afkomstig uit Ierland 
studeert hij in Nederland Event Management en is hij werkzaam met 
een oproepcontract bij een grote online supermarkt. Zo moet Quag  
14 uur per week werken om in aanmerking te komen voor de 
studielening. Helaas moest Quag door de COVID-19 maatregelen 
in “zelf isolatie”. Toen hij bij zijn werkgever wilde regelen dat de 
shifts waar hij voor stond ingepland wel zouden tellen bij zijn 14 uur 
per week, ondanks dat hij ‘ziek’ was, werd hij door zijn werkgever 
doorgestuurd naar het payroll bedrijf waar hij zijn contract heeft 
getekend. Dit payroll bedrijf stuurde Quag vervolgens naar een andere 
afdeling binnen het bedrijf, die op hun beurt hem weer terug naar zijn 
werkgever stuurde. Twee weken gingen voorbij en er was nog geen 
oplossing. Uiteindelijk heeft Quag het via DUO, de overheidsinstantie 
die studieleningen uitbetaald, weten te regelen. Echter zegt Quag dat 
dit soort zaken door de werkgever geregeld zouden moeten worden, 
of op zijn minst een stappenplan moet hebben klaarliggen voor 
collega’s in eenzelfde situatie (Quag). 

Ook Sanne van der Gaag geeft in haar onderzoek aan dat door het 
onzekere karakter van precair werk het lastig is om interviews met 
precair werkenden te plannen. Een reden hiervoor is dat sommige 
precair werkenden pas een dag van tevoren te horen krijgen of ze 
werk hebben. Zo vertelt een barman met nul urencontract haar in 
het onderzoek dat hij nooit weet wanneer hij moet werken, en dat hij 
eigenlijk altijd op beschikbaar staat. Alhoewel hij in de wintermaanden 
vaak niet voldoende uren kan maken om rond te komen, kan hij toch 
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zijn werk bij de strandtent niet combineren met een andere baan. 
Hij zegt dat hij in de wintermaanden wel bij andere horecazaken kan 
bijklussen, maar dat het wel lastig is omdat zijn werkgever van hem 
verwacht dat hij zeven dagen per week beschikbaar is. Hij hoort dan 
pas om 10 uur ‘s avonds of hij de dag erna moet werken. Zo vertelt 
ook een postbode aan Sanne van der Gaag dat er vaak extra wijken 
worden toegevoegd aan zijn rooster, zelfs wanneer de postbode heeft 
laten weten dat het niet kan wordt er toch ondanks protest zijn het 
schema aangepast. Dit gebeurt volgens hem ook bij collega’s.
Een belangrijke conclusie die Sanne van der Gaag maakt en waar 
ik mijzelf ook na mijn interviews in vind, is dat precair werkenden 
het naar hun zin hebben op het werk. Het probleem ligt ook niet 
bij het type werk of bij zingeving, maar vooral bij de financiële 
aspecten van het werk. Het gaat hier niet om het uurloon maar om de 
onmogelijkheid voldoende uren te maken. Dit in combinatie met het 
feit dat ze vaak kort van tevoren pas weten of ze ingeroosterd worden 
en bijna altijd beschikbaar moeten zijn. Kortom, er wordt een hoge 
mate van flexibiliteit verwacht van de werknemers zonder dat hier een 
voldoende mate van bestaanszekerheid tegenover staat (van der Gaag, 
p31 p32). 
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 Hoofdstuk 5: Praktijk en reflectie

Moeizaam begin
Naast het werken aan mijn theoretisch onderzoek, liep ook een 
ontwerp onderzoek. Dit ontwerp onderzoek verliep ontzettend 
stroef. De wereld waarin ik dit project had gepland, ziet er door 
omstandigheden drastisch anders uit dan de wereld waar dit project 
tot gewaarwording moet komen. Waar ik in de eerste paar weken 
van het afstudeertraject op de academie tussentijdse reviews had 
en elke dag vanuit Dordrecht naar Rotterdam forensde, werd er in 
de derde week verteld dat dat niet meer mogelijk was. ‘Blijf zo veel 
mogelijk thuis’ vertelde premier Rutte aan het land. Deze boodschap 
kwam hard binnen. Ik maakte mij zorgen om de mensen om mij heen, 
om mijn bijbaan en om de studio in Rotterdam die ik net ervoor had 
gehuurd. Maar vooral maakte ik mij zorgen om mijn project.

