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het belang van de arbeidsmarkt voor de economie neemt toe. In het 
verleden waren het vooral de uitkeringslasten als gevolg van werkloosheid 
die zorgen gaven. In de toekomst zullen eerder tekorten op de arbeids-
markt ons parten spelen. Die tekorten zetten een rem op de economische 
groei en kunnen leiden tot stijging van de lonen. Dit zet de discussie over 
de arbeidsmarkt in een ander licht. Een goed werkende arbeidsmarkt is 
in onze samenleving van groot belang voor het in stand houden van onze 
sociale voorzieningen, maar ook voor een goed functionerende collectieve 
sector.

Dit artikel schets een aantal trends op de arbeidsmarkt. De gevolgen 
van deze ontwikkelingen raken vooral de collectieve sector, zoals het 
onderwijs, de zorg en de overheid. De collectieve sector verschilt in twee 
opzichten van de marktsector. In de eerste plaats zijn de te verwachten 
knelpunten op de arbeidsmarkt groot. In de tweede plaats kent ze een lage 
groei van de productiviteit. De combinatie van deze twee kenmerken kan 
in de toekomst leiden tot grote problemen in de collectieve sector. Dat 
wordt duidelijk wanneer we de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt plaat-
sen tegen het decor van de vergrijzing en verkleuring.

Opkrikken productiviteit in 
collectieve sector nodig

Stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda 

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn niet 
zonder meer gunstig voor Nederland. Vooral in de 
onderwijssector, de zorgsector en het openbaar bestuur 
stapelen de problemen zich op. Deze ontwikkelingen 
vormen een bedreiging voor onze economie en onze 
sociale verworvenheden. Scholing en innovatie zijn 
nodig om meer productiviteitsgroei te bewerkstelligen.
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het decor: vergrijzing en verkleuring

Krimp arbeidsaanbod
Tussen 2010 en 2040 krimpt de beroepsbevolking (20-64 jaar). Het poten-
tiële arbeidsaanbod daalt dus.1 Dit wordt niet gecompenseerd door een 
stijging van de participatiegraad. Zelfs in een optimistisch participatie-
scenario groeit de vraag naar arbeid harder dan het aanbod van arbeid. In 
kwantitatieve zin zijn er dus problemen te verwachten.

Maar ook in kwalitatieve zin gaat het wringen. De groei van de werkge-
legenheid is vooral het gevolg van groei van vraag naar hoger opgeleiden. 
Echter, het aanbod van hoger opgeleiden houdt in de toekomst geen gelijke 

tred met de vraag. Sterker nog, 
de trend naar een almaar hoger 
opleidingsniveau stagneert.2 Het 
percentage hoger opgeleiden 
onder hen die met pensioen gaan is 
intussen gelijk aan het gemiddelde 
aandeel van hoger opgeleiden in het 

totale arbeidsaanbod. Vervanging van uitstromende ouderen door instro-
mende jongeren op de arbeidsmarkt (cohorteffecten) leiden dus niet meer 
tot verhoging van de arbeidsparticipatie. 

Het feit dat de meerderheid van de hoger opgeleiden vrouw is, beïn-
vloedt het arbeidsaanbod, omdat vrouwen gemiddeld minder uren per 
week werken. En ook het scholingsniveau lijkt niet meer vanzelf te stijgen. 
Het gevolg zal zijn dat in kwalitatieve zin de vraag naar hoger opgeleiden 
groter zal zijn dan het aanbod. 3

Voor lager opgeleiden geldt het omgekeerde. Aan de onderkant van 
de arbeidsmarkt neemt de vraag naar arbeid waarschijnlijk af. De kennis-
economie is hier debet aan; kennis wordt immers steeds belangrijker. Maar 
ook de globalisering doet zich gelden: eenvoudig en laagbetaald werk trekt 
weg naar Oost-Europa en Azië. Beide uitersten van de arbeidsmarkt staan 
met elkaar in verbinding, doordat het tekort aan hoger opgeleiden indirect 
ook nadelig kan uitpakken voor lager opgeleiden, wanneer met de hoger 
opgeleiden ook het werk voor lager opgeleiden verdwijnt.

