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Ontwikkeling werknemersbanen 2008-2017  
(per kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal voorgaand jaar)  
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Bron: UWV, 2017 
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Bron: UWV, 2017 

Vacature-ontwikkeling en ontwikkeling werkloosheid 
 

Vacature-ontwikkeling  
 

Werkloosheid 
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Aantal uitkeringsgerechtigden 2002-2014: ca. 1,6 mln.  

WIA/WAO 

WW-uitkeringen 

Wajong 

Bijstand 
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Onbenut arbeidspotentieel 

Bron: CBS 2017 
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Bron: PBL, 2013 
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Inclusieve arbeidsmarkt 

1. Een arbeidsmarkt waarbij iedereen die wil ook 
(volwaardig) kan meedoen 

2. Niet alleen morgen, maar ook overmorgen en over 10, 20 
of 30 jaar 
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Drie perspectieven 

Investeringsperspectief  Compensatieperspectief  

Onderwijsperspectief  
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Elementen van arbeidsmarktbeleid 

Arbeidsmarktbeleid 

Sociale 
zekerheid 

Economie 

Onderwijs 
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Drie perspectieven 

‘het investeringsperspectief’  ‘het schadelastperspectief  

• Lange termijn 
• Economisch perspectief 
• Topsectoren 
• High potentials 
• Innovatie agenda 

• Korte termijn 
• Sociaal perspectief 
• Participatie / Zorg 
• Kwetsbaren 
• Wijken in de stad 

‘het onderwijsperspectief’  

Positionering (beroeps)onderwijs, Praktijkscholen  
Leren lang leven – employability 
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Ontwikkelingen 

1. Demografische transities 
(ontgroening, vergrijzing, 
migratie – verhogen 
arbeidsparticipatie)  

3. ICT- en technologisering    

2. Globalisering en verwevenheid van 
netwerken (flexibilisering – weerbaarheid) 
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Veranderende eisen in beroepen 

Bron: Autor, 2010 

16 | 28-9-2017 

Bron: Goos, Manning & Salomons, 2012 / CPB, 2012 

Ontwikkeling werkgelegenheidsstructuur (1998-2010) 
internationaal 

11 

negatief, terwijl het aantal banen aan de boven- en onderkant van de loonverdeling groeit. In 

ons land groeit de werkgelegenheid van banen aan de bovenkant en onderkant van de 

loonverdeling met ruim 2 procent in de periode 1998-2010. De werkgelegenheid in het 

midden daalt met 4,5 procent in deze periode.  

 

De ontwikkeling over de tijd voor al deze landen is weergegeven in Figuur 6. In deze figuur is 

de werkgelegenheid van de drie groepen in 1998 op 100 gesteld. De ontwikkeling laat 

duidelijk zien dat de werkgelegenheid voor gemiddeld opgeleiden daalt. De werkgelegenheid 

voor hoogopgeleide werknemers is het sterkst gestegen, maar opvallend is ook de stijging 

van 9 procent onder laagopgeleide werknemers vanaf 1998.15 

 
Figuur 6     Daling van werkgelegenheid voor gemiddeld  

       opgeleiden is in veel Europese landen zichtbaar.  

 
 

Noot: De landen die in deze figuur zijn meegenomen, zijn dezelfde die in Figuur 5 worden weergegeven. De periode is 1998-2010. 

Bron: Goos, Manning en Salomons (2012) 

 

De volgende stap is te kijken welke vraag- en aanbodfactoren een rol spelen in het verklaren 

van deze trends. Vooral technologische verandering is een belangrijke oorzaak van 

veranderingen aan de vraagzijde. Veranderingen in de samenstelling van het aanbod spelen 

ook een rol. Institutionele veranderingen, zoals veranderingen in de invloed van vakbonden 

of minimumlonen, hebben geen invloed op de ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar.16 

 
15

 Als we de ontwikkeling in Figuur 5 en 6 vergelijken met de ontwikkeling in de Verenigde Staten, dan is daar hetzelfde 
patroon zichtbaar (zie Autor, Katz en Kearney, 2006). In de periode 1993-2006 is het werkgelegenheidsaandeel van 
gemiddeld opgeleide werknemers met ruim 7 procent gedaald en het aandeel van de laagopgeleide populatie het snelst 
gestegen (ruim 4 procent). 
16

