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Sociaal Economisch Denken?



Bijdrage

• Denis Maessen, PZO-ZZP, EFIP en SER

• déjà vu, vintage look of een nieuwe realiteit?

• het salonfähig risico profiel

• de polder en de fabeltjes krant

• de Europese ontwikkeling



• 100.000 leden platform

• PZO-ZZP; 

• MKB Nederland

• VNO NCW

• Eur Forum Indep. Prof

• Soc Ec Raad
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Déjà vu, vintage look of een nieuwe realiteit?

Welke tijd leven we in?

• 1955

• 1995

• 2015

• 2025!

• bredere context; local = global; 1.000.000+ eyes

• herijking maatschappelijke waarden  en macht

• vraaggedreven werken rond “vak”man”schap”

• ontdek web als plein, mens als vertrekpunt



het salonfähig risico profiel

“een mens wordt niet als werknemer geboren”

• werk is geen vaste baan; 80 Nederland vs 24,2 Global 

• risico aanvaarding is weer een individuele aangelegenheid

• argumentatieve willekeur;  hoe het Haagse denkmodel voorbij ?

• de jeugd zit er anders in; spijkerhard of realistisch?

• de grens ligt niet bij Nederland

Wat is het goede wat we kunnen behouden?

Waar is het experiment?



de polder en de fabeltjeskrant

Polder betekenis Polderen betekenis…..????

laaggelegen, vlak gebied met waterlopen waarvan de verbinding met het buitenwater is of kan worden verbroken en waarin de 

waterstand dmv kunstwerken vrijwel los van de stand van het omringende water op een bepaald peil kan worden gehandhaafd; naar

ontstaanswijze maakt men onderscheid tussen polders verkregen door bedijking van terreinen die te laag liggen voor voldoende 

natuurlijke afwatering, en zgn. droogmakerijen

Polderen betekenis…..???? Kern vd zaak; een niet natuurlijke situatie in stand houden

Vraag; kennen wij de natuurlijke toestand  nog?

• nature vs nurture; hoe groot is de cocon van het systeem?

Persoonlijke ervaringen die  richting geven; 

• 1972; den Uyl;  2017; ????; nog meer misplaatst paternalisme

• werkgevers/werknemers; vs opdrachtgevers/nemers

• individualisme, identiteitsbewustzijn

• groepsvorming en communities in 2017; Bottom Of Pyramide



de Europese tradities, waarden en normen

Waar hebben we het over?

• beweging op definities; taal als weg om te ontdekken?

• weinig kennis; nauwelijks regie; EFIP zoekt samenwerking

• aantallen? Europees circa 35 miljoen; Snelgroeiend

• independent professional & selfemployed? Vele tinten grijs

• op politiek snijvlak van oude moraliteiten

De vernieuwing  van denken over het denken in onze maatschappij verdient voorrang



EU

• Actieve werkpopulatie 250

• Aan het werk 220

• Self employed 34

• Sewe 24

• IP 10



Policy Issues Affecting Freelancers; 

renewing societal framework?
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Over denken…? 

…en de betekenis sociaal en economisch?



Cynefin model; onderscheid in complexiteit
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Maessen vrij naar Snowden (2003)