Alternatief scenario
Er is ook een scenario denkbaar waarin er geen krapte aan hoger opgeleid 
personeel ontstaat en de situatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
nog verder verslechtert. In dat scenario stijgen de lonen sterk, zodat 
Nederland zichzelf uit de markt prijst. Loonstijgingen kunnen het gevolg 
zijn van hoge inactiviteit onder lager opgeleiden, waardoor de sociale 

De spanningen op  
de arbeidsmarkt liggen net 
onder de oppervlakte
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lasten op arbeid sterk toenemen. Hoge looneisen van vakbonden om de 
hogere lasten van pensioenpremies en zorgpremies te compenseren, 
kunnen eveneens de Nederlandse concurrentiepositie verslechteren. De 
situatie in andere grote Europese landen, met werkloosheidspercentages 
boven 10 procent, lijkt enigszins op dit scenario. In Nederland lijkt dit 
scenario vooralsnog niet nabij.

Allochtonen
Het aandeel van allochtonen in de beroepsbevolking neemt de komende 
decennia substantieel toe, tot een derde van het totaal. Het aantal autoch-
tonen tussen de 20 en 65 jaar daalt van 8 miljoen naar 6 miljoen in 2040, 
het aantal allochtonen stijgt van 2 naar 3 miljoen. Deze ontwikkeling is 
relevant, omdat de gemiddelde participatiegraad en het gemiddelde op-
leidingsniveau van allochtonen lager liggen dan van autochtonen. De lage-
re participatiegraad van allochtonen (49 procent versus 67 onder autochto-
nen) komt voor het grootste deel op conto van de geringe arbeidsdeelname 
van vrouwen. Hieraan liggen culturele verschillen ten grondslag.

Welk scenario zich ook zal voordoen, het lagere gemiddelde opleidings-
niveau van allochtonen werkt ongunstig door in de positie op de arbeids-
markt, simpelweg omdat de arbeidsmarktpositie voor lager opgeleiden 
zich minder gunstig ontwikkelt dan die voor hoger opgeleiden. Er is dus 
een samenloop van de arbeidsmarktproblematiek onder lager opgeleiden 
en het integratievraagstuk.

Buffer
Hoe snel gaan deze ontwikkelingen en zullen we er wat van merken? Dat 
het heel snel kan gaan, bleek aan het begin van dit millennium, toen er 
opeens grote tekorten aan leraren in het basisonderwijs en verplegend 
personeel in de zorg waren, omdat de economische hoogconjunctuur iets 
langer dan normaal aanhield. De spanningen op de arbeidsmarkt liggen 
blijkbaar net onder de oppervlakte.

Er is reden om aan te nemen dat de spanningen zich geleidelijk meer 
zullen manifesteren. De afgelopen jaren nam het opleidingsniveau van 
de bevolking meer toe dan het vereiste opleidingsniveau. Het gevolg van 
die sterke stijging is dat een groot aantal mensen onder zijn niveau moest 
werken.4 Hierdoor is de werkloosheid onder laagopgeleiden minder afge-
nomen dat mogelijk was geweest. Zodoende vormen hoger opgeleiden die 
onder hun niveau werken een buffer op de arbeidsmarkt. Zij krijgen in de 
toekomst meer kans door te stromen naar hogere functies. De geschetste 
spanningen op de arbeidsmarkt zullen zich daarom niet over de hele linie 
gelijktijdig voordoen. Sommige sectoren gaan hierin voorop.
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marktsector en collectieve sector

Mismatches op de arbeidsmarkt 
Sommige sectoren zullen meer last hebben van knelpunten in de perso-
neelsvoorziening dan andere. Bepalend is de combinatie van de uitstroom 
(vervangingsvraag), de instroom en de groei van de sector. De sectoren 
waar het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (roa)  binnen 
enkele jaren grote problemen verwacht door een vergrijzend personeels-
bestand, zijn de overheid (vooral gemeenten) en het onderwijs. In de zorg 
worden knelpunten verwacht vanwege de groei van de sector. Onderstaan-
de tabel geeft aan welke sectoren op middellange termijn een relatief grote 
vervangingsvraag hebben en dus veel oudere werknemers zien uitstro-
men, en in welke sectoren dat tot knelpunten leidt vanwege uitbreidings-
vraag, of omdat er onvoldoende schoolverlaters zijn om de opengevallen 
vacatures op te vullen.

