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Positieve geluiden uit Den Haag. Nederland staat er beter voor; hét onderwerp van de afgelopen 
miljoenennota. Volgens de kabinetsplannen zijn er op meerdere fronten positieve berichten te 
geven. Zo is er aanhoudend economisch herstel, zijn de overheidsfinanciën stabieler en hebben 
mensen weer (meer) vertrouwen in de toekomst. Dit is onder andere terug te zien aan de flinke 
investering in het herstel van de koopkracht; het kabinet trekt volgend jaar namelijk 1,1 miljard 
euro uit om de koopkracht van, met name, ouderen en minima te herstellen. 

Maar de miljoenennota heeft meer te melden. Wij nemen u mee in de belangrijkste  voorgenomen 
maatregelen, voor de sectoren overheid, onderwijs en zorg & welzijn, welke invloed hebben op 
HRM-thema’s. Daarnaast staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van 
werkgelegenheid en pensioenen. 

Overheid   
Kwaliteit van lokaal bestuur  
De afgelopen jaren is een van de grootste  hervormingen 
bij gemeenten doorgevoerd; de drie decentralisaties 
in het sociaal domein. De contacten tussen burgers en 
 lokaal bestuur worden, mede door deze hervorming, 
van steeds groter belang. Dat het toenemende contact 
 tussen burgers en hun gemeenten groeit is een goede 
zet. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) is in de begroting een post 
opgenomen om dit zo te houden, danwel te verbeteren. 
Een onderdeel hiervan is het plan van de minister van 
BZK om extra vergoedingen voor raadsleden te initiëren. 
Dit zou moeten bijdragen aan het in stand houden van de 
kwaliteit van de lokale politiek. 

Toename van gemeentefonds
Gemeenten krijgen daarnaast extra geld doordat de 
meevallers vanuit het BTW compensatiefonds worden 
toegevoegd aan het gemeentefonds. Omdat  gemeenten 
minder BTW declareren bij het Rijk dan het daarvoor 
 geldende plafond, krijgen ze het niet gedeclareerde deel 
in het gemeentefonds gestort. Dit gaat om een bedrag 
van 190 miljoen euro in 2016. 

Participatie
De komst van de Participatiewet en de Wet 
 banenafspraak maakt dat gemeenten meer moeten doen 
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het 
werk te krijgen en te houden. In 2017 kunnen  gemeenten 



komen, ook werkzoekenden bijkomen. De kansen op de 
arbeidsmarkt nemen op dit moment ook toe voor (voor-
malig) werklozen en vijftigplussers. 
De verhoogde instroom van asielzoekers heeft niet  direct 
invloed op het aantal beschikbare banen, omdat 
asielzoekers pas betaald werk mogen verrichten  wanneer 
zij een verblijfstatus hebben.

Knelpunten op de arbeidsmarkt
Het kabinet zal in 2017 kritisch gaan kijken naar de 
 arbeidsmarkt en haar knelpunten. 

Een actie die in dit kader al is ingezet heeft  betrekking 
op een knelpunt vanuit de WWZ. Op dit moment 
 dient er een periode van maximaal 6 maanden tussen 2 
 tijdelijke contracten te zitten. Bij seizoenswerkers  leidde 
dit tot problemen, omdat zij hierdoor niet gedurende 
 meerdere seizoenen in een jaar ingezet konden worden. 
Om dit te verbeteren zal in 2017 voor seizoenswerkers de 
 periode tussen 2 tijdelijke contracten wijzigen van 6 naar 
3 maanden.

Als het gaat om re-integratie van medewerkers, wil het 
kabinet dat de beoordeling van  re-integratietrajecten 
begrijpelijker wordt, zodat kan worden voorkomen 
dat deze alleen worden ingezet om een loonsanctie te 
voorkomen. Daarnaast zal vanaf volgend jaar de WIA 
aanvraag zowel door werkgever als werknemer kunnen 
worden aangevraagd. 

Flexibele arbeid
De afgelopen jaren is er een stijging geweest in 
verschillende flexibele vormen van arbeid. Zo zijn
er steeds meer ZZP’ers en medewerkers met een 
flexibel contract werkzaam op de arbeidsmarkt.
In de  miljoenennota geeft het kabinet het belang 
weer van gelijke  behandeling van de verschillende 
 groepen  werkenden op de arbeidsmarkt. Er wordt 
 aangegeven dat het noodzakelijk is om hier in een  breder 
 maatschappelijk debat over te spreken, maar meer 
wordt er niet over gezegd. Daadwerkelijke effecten voor 
ZZP’ers vanuit de miljoenennota kunnen we niet geven. 
Maar we  verwachten dat dit een blijvend punt zal zijn 
waar de nodige aandacht nog in moet worden gestoken. 