Omgooien
De documentaire die ik zou gaan maken moest er anders uitzien. 
Precair werkenden opzoeken en ze interviewen zat er niet in. Niet 
dat het onmogelijk was, maar ik wilde gehoor geven aan de oproep 
van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven. De interviews 
zouden via skype worden afgenomen. Deze aanpak bracht enkele 
uitdagingen met zich mee. In mijn theorieonderzoek werd het al 
snel duidelijk dat het strikken van precair werkenden onder normale 
omstandigheden al een uitdaging is. Dat het door de maatregelen 
van de overheid bijna onmogelijk werd, had ik echter niet verwacht. 
Niet alleen precair werkenden maar ook werkgevers, uitzendbureaus, 
het juridisch loket, sociologen en vakbonden maakten mij, als ze al 
reageerden op mijn telefoontjes en mails, snel duidelijk dat ze door de 
huidige omstandigheden niet konden meewerken. Dit noodzaakte mij 
om binnen mijn netwerk te gaan zoeken naar de juiste personen. Een 
zoektocht die helaas maar is volbracht. 
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Gouden kooi
Door mijn theorie onderzoek naar precaire arbeid en de gesprekken 
die ik met precair werkenden heb gehad, kwam ik tot de conclusie 
dat precaire arbeid een ‘gouden kooi’ is. Wat ik hiermee bedoel is 
dat de associaties die er veelal om het hebben van werk bestaan, te 
maken hebben met vrijheid. Zo wordt gedacht dat iemand die werk 
heeft in staat is om een bepaalde mate van vrijheid af te kopen. Dit 
kan iemand doen door te sparen, op vakantie te gaan en producten 
en diensten te kopen die niet noodzakelijk zijn. Echter in het geval 
van precaire arbeid blijkt dit niet te kunnen. Precair werkenden zijn 
door hoge mate van onzekerheid en in sommige gevallen het missen 
van een sociaal vangnet gedwongen om alleen in primaire behoeftes 
te voorzien. In sommige gevallen is het bekostigen van de primaire 
behoeftes zelfs een brug te ver. De aanschouwer zou zeggen dat hij 
die werk heeft is staat is om autonome keuzes te maken. Echter zit 
de precair werkende in realiteit vast in een moeilijk te ontsnappen 
vicieuze cirkel van lage lonen en hoge onzekerheid.

Installatie
Dit aspect van onzekerheid en het onvermogen om autonome keuzes 
te maken zijn belangrijke aspecten in mijn project. De documentaire 
die ik aan het begin van mijn afstuderen voor ogen had is dan ook 
geëvolueerd in een installatie waar de aanschouwer een deelnemer 
wordt. Op deze manier leg ik niet alleen uit hoe het is om een 
precair werker te zijn maar laat ik dit ook voelen. Om gevoelens 
van onzekerheid, vervangbaarheid, ongemak en afhankelijkheid 
over te dragen aan de deelnemer van de documentaire, keerde ik 
naar het werk van Daniel Libeskind. Libeskind is de ontwerper van 
het Joods Museum in Berlijn. Hij slaagt erin om de bezoeker niet 
alleen in woorden en doormiddel van artefacten te vertellen hoe het 
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is geweest om een jood te zijn in Duitsland voor, tijdens en na de 
tweede wereldoorlog. Het lukt hem ook de bezoekers een gevoel mee 
te geven. Dit bereikt hij door de ruimtes kil en groots te maken met 
minimale inval van daglicht, daarnaast gebruikte hij grote objecten die 
scheef zijn neergezet. Op deze manier laat hij de bezoeker voelen hoe 
het was als jood in Duitsland in het eerste deel van de vorige eeuw. 
Deze technieken neem ik mee in het ontwerp van mijn installatie. 

