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ARBEIDSMARKT

Jaarlijksmiljardennodig ompersoneel
klaar te stomen voor de toekomst

Voor ruim driemiljoenwerkenden is een hoger niveau van digitale vaardigheden nodig. FOTO: ISTOCK
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Marelle vanBeerschoten, FransBlom,
Bernard terHaar, AngelienKemna, Fei-
ke Sijbesma,HansWijers, Boudewijn
Wijnands en JaapWinter zijn leden van
denktankDenkWerk.

D
e zorgdat robots enkunst-
matige intelligentie ons
werk zullenovernemen is
ongegrond.Wemoeten
automatisering juist om-
armen, om inde toekomst

metminderwerkendenonze vooruit-
gang vast te houden.De cruciale succes-
factor hiervoor?Miljarden investeren in
omscholing (reskilling) enbijscholing
(upskilling) opdewerkvloer.

Uit ons eigenonderzoekblijkt dat voor
het omarmenvan technologie ruimeen
halfmiljoenmensendekomende tien
jaar eennoodzakelijke carrièreswitch
zalmoetenmaken.Daarnaast is voor
ruimdriemiljoenwerkendeneenhoger
niveau vandigitale vaardighedennodig.
Het gaat dusomeen scala aanontwik-
keltrajectenopmeerdereniveaus.Om
dit te realiseren zullenoverheid enbe-
drijfsleven jaarlijks in totaal €6mrd tot
€7mrdmoeten investeren.

De impact van technologie oparbeid
was vorigemaandeen vandemeest be-
sprokenonderwerpen tijdensde jaarlijk-
sebijeenkomst vanhetWorldEconomic

Forum inDavos.De revolutie ophet ge-
bied van internet en communicatietech-
nologie zoumoeten leiden tot algemene
productiviteitsgroei. Tochblijft deze
groei inNederland, net als in andere
ontwikkelde economieën, achter tenop-
zichte vaneerderedecennia.Debeper-
kende factor?Eengebrek aan voldoende
mensenen vaardighedenomnieuwe
technologie toe tepassen inonswerk.

Het ontstaan, veranderen en verdwij-
nen vanwerkdoor technologie is van
alle tijden.Historisch geziengroeit het
aantal banen in ‘nieuweberoepen’met
1%per jaar.Dezenieuweberoependrij-
ven een substantieel deel vande vooruit-
gang: hierwordt denieuwste technolo-
gie toegepast.Nual zijn er grote tekorten
aanpersoneel voordezeberoepen, onder
andere in IT en techniek.Het tekort aan
personeel indit typewerkwordt inde
toekomst versterkt en versnelddoordat
debevolking vergrijst.

Inhet verledenkonde instroomvan
starters opde arbeidsmarkt zowel vaca-
tures voornieuweberoepen vullen, als
dewerkendendiemetpensioengingen
vervangen.

Door vergrijzing zet dekomende jaren
dekrimpvanonzeberoepsbevolking in:
de instroomopdearbeidsmarktneemt
af, deuitstroomneemt toe.Debanen
innieuweberoepen zullen een relatief
grotere aanspraakdoenopde instroom.
Veelwerkendendiemetpensioengaan,
moetenworden vervangendoorwerk-
nemersdie elders al eenbaanof carri-
èrehebben.Omdezemensen te laten
doorstromennaar anderwerk,moeten
wedus actief aansturenopautomatise-
ringwaardat kan. In tien jaar zal zo een
halfmiljoenmenseneennoodzakelijke
carrièreswitchmoetenmaken.

Automatisering is dus geenbedrei-
ging,maar eennoodzakelijkhulpmiddel
omcapaciteit vrij temaken voornieuwe
beroepen.Ditmoet samengaanmet

forse investeringen inontwikkeling van
vaardigheden, gericht op eenoverstap
vanberoep.Omdat een ‘beroep voorhet
leven’ tot nu toe altijd een realistisch
vooruitzichtwas, ontbreekt hiervoor
inNederlandeengoedmodel. Een
carrièreswitch isnunog te vaak complex
of financieel onaantrekkelijk.

Deoverheid zalmoeten investeren
inpost-initieel onderwijs enhet versoe-
pelen vanbeperkendekwalificatie-ei-
sen.Ditmaakt eenoverstap vanberoep
gemakkelijker.Het bedrijfsleven zal op
grotere schaal ‘learningon the job’moe-
ten inbedden, gericht ophet opleiden
vannieuwemensen.

