Bijlage 1: de vijftien onderzoeksvragen in een beleidsdoorlichting volgens de toelichting
bij de RPE

1. Welk(e) artikel(en) (onderdeel of onderdelen) wordt of worden behandeld in de
beleidsdoorlichting?
2. Indien van toepassing: wanneer worden / zijn de andere artikelonderdelen doorgelicht?
3. Wat was de aanleiding voor het beleid? Is deze aanleiding nog actueel?
4. Wat is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid?
5. Wat is de aard en samenhang van de ingezette instrumenten?
6. Met welke uitgaven gaat het beleid gepaard, inclusief kosten op andere terreinen of voor
andere partijen?
7. Wat is de onderbouwing van de uitgaven? Hoe zijn deze te relateren aan de componenten
volume/gebruik en aan prijzen/tarieven?
8. Welke evaluaties (met bronvermelding) zijn uitgevoerd, op welke manier is het beleid
geëvalueerd en om welke redenen?
9. Welke beleidsonderdelen zijn (nog) niet geëvalueerd? Inclusief uitleg over de
mogelijkheid en onmogelijkheid om de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het
beleid in de toekomst te evalueren.
10. In hoeverre maakt het beschikbare onderzoeksmateriaal uitspraken over de
doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleidsterrein mogelijk?
11. Zijn de doelen van het beleid gerealiseerd?
12. Hoe doeltreffend is het beleid geweest? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten?
13. Hoe doelmatig is het beleid geweest?
14. Welke maatregelen kunnen worden genomen om de doelmatigheid en doeltreffendheid
verder te verhogen?
15. In het geval dat er significant minder middelen beschikbaar zijn (-/- circa 20% van de
middelen op het (de) beleidsartikel(en)), welke beleidsopties zijn dan mogelijk?

Bijlage 2: Evaluatieprogrammering beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt1
Onderzoek dat in 2019 en 2020 wordt uitgevoerd
In 2019 worden door SZW de volgende onderzoeken opgestart die betrekking hebben op deze
beleidsdoorlichting:
Onderdeel evenwichtige arbeidsverhoudingen en voorwaarden
- Evaluatie Wet Werk en Zekerheid (loopt door in 2020)
- Evaluatie Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
- Evaluatie van de hoogte van het Wml
- Evaluatie uitzendregime: onderzoek naar de praktijk van driehoeksrelaties en de
functies van uitzenden
- Evaluatie uitzendregime: onderzoek naar de positie van uitzendwerknemers in
Nederland (loopt door in 2020)
- Evaluatie Wet aanpak Schijnconstructies (WAS)
- Onderzoek naar de relatie tussen flexibele arbeid en gezondheid
Onderdeel gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
- Evaluatie stelsel gezond & veilig werken
Onderdeel inclusieve arbeidsmarkt
- Lage-inkomensvoordeel. Eerste effectmeting.
Lopende onderzoeken op dit beleidsterrein die door kennispartners worden uitgevoerd (zoals
CPB of UWV) zijn te vinden via het overzicht op
https://www.kennisplatformwerkeninkomen.nl/.
Het volgende evaluatieonderzoek staat gepland na oplevering van de
beleidsdoorlichting:
- WagwEU: Europese evaluatie gepland voor 2021
Eerder uitgevoerde (evaluatie)onderzoeken op dit gebied sinds 2012
Deze lijst is niet-limitatief.
Onderdeel evenwichtige arbeidsverhoudingen en voorwaarden
Arbeidsovereenkomstenrecht
1

Als werk weinig opbrengt, Werkende armen in vijf Europese landen en twintig
Nederlandse gemeenten (SCP 2018)
Concurrentiebeding in de praktijk (Ecorys 2015)
Concurrentiebeding. Dataverzameling via het LISS panel (CentERdata, 2015)
Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers (Ecorys, 2013)
De flexibele schil van de Nederlandse arbeidsmarkt (CPB 2016)
De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers (SEO, 2017)

Dit overzicht bevat enkele onderzoeken van de Inspectie SZW maar is geen compleet overzicht. Alle
gepubliceerde onderzoeken van de Inspectie SZW staan op www.inspectieszw.nl. Lopende onderzoeken van de
Inspectie SZW staan op het overzicht op https://www.kennisplatformwerkeninkomen.nl/.

-

De ontwikkeling van flexibele arbeid in een sectoraal perspectief (CPB 2016)
De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland (SEO 2018)
De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk (WRR 2015)
De toekomst van flex (TNO 2014)
De val van de middenklasse. Het stabiele en kwetsbare midden (WRR 2017)
Dertig vragen en antwoorden over flexibel werk (AIAS, 2017)
Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt, de focus op flexibilisering (CBS en TNO
2015)
Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt, focus op ongelijkheid (CBS en TNO
2017)
Een nieuwe generatie, een nieuw geluid (Verwey-Jonker Instituut 2016)
Een onzeker perspectief (SCP 2013)
Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten in de Wwz (HSI 2016)
Evaluatie ontslaggronden Wwz (HSI 2016)
Flexibele arbeidsrelaties en gevolgen voor relatie en gezin (CBS 2017)
Flexibiliteit op de arbeidsmarkt (CPB, 2016)
Naar een lerende economie (WRR 2013)
Ontslag aangevraagd en dan? (Inspectie SZW, 2018)
Ontslagkosten van werkgevers in 2012 (Panteia, 2013)
Overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers. (Beleidsonderzoekers,
SEO en HSI 2018)
Tijdelijk werk geven (SCP 2018)
Tussentijdse evaluatie van de overbruggingsregeling transitievergoeding (CBS 2018)
Vast en flex in vele vormen (Verwey-Jonker Instituut 2016)
Verkenning flexibele contracten (Inspectie SZW, 2016)
Voor de zekerheid, de toekomst van flexibel werkenden en de organisatie van arbeid
(WRR 2017)
Werknemers en insolventie: een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van
werknemers bij insolventie van de werkgever (VU 2015)
Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief op zelfredzaamheid (WRR 2017)