Vorm
Het doel van de installatie is tweeledig. Ten eerste wil ik 
beleidsmakers en werkgevers duidelijk maken dat de 
arbeidsvoorwaarden rondom precaire arbeid eerlijker en duidelijker 
moeten zijn. Dit bereik ik door de beleidsmakers uit te nodigen in 
mijn kantoor (zie figuur 1). Zodra ze binnen zijn valt de deur op slot, 
nemen ze plaats achter een bureau en wordt ze gevraagd een typisch 
flexcontract (bijlage 1) door te nemen op een tablet dat op het bureau 
ligt. Dit contract nemen ze samen met precair arbeiders door.  
Deze precaire arbeiders zijn echter niet fysiek aanwezig, maar zijn 
digitaal op een monitor te zien, die op het bureau staat  
(zie figuur 2). Het niet fysiek aanwezig zijn, legt nadruk op de afstand 
tussen leidinggevende en werknemer die veelal voorkomt bij precaire 
arbeid. Highlights in het contract triggeren verhalen van deze 
arbeiders. Verhalen die aantonen hoe scheef, oneerlijk of onzeker 
bepaalde regels in dit soort contracten uitpakken in de realiteit. 
 
Het kantoor ziet er van buiten uit als onderdeel van een recruitment 
event (figuur 3), echter is er binnen alles aan gedaan om de deelnemer 
te laten voelen als een precair arbeider. Dit bereik ik door een 
donkere ruimte te creëren met minimale inval van daglicht, waar 
je gebukt naar binnen moet en de muren, plafonds en vloer scheef 
aflopen (zie figuur 4).  
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De meubels zijn allemaal net iets te groot en wiebelen waardoor de 
deelnemer nooit comfortabel kan zitten. Dit resulteert in gevoelens 
van ongemak, onzekerheid, vervangbaarheid en laat de deelnemer 
zich klein voelen. Tijdens het doornemen van het contract loopt 
een rode timer af en wordt de deelnemer regelmatig gebeld op een 
telefoon die op het bureau is gesitueerd. Zodra de timer afloopt en 
de deelnemer door het hele contract is weten te komen, krijgt de 
deelnemer de kans om regels te schrappen of toe te voegen met 
als doel een eerlijk contract te maken. Lukt het niet binnen de tijd 
dan wordt de deur geopend en krijgt de deelnemer via het scherm 
te horen dat hij of zij laten wordt terug gebeld, dit zal echter niet 
gebeuren. Op deze manier tracht ik de deelnemer te laten reflecteren 
op de inhoud van deze arbeidsvoorwaarden en stimuleer  
ik dat de deelnemer een positie in neemt. Daarnaast moet de 
installatie voor precair arbeiders dienen als verduidelijking voor 
hun situatie. Een andere ingang aan de andere kant van het kantoor 
(figuur 5) alleen toegankelijk voor precair arbeiders; deze ingang 
leidt hen naar een kantoor waar ze duidelijkheid kunnen krijgen over 
flexcontracten. Wat staat er precies in, waar hebben ze recht op 
maar boven al, wat mag een werkgever niet van ze vragen. Met deze 
aanpak kan de installatie op twee plekken ingezet worden. Enerzijds 
op pleinen voor stadhuizen en op Het Plein in Den Haag en anderzijds 
voor personeelsingangen van bedrijven zoals PicNic en PostNL. 
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Conclusie
In Nederland zijn er in vergelijking met andere Europese en westerse 
landen, een veel groter aantal mensen met tijdelijke contracten en 
een veel hoger aantal zzp’ers die betaald worden per klus. Het gaat 
om een groep van 36% van alle werkenden op de arbeidsmarkt. 
Tijdens een crisis is deze groep dan ook als eerste aan de beurt om 
de klappen op te vangen. Maar ook wanneer er geen spraken is van 
een crisis is deze groep ontzettend kwetsbaar. Daarnaast ervaren zij in 
hun dagelijks leven vaak moeite om financieel de eindjes aan elkaar te 
knopen.  

Dit project biedt geen oplossing voor de problematiek rondom 
precaire arbeid. Dat is ook nooit mijn intentie geweest. Niet omdat 
ik de ambitie mis om oplossingen te vinden voor dit soort grote 
vraagstukken, maar omdat ik het niet mijn plaats vind om in mijn 
positie het beleid te bepalen. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar 
een universeel basis inkomen, maar ik erken dat dit niet een systeem 
is dat snel geïmplementeerd kan worden. Mijn project forceert echter 
de mensen die verantwoordelijk zijn voor precaire arbeid, om een 
positie in te nemen en om te reflecteren op de wetten en regelgeving 
die precaire arbeid precair maakt. Daarnaast biedt mijn project 
precair arbeiders een podium, een plek waar zij gehoord kunnen 
worden. Een positie waar de precair arbeider naar verlangd maar tot 
dusver niet heeft gekregen.
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Figuur 1

Figuur 2
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Figuur 3

Figuur 4
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Figuur 5

Sfeerbeeld
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Bijlagen 1

De ondergetekenden:
W.M. Snippe t.h.o.d.n. Stop onzeker werk nu! Hierna te noemen de: “Werkgever”

en

De deelnemer aan het project hierna te noemen de “Werknemer”’ 

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Artikel 1: Algemene arbeidsvoorwaarden
1.1 Op deze overeenkomst is geen cao van toepassing.