Relatief veel 

knelpunten

Relatief weinig 

knelpunten

 Relatief grote 

 vervangingsvraag

• Overheid en Onderwijs 

• Kwartaire diensten

• Chemie

• Horeca en Zakelijke dienstverlening

• Transport en Communicatie

• Voedingsindustrie

• Landbouw en Visserij

 Relatief kleine 

 Vervangingsvraag

• Energie

• Metalektro

• Bank- en Verzekeringswezen

• Handel en Reparatie

• Bouw en Onroerend goed

• Overige industrie

Het beeld dat hieruit naar voren komt, is dat de knelpunten op de arbeids-
markt vooral de collectieve sector zullen treffen, en in veel mindere mate 
de marktsectoren, uitgezonderd sectoren met veel technische functies.

Sectorale verschillen in productiviteit
Het algemene beeld van de productiviteit van de Nederlandse economie 
is dat, hoewel we een hoog niveau van productiviteit hebben, de groei 
achterblijft bij de rest van Europa en zeker bij die van de Verenigde Staten. 

Bron: Raad voor Werk en Inkomen, Vergrijzing en vervanging.  
Een analyse van de gevolgen van het uitstromen van de babyboomgeneratie  
voor de arbeidsmarkt, Den Haag 2004.
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Analyse van de productiviteit per sector laat een gedifferentieerder beeld 
zien. Het zijn vooral de collectieve sector en sectoren met alleen binnen-
landse afzet, die een gemiddeld lage productiviteitsgroei laten zien (zie 
onderstaande tabel). De exporterende sectoren hebben een hoge producti-
viteitsgroei en zijn er de afgelopen jaren in geslaagd hun marktaandeel op 
de wereldmarkt te vergroten.

Vervoer, opslag en communicatie

Energie- en waterleidingbedrijven

Delfstoffenwinning

Landbouw, bosbouw en visserij

Handel, horeca en reparatie

Industrie

Totale economie

Overheid

Financiële en zakelijke dienstverlening

Bouwnijverheid

Zorg en overige dienstverlening

Uit de vergelijking tussen de marktsector en de collectieve sector blijkt dat 
de collectieve sector een productiviteitsprobleem heeft. De arbeidsproduc-
tiviteit neemt maar in zeer beperkte mate toe, terwijl de eisen die aan de 
dienstverlening worden gesteld wel meegroeien met het algemene wel-
vaartsniveau. Het gevolg is dat de collectieve sector duurder wordt. Tussen 
1990 en 2000 stegen de kosten in de collectieve sector 1,6 % meer dan in de 
marktsector. 5 Dit verklaart dat, hoewel de volumegroei van collectieve 
sector maar de helft was van de marktsector, het aandeel in het bbp gelijk 
bleef. In de toekomst, wanneer door de vergrijzing de gezondheidszorg 
sterk groeit, kan het aandeel echter toenemen.

Groei van de arbeidsproductiviteit per bedrijfstak 1995-2003 
Bron: CBS, Nationale Rekeningen 2003, Heerlen/Voorburg 2004.
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Samenloop
De geschetste verschillen tussen de marktsector en de collectieve sector 
op de arbeidsmarkt en ten aanzien van de productiviteit, geven reden tot 
zorg. Wanneer de krapte op de arbeidsmarkt zich gaat voordoen, zal het 
voor het onderwijs en de zorg moeilijk zijn in de behoefte aan personeel 
te voorzien. Dit kan al binnen enkele jaren het geval zijn. 6 Hoe grillig de 
arbeidsmarkt kan zijn, laat het primair onderwijs zien. Afgestudeerden 
van de Pabo kunnen nu nauwelijks een baan vinden, terwijl nog maar 
enkele jaren geleden klassen dagen vrij hadden vanwege het tekort aan 
leerkrachten. De langetermijnontwikkelingen wijzen echter op een struc-
turele krapte.

De lage productiviteitsontwikkeling is op zichzelf al een probleem 
vanwege het relatief duurder worden van deze sectoren ten opzichte van 
andere sectoren. Maar tegen de achtergrond van de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt wordt de lage productiviteitsontwikkeling een bedreiging. 
Immers, wanneer de productiviteit nauwelijks stijgt, terwijl de vraag 
toeneemt en het personeel schaars is, kan dat leiden tot loonstijgingen en 
daardoor een nog duurdere collectieve sector. In de jaren van de economi-
sche boom, bleek dat in een krappe arbeidsmarkt de knelpunten zich het 
zwaarst doen voelen in de collectieve sector. De marktsector is eerder en 
beter in staat om te reageren op een situatie van krapte dan de collectieve 
sector. 