Arbeidsverhoudingen en -voorwaarden
- Cao/avv:
o CAO-afspraken 2018 (SZW 2019)
o Dispensatiebepalingen in cao's (SZW 2016)
o Effecten van algemeen verbindendverklaring (Regioplan, 2015)
o Monitor Duurzame inzetbaarheid (TNO, meerjarig)
- Medezeggenschap
o De positie van de OR bij overname van een onderneming door een private
equityfonds (SZW 2018, bijlage kamerbrief ‘Initiatiefnota Nijboer/Groot mbt
private equity Motie Groot/Tanamal inzake beloningsstructuur
ondernemingsbestuur’)
o Naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (Vlug adviseurs en Eva 2017)
- WAS, schijnconstructies
o Aanpak schijnconstructies en cao naleving 2014-2018 (Inspectie SZW, 2018)
o Cao-afspraken buitenlandse gedetacheerde werknemers (szw, 2018)
o Effectmeting openbaarmaking inspectiegegevens in het kader van de evaluatie
Was (SEO, 2019)

-

-

-

o Grensoverschrijdend aanbod van personeel (SEO, 2014)
o Monitor Was (SZW, meerdere edities)
o Naleving en handhaving van CAO-afspraken (SZW, 2018)
o Verdringing op de arbeidsmarkt (SCP/CPB 2018)
o Verschuivingen, concurrentie en verdringing (SEO, 2019)
WML
o Stukloon op de werkvloer (Pantheia, 2013)
o Verkenning effecten aanpassing minimum(jeugd)loon (SEO, 2018)
Regulering uitzendbranche
o Zelfregulering in de uitzendbranche; het onderscheidend vermogen van het
SNA-keurmerk (Regioplan, 2014)
Overig
o Cao-afspraken (jaarlijkse SZW/UAW-rapportages)
o Cao-fondsen (jaarlijkse SZW/UAW-rapportages)
o CBS statistieken vakbondlidmaatschap en werkstakingen (jaarlijkse rapportage
TNO)
o Evaluatie Subsidieregeling Kwaliteit Arbeidsverhoudingen (Bureau Bartels,
2013)
o NEA / WEA (tweejaarlijkse TNO-monitor met enkele AV-vragen over cao,
OR etc)

Arbeidsmigratie
- Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten (Regioplan, 2018)
- Evaluatie handhaving arbeidswetten (Wav), Foto en Lessen voor de toekomst (PWC,
2017)
- Evaluatie Pilot Kennisindustrie (Regioplan, 2014)
- Grensoverschrijdend aanbod van personeel (SEO, 2013)
- Loonkostenverschillen bij detachering binnen de EU (Regioplan, 2016)
- Migrantenmonitor (jaarlijks, CBS)
- Recent gemigreerde Roemenen in Nederland (SCP, 2014)
Onderdeel gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
- Arbobalans (TNO, jaarlijks)
- Door werkgevers ervaren regeldruk(Panteia 2018)
- Duurzame inzetbaarheid in Nederland (TNO, 2018)
- Gezond langer doorwerken vraagt om maatwerk (Gezondheidsraad 2018)
- Het bevorderen van eigenaarschap bij laag opgeleiden om te werken aan de eigen
duurzame inzetbaarheid (AWVN 2016)
- Inventarisatie stand van zaken arbeidsgerelateerde zorg 2015 (nulmeting TAZ)
(Panteia 2016)
- Jong geleerd oud gedaan. (Universiteit Tilburg en Utrecht, 2017)
- Monitor Arbo in bedrijf (Inspectie SZW, 2016)
- Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), (TNO/CBS, jaarlijks)
- Praktijkbeeld omgang met arbeidsgerelateerde (medische) gezondheidsgegevens en
gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s (CAP 2018)
- Sustaining the employability of the low skilled worker (Sanders 2016)
- Verantwoord opdrachtgeverschap (TNO 2017)
- Vertrouwenspersonen in organisaties, onderzoek naar de rol en positie van
vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen. (Beleidsonderzoekers 2018)

-

Werkgevers Enquête Arbeid (TNO, tweejaarlijks)
Zelfstandigen Enquête Arbeid (TNO, tweejaarlijks)

Onderdeel inclusieve arbeidsmarkt
- Nog geen evaluatieonderzoek uitgevoerd
Fiscale instrumenten
- Goedkoper geknipt, maar ook vaker? De btw-verlaging voor kappersdiensten (CPB
2017)