Artikel 2: ingangsdatum
2.1 De ingangsdatum van deze overeenkomst is ……

Artikel 3: Functie
3.1  De werkgever houdt zich onder meer bezig met het ter beschikking stellen van haar Medewerkers 

ten behoeve van promotionele- en publiekelijke activiteiten van opdrachtgevers. Deze activiteiten 
zijn zeer uiteenlopend van aard en kunnen variëren van verkoopwerkzaamheden tot administratieve 
werkzaamheden en alles wat zich op vergelijkbaar terrein bevindt (de “Werkzaamheden”). 

3.2  In geval de werkgever dit nodig acht, kunnen aan de werknemer ook andere, soortgelijke 
werkzaamheden worden opgedragen.

3.3  Oproepkracht verbindt zich naar beste vermogen werkzaamheden te verrichten die redelijkerwijs 
kunnen worden opgedragen en zich daarbij te gedragen naar de aanwijzingen die door Werkgever 
zullen worden verstrekt. Redelijke voorstellen ter zake van een functiewijziging die voor langere 
of onbepaalde tijd zal gelden, kunnen door Oproepkracht alleen worden afgewezen indien de 
aanvaarding redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. 

Artikel 4 Standplaats
4.1  De overeengekomen werkzaamheden verschillen per opdracht van locatie. Deze locatie wordt 

tot één dag voor het moment waarop de werkzaamheden moeten worden verricht, en indien 
noodzakelijk zelfs op dezelfde dag, telefonisch gecommuniceerd aan de Werknemer.

Artikel 5 Duur
5.1  De overeenkomst is aangaande een periode van 24 maanden en eindigt derhalve rechtswege op 24 

juni 2022.
5.2  Deze overeenkomst is ook tijdens de in 5.1 bedoelde duur opzegbaar, mits na verkregen 

toestemming van het UWV Werkbedrijf en met inachtneming van de opzegtermijn die voortvloeit ui 
het bepaalde in artikel 7:672 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6 Proeftijd
6.1  De eerste twee maanden van de overeenkomst gelden als proeftijd, waarin beide partijen de 

overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen.

Werkelijk waar
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Artikel 7 arbeidstijd
7.1  De overeenkomst wordt aangegaan op oproepbasis. 

7.2  Werknemer is bereid en geeft er de voorkeur aan op flexibele basis in dienst van werkgever 
werkzaamheden te verrichten. Het uitgangspunt bij deze oproepovereenkomst, is dat de Werknemer 
in beginsel, wanneer de werkgever hem/haar werk aanbiedt, verplicht is dit werk te accepteren, 
mits een oproeping tot werk geschiedt binnen redelijke tijd en grenzen en mits Werknemer geen 
moverende redenen kan aangeven waarom hij/zij het aanbod niet kan accepteren. 

7.3  Zodra de Werkgever behoefte heeft aan Medewerkers, kan hij Werknemer daartoe oproepen. 
Oproepen zullen in beginsel telefonisch geschieden. Daarbij zal worden aangegeven om welke 
dag(delen) of dagen het gaat en op welk(e) tijdstip(pen) en plaats(en). De oproep kan plaatshebben 
tot één dag voor het moment waarop de werkzaamheden moeten worden verricht en indien 
noodzakelijk zelfs op dezelfde dag.

7.4  Indien en zodra de Werknemer te kennen heeft gegeven aan een oproep gevolg te zullen geven is 
hij/zij, bijzondere omstandigheden en ziekte daargelaten, verplicht de afgesproken werkzaamheden 
te verrichten. 

Artikel 8 werk- en rusttijden
8.1  De Werknemer kan verplicht worden twee van de drie piekdagen per week te werken. Daarnaast 

kan de Werkgever de Werknemer verplichten om driemaal per weeks ’s avonds na 18:00 uur te 
werken.