Mogelijke oplossingen
De sectoren met achterblijvende productiviteit en verwachte knelpunten 
op de arbeidsmarkt zijn precies de sectoren waarop de overheid grote 
invloed heeft en die behoren tot het hart van de verzorgingsstaat: onder-
wijs, zorg en openbaar bestuur, dus ook de overheid zelf. Dit legt een 
bijzondere verantwoordelijkheid voor het oplossen van deze knelpunten 
bij de overheid. Dit uit zich op twee manieren. 

Onderwijs en kenniseconomie
In de eerste plaats is onderwijs in een kenniseconomie van cruciaal belang. 
Scholing kan een grote bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen 
van de knelpunten. Scholing verhoogt het algehele niveau van de beroeps-
bevolking, vermindert het tekort aan hoger opgeleiden, en biedt lager 
opgeleiden meer kans op een baan. Daarom zal onverkort moeten worden 
ingezet op het stimuleren van levenslang leren. Hierbij kan de levens-
loopregeling een rol spelen, doordat mensen kunnen sparen voor peri-
odes van scholing. Erkenning van elders verworven competenties (evc), 
persoonlijke ontwikkelingsrekeningen en leerrechten, kunnen eveneens 
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bijdragen. Sociale partners zullen gezamenlijk moeten investeren in de 
employability van de werknemers. De uitruil van loon voor scholing zou in 
cao-onderhandelingen een plek moeten krijgen. Ook kunnen middelen 
uit o&o-fondsen worden ingezet. 

Innovatie in de collectieve sector
In de tweede plaats is juist innovatie in de collectieve sector van groot 
belang, om op die manier de spanningen op de arbeidsmarkt te verminde-
ren, de collectieve sector betaalbaar te houden en onze concurrentiepositie 
te versterken.

Het aantal mensen dat werkt in de collectieve sector zal alleen al in de 
zorg sterk toenemen. Ter illustratie de gezondheidszorg. Nu werkt 1 op de 
10 werkenden in de zorg. Straks zijn dat er 2 op de 10. De zorg wordt een 
grote vrager van arbeidskrachten en een nog grotere sector in onze econo-

mie. Alleen al om die reden is het 
van groot belang dat het aantrek-
kelijk is om in de zorg te werken. 
Dat vereist een passende beloning, 
maar nog veel meer een inspire-
rende werkomgeving, waar ruimte 
is voor persoonlijke motivatie van 
mensen en eigen initiatief. De 
hervormingen in de zorg beogen dit 

te bereiken. Door instellingen meer verantwoordelijkheid te laten en het 
streven naar beheersing los te laten, ontstaat er ruimte voor werknemers 
om met passie hun werk te verrichten.

Hoewel vanwege het Baumoleffect7 een beperkte stijging van de produc-
tiviteit in zorg en onderwijs begrijpelijk is, is er veel meer productiviteits-
stijging mogelijk dan nu het geval is. Dit kan alleen al door meer gebruik te 
maken van ict.

In het onderwijs kan meer worden gedaan met ondersteunende educa-
tieve software of afstandonderwijs. Op basisscholen wordt de computer 
maar mondjesmaat ingezet bij het onderwijs. Op internet echter blijkt er 
voldoende aanbod. Commerciële aanbieders bieden tegen betaling het 
gebruik van educatieve software aan. Ouders kunnen een abonnement 
nemen en hun kinderen kunnen on line al spelend het rekenen oefenen. 
Het internet biedt ook mogelijkheden bij afstandonderwijs. Afstandon-
derwijs is niet alleen een optie voor bedrijfscursussen of mba’s, maar ook 
voor specifieke doelgroepen in het reguliere onderwijs. In Den Haag volgt 
een groep zeer moeilijk opvoedbare, hoogbegaafde kinderen een digitaal 
lesprogramma. Door een autistische stoornis kunnen deze leerlingen niet 

Innovatie in de collectieve 
sector kan in belangrijke mate 
de spanningen op de  
arbeidsmarkt verminderen
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goed in een klas functioneren. Ze leren nu thuis en staan door een snelle 
internetverbinding in contact met andere leerlingen en hun leraar.

In de zorg zijn legio voorbeelden van ict-toepassingen te noemen. Deze 
innovaties leiden niet per se tot kostenbesparingen, maar verbeteren soms 
ook gewoon de kwaliteit van de zorg. Via een webcam kunnen bijvoorbeeld 
op afstand medische controles worden uitgevoerd. Bij huidaandoeningen 
kunnen foto’s per e-mail worden verstuurd, wat voor oudere patiënten het 
ongemak van een bezoek aan een specialist in het ziekenhuis kan schelen. 
Ook in de logistieke sfeer kan ict bijdragen aan efficiëntere processen. Te 
denken valt aan huisartsen die zelf een afspraak voor hun patiënten kun-
nen boeken in de agenda van de specialist. Of het logischer opzetten van 
medische onderzoeken, zodat de doorlooptijd vermindert.