Omdepotentie van technologie vol-
ledig te kunnenbenutten is het cruciaal
datwerkgevers een visie ontwikkelenop
de vaardighedendiehet bedrijf enwerk-
nemers inde toekomstnodighebben.
Voor circadehelft vanalle beroepen isde
komende tien jaar eenhogerniveau van
digitale vaardighedennodig.Dat vraagt
omeengestructureerde aanpak, gericht
ophet ontwikkelen van vaardigheden
diepassenbij de toekomstigebehoeften
binnenhet beroep.Hiervoor is een ver-
dubbeling vandehuidige investeringen
inbedrijfsopleidingennodig.

Investeren in vaardighedenomtech-
nologie te omarmen,moet een cruciale
bouwsteen zijn inde investeringsagenda
vanbedrijfsleven enoverheid.Omde
benodigdemiljardeninvestering inper-
spectief te plaatsen: dit zou slechts 2%
vandehuidige totale loonsomzijn, ter-
wijlNederlanddoorpersoneelstekorten
nu jaarlijks €5mrd tot €10mrdgroei van
het bbpmisloopt.

We sluitendus graag afmet een ver-
taling vandewoorden vanmanage-
mentgoeroePeterDrucker: ‘De enige
vaardigheiddiebelangrijk zal zijn inde
21ste eeuw, is de vaardigheidomnieuwe
vaardigheden te leren. Al het andere zal
na verloop van tijd verouderd zijn.’

Automatisering is een
vereist hulpmiddel
om capaciteit vrij te
maken voor nieuwe
beroepen

JURIDISCH

Duurzaam
minder
juridiseren start
bij de overheid

Momenteel bepleit Sander
Dekker,minister voor
Rechtsbescherming, her-

ziening vanhet stelsel vangesub-
sidieerde rechtsbijstand.Dekker
bepleit ‘dejuridisering’ enhoopt
daarmee tebezuinigenopde so-
ciale advocatuur. Eenoverheid
dieduurzaamwil dejuridiseren
werpt echter geendrempel op
tot rechtsbijstand,maarpakthet
probleembij dewortel aan.

Meerdaneen sociaal advocaat
kandeoverheid tonendat bin-
nende rechtsstatelijke kaders
adequatedienstverleningheel
welmogelijk is.Dejuridisering
vereist actuele enduidelijke
regelgeving, goedopgeleide amb-
tenaren, degelijke informatie-
voorziening engeengebruik van
harde sancties als eenburger de
mist in gaat.

Op zichzelf zijndit geennieu-
we inzichten. Toch resulteren
deze vier punten inbesparingen,
verbetering vandedienstverle-
ning, enkunnen zededrukop
de sociale rechtsbijstand struc-
tureel verlagen. Inhet bijzonder
geldt dat voorde zakenwaarin
bestuursrechtelijke geschillen
tussenburger enbestuur aande
orde zijn.

Hoopgevend is dat dejuridise-
ringopdezewijze steedsmeer
voet aandegrondkrijgt. Zo is
dejuridiseringbij deBelasting-
dienst onderdeel vanhet intern
hervormingsprogramma.Voor
particulierenwerkt defiscus,
evenals veel anderebestuurs-
organen, steeds vakermetde in-
formele aanpakbij bezwaar.Ook
de informatievoorziening voor
particulieren is in toenemende
mate gericht opbegrijpelijke
berichtgeving.

Tochblijft het oplettenge-
blazendat kortetermijnbezui-
nigingswensenhetnietwinnen
vanduurzameoplossingen. Zo
magde informele aanpakbij be-
zwaar geen (in)directebeloning
bevatten eenberoepop formele
rechtsbescherming te voor-
komen.Enhet verbeteren vande
digitale informatievoorziening
metbegrijpelijke taalmoet geen
wisselgeld zijn voorhet beperken
van contactmogelijkhedenmet
defiscus.

Een telefoontje naar deBelas-
tingtelefoonof eenbezoekje aan
eenbelastingloket kanmenig
burgerhelpen.Blijkensonder-
zoek vandeWRR is er inNeder-
landeenonderschat aantal bur-
gers voorwie zelfredzaamheid
niet vanzelfsprekend is.Duur-
zaamdejuridiseren is goedmo-
gelijk,maar vergt een lange adem
en inde eerste plaats verandering
binnendeoverheid zelf.
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