
 

 

 

Symposium 

 “`Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op flexibilisering” 

 

Donderdag 25 juni 2015  

Van 13.30 uur - 18.00 uur  

Sociëteit de Vereeniging, Den Haag  

 

 

De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en 

het aantal zzp’ers is de laatste jaren sterkt toegenomen. Ook hebben steeds meer mensen meerdere 

banen. Maar hoe lang verblijven werknemers in de flexibele schil? En is de ontwikkeling van het 

aandeel tijdelijke werknemers in Nederland vergelijkbaar met andere Europese landen? Welke 

motieven hebben bedrijven voor de inzet van verschillende soorten flexwerkers? Is flexibilisering 

gunstig voor de Nederlandse economie?  

 

Dit zijn enkele van de vragen die centraal staan tijdens de TNO/CBS symposium “Dynamiek op de 

Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op flexibilisering” op donderdag 25 juni bij Sociëteit de 

Vereeniging in Den Haag.  

 

Naast prof. dr. Alfred Kleinknecht die in een inleiding zijn visie geeft op het onderwerp flexibilisering en 

innovatie, zullen verschillende sprekers vanuit wetenschap en beleid inzicht bieden op de 

flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tijdens de verschillende debatten worden deelnemers 

van harte uitgenodigd en uitgedaagd om zich in de discussie te mengen.  

 

Basis voor dit symposium is de publicatie van de derde bundel in de tweejaarlijkse reeks “Dynamiek 

op de Nederlandse Arbeidsmarkt (DNA)”, samengesteld door TNO en het CBS. In deze tweede 

bundel ligt de focus wederom op flexibilisering van de arbeid. U vindt in de bundel niet alleen 

bijdragen van onderzoekers van TNO en het CBS, maar ook van van Ecorys, Reflect (Universiteit van 

Tilburg), Utrecht School of Economics (Universiteit Utrecht), Vrije Universiteit Amsterdam en het 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) van de Hans-Böckler-Stiftung. 

 

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. 



Datum en tijd 

Donderdag 25 Juni 2013, van 12:30 tot 18:00. Lunch van 12.30 – 13.30. Netwerkborrel van 17.15 – 

18.00. 

Locatie 

Sociëteit de Vereeniging, Kazernestraat 38b, te Den Haag (routebeschrijving)  

 

 

Programma 

12:30-13:30 Registratie en lunch 

13:30-13:35 Opening  

13:35-14:00 Inleiding door prof. dr. Alfred Kleinknecht. 

14:00-14:30 Flexicurity en sociale modellen in Europa CBS – Prof. Dr. Ruud Muffels  

14:30-14.45 Korte pauze (koffie) 

14:45-15.15 Presentatie CBS 

15.15-15.45  Presentatie TNO 

15:45-16.15 Pauze 16.15-17.00 Plenaire discussie 

17.00-17.10 Wrap up 

17.10-17.15 Afsluiting door CBS 

17.15-18.00 Netwerkborrel 

 

http://www.societeitdevereeniging.nl/locatie