Belemmeringen voor deze innovaties zijn lang niet altijd technische. 
Soms is de wetgeving gewoon niet toegesneden op vernieuwing. Innova-
tieve toepassingen worden dan niet vergoed omdat er geen tarief is vast-
gesteld. Of de samenwerking tussen verschillende partijen loopt stuk op 
het inleveren van zeggenschap.

Een heel ander type innovatie is mogelijk door de zorg anders te organi-
seren. Deze niet-technologische innovatie komt stilaan op gang doordat de 
wettelijke mogelijkheden zijn vergroot. De eerste stap is het per 1 februari 
2005 vrijgeven van tarieven en volume van planbare zorg, zoals heup- en 
staaroperaties. Deze zorg kan heel goed ook buiten het ziekenhuis in een 
aparte kliniek worden geleverd. Door de zorg te bundelen en de operatie-
kamers volledig in te richten op het ene type zorg, kunnen kostenvoor-
delen worden behaald. Voor het personeel is het aantrekkelijk in een vast 
team van collega’s te werken, in plaats van in teams die telkens volgens 
rooster wisselen; men kent elkaar. Het beste bewijs dat het anders kan in de 
zorg, leveren misschien wel de Belgische ziekenhuizen. De kosten liggen 
er beduidend lager, en er wordt meer zorg geleverd. Simpele zaken als een 
beloning die is gekoppeld aan de prestatie en operatiekamers die ook in 
het weekend open zijn, werken blijkbaar. 8 Door te investeren in scholing 
en door innovatie in de collectieve sector, kan de overheid zelf in belang-
rijke mate de spanningen op de arbeidsmarkt verminderen.

 Noten

1  Zie Raad voor Werk en Inkomen, 
Arbeidsmarktanalyse 2005, Den Haag 
2005.

2  Zie Raad voor Werk en Inkomen, 
Arbeidsmarktanalyse 2005, Den 

Haag 2005. Eerder al concludeerde 
de oeso dat het opleidingsniveau in 
Nederland niet verder was toegenomen.

3  Zie voor een verkenning van de gevol-
gen daarvan Wetenschappelijk Insti-
tuut voor het cda, Investeren in solidari-
teit. De gevolgen van de vergrijzing en de 
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kenniseconomie voor de arbeidsmarkt: 
een agenderende verkenning, 2001.

4  De Raad voor Werk en Inkomen oppert 
de suggestie dat dit de lage producti-
viteitsgroei tussen 2000 en 2002 mede 
kan verklaren, Arbeidsmarktanalyse 
2005, Den Haag 2005.

5  scp, Memorandum Quartaire sector, 
2002-2006, Werkdocument 86, Den 
Haag 2002, p. 38.

6  Prismant, De arbeidsmarkt voor ver-
pleegkundigen, verzorgenden en sociaal-
pedagogen in de zorgsector 2004-2008, 
Utrecht 2005.

7  Het Baumoleffect kan zich voordoen bij 
arbeidsintensieve diensten. De arbeids-
intensiteit vormt dan een rem op de 
productiviteitsgroei. Zo is productivi-
teitsverhoging bij een strijkkwintet niet 
mogelijk. Sneller spelen of met minder 
mensen is geen optie. Hooguit kan het 

stuk vaker worden opgevoerd, zodat de 
gemiddelde voorbereidingstijd daalt. 
Omdat de lonen van de musici wel 
meestijgen met het algehele welvaarts-
niveau, zal een muziekvoorstelling 
relatief duurder worden. Een geluids-
opname is een poging het Baumoleffect 
te ondervangen, maar haalt het niet bij 
een live voorstelling; het blijft een indu-
strieel substituut. Dezelfde redenering 
geldt in zekere mate voor de collectieve 
sector. Mensen kunnen bijvoorbeeld 
niet steeds sneller verzorgd worden, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
kwaliteit.

8  Zie L. M. de Brauw, ‘Een Belgisch 
ziekenhuis als “benchmark”. Neder-
landse gezondheidszorg kan leren  
van de zuiderburen’, Medisch Contact 
25 juli 2003, jaargang 58, nr. 30/31, 
p. 1176.
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