 Vakbonden hebben minder een vinger in de pap dan dertig jaar geleden. In de Angelsaksische landen is de inbreng van 
vakbonden vanaf begin jaren tachtig sterk afgenomen; in Europese landen is het beeld gemêleerd. Het is echter moeilijk 
gebleken om een rechtstreeks verband tussen veranderingen op de arbeidsmarkt en de verandering van de rol van 
vakbonden te vinden (DiNardo, Fortin en Lemieux, 1996 en Acemoglu, Aghion en Violante, 2001). Daarnaast bemoeien 
vakbonden zich meestal met de loonvorming. Ze hebben maar een beperkte invloed op de totale werkgelegenheid in een 
land. De trends die in deze Policy Brief naar voren komen, hebben vooral betrekking op veranderingen in werkgelegenheid. 
Ten slotte is de trend universeel en niet beperkt tot sectoren van economieën die traditioneel sterk of juist niet worden 
vertegenwoordigd door vakbonden (Teulings, 1996). Minimumlonen hebben vooral impact op de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Bij het verdwijnen van laaggeschoolde banen in de jaren zeventig en begin jaren tachtig is het waarschijnlijk 
dat de hoogte van het minimumloon de kansen op werk van laaggeschoolden heeft beïnvloed. Wanneer we echter kijken 
naar de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de uitholling van het midden zien, dan lijkt het minder waarschijnlijk 
dat (de hoogte van) het minimumloon hierop direct van invloed is. Bij een toenemende druk op de onderkant van de 
arbeidsmarkt kan dit in de toekomst veranderen. 
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Automatiseringsrisico MBO (Deloitte, 2014) 
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Bron: Dagblad van 

het Noorden,        

26 november 2014 
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Telegraaf 30 maart 2016 
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Gevolgen voor de arbeidsmarkt 

1. Aanpassingsprocessen gaan sneller – flexibilisering – 
transitionele arbeidsmarkt 

2. Banen en beroepenstructuur verandert 

3. Kennis veroudert sneller – leven lang leren  

4. Economische geografie verandert  

1. Ruimtelijke uitsortering  

2. Triomf van de stad?  
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Gevolg 1: Aanpassingsprocessen gaan sneller 

Bron: CBS/TNO, 

2017, Dynamiek 
op de 
arbeidsmarkt 

1. Flexibilisering arbeidsrelaties  
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Gevolg 1: Aanpassingsprocessen gaan sneller 

2. Veel transities tussen sociaaleconomische statussen  
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Gevolg 2: Banen en beroepenstructuur verandert 

Groningen 

1. Banen op lager en middelbaar niveau verdwijnen 
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Gevolg 3: Kennis veroudert sneller  

1. Niet blindstaren op eenmalige en korte termijn transities 

2. Leven lang leren  
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Gevolg 3: Kennis veroudert sneller  
MBO-professionals over belang van vaardigheden voor de toekomstige 
arbeidsmarkt (SCP, 2017, Beroep op het MBO) 
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(Oud-) MBO-studenten over het belang om later altijd werk te hebben 

Gevolg 3: Kennis veroudert sneller  

(SCP, 2017, Beroep op het MBO) 
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Gevolg 4: Economische geografie verandert (1) 

Bron: KAW, 2012 Roltrap en ruimtelijke concentratie 
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Gevolg 4: Economische geografie verandert (2) 
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Bron: OECD, 2014 

Gevolg 4: Economische geografie verandert (2) 

 



29-9-2017 

6 

31 | 28-9-2017 

Hebben we het goed georganiseerd?  

1. Veel versnippering en coördinatie problemen  

2. Veel eigen belangen  

3. Weinig (lokale en regionale) ruimte 

4. Wat is de juiste schaal?   
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Lokaal arbeidsmarktbeleid: iedereen 
bemoeit zich ermee, veel overleg, 
banenplannen, maar weinig regie en 
kennis om  door te pakken 

33 | 28-9-2017 

Advies SER Noord-Nederland: Regiodeal  
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Knelpunten volgens MBO-professionals bij vernieuwen aanbod 

(SCP, 2017, Beroep op het MBO) 
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SER Noord-Nederland Aanbevelingen 

1. Zet een regionaal opleidings- en ontwikkelingsfonds op voor 
mbo’ers 

2. Faciliteer kleine ondernemers 

3. Maak een programma voor scholing bij kleinere bedrijven 

4. Herstructureer aansturing en uitvoering 
arbeidsmarkttoeleiding  

5. Databestanden gemeenten en UWV tot één bestand 
samenvoegen 

6. Doorbreek belemmeringen wet- en regelgeving 
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Drie opgaven  

① Inclusiviteit: re-integratiebeleid / job carving / 
cultuurverandering bedrijven 

② Weerbaarheid: transitie beleid / scholing / 
mobiliteitsbeleid / leven lang leren     

③ Hervorming: organiseer committment op 
regionaal niveau   
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› Dank voor uw aandacht  


