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De niet te stoppen opmars van zzp’ers
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Hoe heurt het eigenlijk?

en vers jaar strekt zich maagdelijk
voor ons uit. De meeste bazen en beleidsmakers duimen voor herstel
van het economische an cien ré g im e. Lees:
banen, groei en hogere huizenprijzen. Terug naar die even onbezorgde als onbezonnen dagen van voor De Crisis – dan
komt alles goed, heus!
Ik help het de herauten van de oude economie hopen. Maar betekent het ook dat
de vertrouwde verhoudingen op de werkvloer zich herstellen? Directeuren presenteren weer zelfverzekerd hun fier omhoog
priemende grafieken, managers vuren
hun kudde werknemers aan op weg naar
nog hogere ‘targets & kpi’s’ en consultants
slaan weer ringbanden door dikke bewegwijzeringen naar de bekende weg. Yadiyadiyada!
Zo zal het niet gaan. De oude kaste van
bazen en vakbondsbonzen rekent buiten
de opkomende klasse van de zelfstandigen. Ze gaan ervan uit dat zelfstandige ondernemers óf sneue zzp’ers óf geldbeluste
directeuren-grootaandeelhouders zijn,

maar miskennen daarmee de werkelijke
drijfveer van velen om eigen baas te zijn én
te blijven: vrijheidsdrang. De trots het eigen kostje bij elkaar te klussen, hoe karig
ook. Niet te hoeven zwichten voor gezagsverhoudingen, maar werken op basis van
kunnen. En dat alles zonder de ketenen
van vaste werktijden, verplichte vrije dagen en – voor de echte winnaars – die felbegeerde zilverkleurige Audi van de zaak!
Meer dan één miljoen zelfstandigen hebben de ketenen van het loonslavenbestaan
afgeworpen. De werkvloer zal nooit meer
hetzelfde zijn. Want wie of wat gaan al die
duizenden managers (die nu al op geen enkel verjaardagsfeestje kunnen uitleggen
wat ze doen) straks ‘aansturen’ als niemand meer zwicht onder hun cao-terreur?
Wat moeten we met al die feodale blokkendozen die we kantoren noemen, als iedereen mobiel werkt? Als komend jaar de
dampen van de recessie zijn opgetrokken,
zijn bazen en knechten nét iets meer aan
elkaar gewaagd. Dat is winst voor (bijna)
iedereen.