Artikel 9 Salaris
9.1  Het salaris bedraagt ten tijde van het aangaan van de overeenkomst €10,50 bruto per uur. Inclusief 

8% vakantietoeslag.

9.2  Het salaris zal maandelijks tegen het einde van de periode uitbetaald warden op een door de 
Werknemer aan te wijzen bankrekening.

9.4  Werknemer heeft alleen recht op het in Artikel 4.1 genoemde salaris indien en voor zover hij/zij 
daadwerkelijk ingevolge een oproep arbeid heeft verricht. Met inachtneming van het in Artikel 7:628 
lid 5 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde zijn lid 1 tot en met 4 van artikel 7:628 BW niet van 
toepassing gedurende de eerste zes maanden van de overeenkomst. 

Artikel 10 Vergoedingen
10.1  Recht op maaltijdvergoeding heeft de werknemer die: begint te werken op of vóór 12.30 uur en op 

dezelfde dag tot na 19.30 uur moet doorwerken. De maaltijdvergoeding bedraagt maximaal € 7,50 
netto. 

Geen recht op een maaltijdvergoeding heeft de werknemer die:
a. op verzoek van de werkgever geen behoorlijk betalingsbewijs van de maaltijd kan overhan digen;
b. in of buiten het bedrijf voor rekening van de werkgever een maaltijd krijgt.

10.2  Gezien de branche waarin Werkgever werkzaam is, wordt het werken op zon- en feestdagen als 
normaal geacht. Oproepkracht zal hiervoor dan ook geen extra vergoeding ontvangen tenzij dit 
voorafgaand aan de oproep schriftelijk is afgesproken. 
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Artikel 11 Ziekteverzuim
11.1  Ingeval van ziekte gelden twee onbetaalde wachtdagen en zijn van doorbetaling van loon 

uitgesloten.
11.2 De Werknemer verplicht zich voor 09:00 uur ziek te melden bij de werkgever, 
11.3  De Werknemer verplicht zich te onderwerpen aan de controlevoorschriften ter zake van 

ziekteverzuim, welke door of namens de werkgever zijn of zullen worden vastgesteld.
11.4 De Werkgever is steeds bevoegd tot wijziging van deze voorschriften.
11.5  Bij niet-nakoming van de controlevoorschriften is de werkgever bevoegd tot opschorting van de 

betaling van het loon op grond van het bepaalde in artikel 7:629 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 Pensioen
12.1  De Werknemer is verplicht toe te treden tot het door de werkgever aan te wijzen pensioenfonds, 

een en ander conform de bepalingen van het reglement van dit pensioenfonds.

Artikel 13 Geheimhouding
13.1  De Werknemer erkent, dat aan hem door de Werkgever geheimhouding is opgelegd van alle 

bijzonderheden van het bedrijf van de Werkgever en de cliënten van de Werkgever betreffende, of 
daarmee verband houdende.

13.2  Het is aan de Werknemer verboden om hetzij tijdens de duur van de overeenkomst, hetzij erna op 
enigerlei wijzen, direct of indirect in welke vorm dan ook, mededeling te doen van of aangaande 
het bedrijf van de Werkgever alsmede van of aangaande de cliënten van de Werkgeven

13.3  Bij overtreding van de in 13.1 en 13.2 vervatte verboden verbeurt de Werknemer aan de 
Werkgever (zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek) 
een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete ad €3.000 (zegge: 
drieduizend euro) voor elke overtreding, zonder dat de werkgever gehouden zal zijn schade te 
bewijzen en onverminderd het recht van de Werkgever om schadevergoeding te vorderen, indien en 
voor zover de schade het bedrag van de boeten overtreft.

Artikel 14 verbod van nevenwerkzaamheden
14.1  De Werknemer verbindt zich gedurende de duur van het dienstverband voor geen andere 

werkgever of opdrachtgever werkzaam te zullen zijn, direct noch indirect, het zich te zullen 
onthouden van het doen van zaken voor eigen rekening, een en ander behoudens voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de werkgever, van het doen van zaken voor eigen rekening gelijk 
aan of vergelijkbaar met de zaken van de werkgever, alsmede van elke directe of indirecte 
betrokkenheid of financiële interesse bij dergelijke werkzaamheden of zaken, een en ander 
behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever.