WW
Het UWV kan rekenen op een impuls rondom de 
 dienstverlening op het gebied van WW. Het doel 
van deze investering is dat het UWV persoonlijkere 
 dienstverlening aan mensen met een WW-uitkering 
gaat bieden om zode kans op snelle werkhervatting te 
vergroten. 
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in scholing voor 
werkzoekenden. Mensen met een WW-uitkering 
 krijgen de kans om zich om te scholen naar een beroep 
met een beter perspectief op werk. 

100 miljoen euro verwachten om meer aangepaste 
werkplekken voor werknemers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te realiseren. 
 
Onderwijs 
Investering in het onderwijs
In totaal komt er 200 miljoen euro beschikbaar voor 
het onderwijs. Deze investering heeft als doel om 
 kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten, de 
doorstroom tussen onderwijsniveaus te verbeteren 
en schoolkosten voor mbo-leerlingen uit gezinnen 
met lage inkomens te verlagen. Ook wil het kabinet 
 investeren in het voor leerlingen makkelijker maken 
van de  overstap van MBO naar HBO. De overstap blijkt 
voor veel  studenten nu namelijk nog een (te) grote stap.  
De  investering maakt het eenvoudiger om meerdere 
 diploma’s te ‘stapelen’ en zal de uitval onder MBO’ers 
die doorstuderen aan het HBO moeten verminderen. 

Kwaliteit van docenten
Ook wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van de 
 docenten in het onderwijs. In 2017 zullen de eerste 
‘Comeniusbeurzen’ worden uitgereikt; beurzen voor de 
meest veelbelovende docenten in het hoger onderwijs. 
Met deze beurs kunnen docenten hun werk weer verder 
ontwikkelen. 

Flexstuderen 
In het hoger onderwijs wordt in 2017 een begin gemaakt 
met het experiment ‘Flexstuderen’. 
Dit experiment moet het mogelijk maken voor  studenten 
om hun studie beter te combineren met andere 
 activiteiten. Naar rato van het onderwijs dat ze volgen, 
betalen zij dan collegegeld.  

Zorg & welzijn
Het kabinet schrapt de geplande bezuinigingen op 
de langdurige zorg, vooral bij verpleeghuizen en 
 gehandicapteninstellingen. De kwaliteit van de zorg 
moet omhoog en beter worden afgestemd op de 
 behoefte van de patiënten. 

Kinderopvang en zorgtaken
Het kindgebonden budget wordt verhoogd. Hiermee zal 
de koopkracht van gezinnen met kinderen aan de onder-
kant van de inkomensverdeling verbeteren. 

Werkgelegenheid
Beweging op de arbeidsmarkt
Het aantal banen stijgt, maar de werkloosheid daalt 
vooralsnog langzaam. De stijging van het aantal banen 
vindt vooral plaats in de marktsector. De verwachting is 
dat de werkgelegenheid in de zorg (op termijn) weer zal 
toenemen, maar dat de werkgelegenheid bij de overheid 
zal blijven dalen. Dat de werkloosheid langzaam daalt 
heeft vooral te  maken met dat er, naast dat er banen bij 



Pensioen
Er is behoefte aan een transparanter pensioen-
stelsel. De afgelopen jaren hebben hun tol geëist 
van de  pensioenfondsen; hun financiële positie staat 
onder druk. Dit maakt dat er onzekerheid is over de 
pensioenrechten die mensen hebben opgebouwd.   
Een transparanter pensioenstelsel geeft mensen meer 
inzicht in de waarde van hun pensioen en wat de 
 risico’s zijn. 

Op hoofdlijnen is er door het kabinet een toekomst-
bestendiger pensioenstelsel gepresenteerd. Dit zal de 
komende jaren verder worden uitgewerkt. 

Werkgeversvoordeel
Om de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met 
een laag inkomen te vergroten, komt er in 2017 het 
lage-inkomensvoordeel(LIV).HetLIViseenfinancieel
voordeel voor werkgevers op het moment dat ze een 
werknemer in dienst nemen (of hebben), die het 
 minimumloon verdient. 

Ook het in dienst nemen en houden van ouderen en 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgt een 
stimulans. 
Werkgevers van een arbeidsgehandicapte werknemer 
in een beschermde werkomgeving kunnen vanaf 2017 
gebruik maken van de no-riskpolis. Met deze polis hoeft 
de werkgever bij ziekte van de werknemer het loon niet 
door te betalen.
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