14.2  Werknemer is verplicht Werkgever onverwijld schriftelijk te informeren indien hij/zij door enige 
opdrachtgever van Werkgever wordt benaderd om ten behoeve daarvan werkzaamheden te 
verrichten zonder tussenkomst van Werkgever. 

14.3  Bij overtreding van het in 14.1 en 14.2 bepaalde verbeurt de werknemer aan de werkgever (zulks 
in afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek) een dadelijk en in-
eens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) 
per overtreding en € 1000 (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, 
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zonder dat de werkgever gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van de 
werkgever om schadevergoeding te vorderen  en ander onverminderd het recht van Werkgever om 
schadevergoeding te vorderen.  

14.4  lndien de werknemer arbeidsongeschikt wordt als gevolg van nevenwerkzaamheden die op grond 
van het bepaalde in 14.1 zijn verboden, zal de werkgever gerechtigd zijn de overeenkomst op die 
grond te doen eindigen althans zal de werkgever op grond van wanprestatie van de werknemer niet 
gehouden zijn tot doorbetaling van loon.

Artikel 15 schorsing
De werkgever behoudt zich het recht voor om de werknemer te schorsen (op non-actief te stellen) met 
behoud van salaris. De werkgever mag de werknemer schorsen bij:
a) wangedrag van de werknemer;
b) een conflict op het werk waarbij sprake is van een onhoudbare situatie;
c) een dringende reden (of het vermoeden daarvan) ex art. 7:678 BW;
d) een verstoorde arbeidsverhouding;
e) het disfunctioneren van de werknemer;
f)  het afwachten van een ontslagprocedure.

15.2  In het geval van de bij c genoemde grond zal onmiddellijk een onderzoek worden ingesteld of 
het vergrijp inderdaad is begaan. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan zal de werknemer worden 
gerehabiliteerd. 

15.3     De werkgever verbindt zich om uitsluitend onder schriftelijke opgave van redenen en duur over  
te gaan tot schorsing. 

15.4     Desgewenst wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld om zich in een persoonlijk onder houd 
met de werkgever omtrent die redenen te verstaan. 

15.5  De werkgever is steeds bevoegd de schorsing in te trekken in welk geval de werknemer gehouden is 
op eerste vordering van de werkgever de overeengekomen werkzaamheden te hervatten.

Artikel 16 concurrentiebeding
16.1  Na beëindiging van de overeenkomst verplicht de werknemer zich te houden aan de bepalingen van 

het concurrentiebeding onder nummer 20.3.22. 
16.2  De werknemer verklaart een exemplaar van dit concurrentiebeding te hebben ontvangen en gaat 

middels ondertekening akkoord met de inhoud hiervan.

Artikel 17 Camera(’s) voor toezicht en beveiliging
17.1  De werkgever behoudt zich het recht voor, in verband met de veiligheid van de onderneming en 

degenen die daarin werkzaam zijn, gebruik te maken van beveiligingscamera’s. lndien van deze 
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zullen klanten en personeel hiervan duidelijk en permanent 
op de hoogte worden gesteld met behulp van een tekst (sticker) of afbeelding van een camera in de 
winkel.

17.2  De werkgever behoudt zich het recht voor bij vermoedens van onregelmatigheden tijdelijk gebruik 
te ma ken van opvallende en/of onopvallende camerasystemen. Dit om diefstal/verduistering en 
andere onregelmatigheden te voorkomen en/of te vast te stellen. 

Bijlagen 1
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17.3  Werkgever behoudt zich het recht voor de op bij artikel 17.1 genoemde manier verkregen 
informatie voor interne onderzoeken te gebruiken en eventueel ter beschikking te stellen aan de 
politie. Dit a lies binnen het wettelijke kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarbij 
zal de privacy van de medewerker zo veel mogelijk in acht warden genomen.

17.4  lndien een medewerker zich schuldig maakt aan interne criminaliteit dan wordt de gehele schade 
verhaald op de werknemer.

Artikel 18 Afwijking en aanpassingen
18.1  De werkgever behoudt zich het recht voor om de arbeidsvoorwaarden in de onderhavige 

arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen.

Artikel 19 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
19.1  Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van 

toepassing. 

19.2  De Nederlandse rechter is bij uitsluiting van ieder ander bevoegd tot beslechting van geschillen 
voortvloeiend uit deze overeenkomst.


