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Arbeidsmarl{t van de 21e eeuw 

vraagt ander beleid 
DRS. F. BLUIMINCK 

De arbeidsmarkt van de 21-ste eeuw ziet er structureel anders uit. Dat bete

kent dat er ook een ander beleid moet worden gevoerd. In de visie van de FNV 

staan twee hoofdlijnen daarbij centraal. De eerste is verhoging van de arbeids

participatie. In Nederland is een groot arbeidspotentieel nog steeds onbenut, 

daarom is de FNV ook geen voorstander van het grootschalig werven van eco

nomische migranten. De tweede hoofdlijn is het geven van een kwaliteitsim

puis aan de beroepsbevolking die recht moeten krijgen op loopbaanadvies en 

een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Wanneer het werl< en de bedrijfsvoe

ring beter worden afgestemd op de wensen van de werknemers zal de partici

patie nog sterk toenemen. 

Het arbeidsmarktbeleid staat weer volop in de schijnwerpers. De voortdurende 

economische groei van de afgelopen jaren heeft: geleid tot een stevige toename 

van de werkgelegenheid en een sterke afname van de werkloosheid. In sommige 

sectoren en beroepsgroepen is er zelfs sprake van een krapte en wordt er hardop 

nagedacht over het werven van 'nieuwe gastarbeiders'. Ook staat de vergrijzing 

voor de deur. Dit heeft tot gevolg dat het aanbod van arbeid op de arbeidsmarkt 

op termijn verder af zal nemen. Aan de andere kant zien we nog steeds een grote 

groep mensen langs de zijlijn staan, de zogeheten arbeidsreserve. Ondanks de 

gespannen arbeidsmarkt lukt het nog niet goed hen bij het arbeidsproces te 

betrekken. De FNV constateert dat het arbeidsmarktbeleid weer in de schijnwer

pers staat, maar dat het licht nu anders valt. De arbeidsmarkt in de 21e eeuw 

ziet er structureel anders uit. Dit betekent ook dat het beleid over een andere 

boeg moet worden gegooid. Twee hoofdlijnen staan daarin centraal: een verho

ging van de arbeidsparticipatie en een kwaliteitsimpuis gericht op de beroepsbe

volking. In dit artikel worden deze lijnen verder uitgewerkt. Daarna wordt apart 

ingegaan op de positie van asielzoekers en vluchtelingen en wordt kort stil 

gestaan bij de uitvoering van het beleid. 

1) Een verhoging van de arbeidsparticipatie 

De komende jaren zullen in het teken staan van een verdere verhoging van de 

arbeidsparticipatie. Het gaat dan vooral om het verhogen van de arbeidspartici

patie van vrouwen, ouderen, allochtonen en arbeidsgehandicapten. Op zichzelf 

is het een goede ontwikkeling dat steeds meer mensen in Nederland betaalde 
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arbeid verrichten. Dit is immers de beste manier om economisch zelfstandig te > 

worden. Bovendien geldt dat hoe meer mensen werken, hoe groter het draagvlak 

voor de collectieve voorzieningen wordt en dat is relevant met het oog op de ver

grijzing van de bevolking. 

De hamvraag voor de komende jaren is of we genoemde groepen bij het arbeids

proces kunnen betrekken. Zijn we in staat de voorwaarden te creëren waaronder 

deze groepen aan het arbeidsproces kunnen deelnemen? Dit zal niet lukken via 

een standaard aanpak. Het uitgangspunt moet zijn dat mensen hun arbeidsdeel

name zelf vormgeven. De behoefte aan meer variatie in arbeidspatronen is heel 

sterk gegroeid. Periodes van werk moeten kunnen worden afgewisseld met perio

des van verlof, scholing, zorg of anderszins. Ook willen mensen vaker periodes 

van vol- en deeltijdarbeid afWisselen en moet het makkelijker worden om de 

arbeidsduur en/of de arbeidstijden aan te passen aan de levensfase waarin men 

zich bevindt. Ook zijn er meer mensen die het vaste dienstverband inwisselen (al 

dan niet tijdelijk of gedeeltelijk) voor het ondernemerschap, bijvoorbeeld door 

als zelfstandige zonder personeel te werken. Kortom, de diversiteit in arbeidspa

tronen neemt toe. Voor het arbeidsmarktbeleid van de vakbeweging heeft dit 

grote gevolgen. Het is noodzakelijk dat de CAO goede voorzieningen treft op het 

gebied van scholing, arbeid en zorg, verlof, arbeidstijden etcetera. Maar dat is 

niet voldoende. De CAO moet ook waarborgen dat de individuele werknemer de 

zeggenschap verwerft over zijn of haar arbeidspatroon. De CAO biedt dan het 

kader waarbinnen het individu zijn of haar arbeidspatroon zelf vorm kan geven. 

Op bedrijfs- of instellingsniveau moet hiervoor wel ruimte worden geboden. 

Op dit punt doet zich echter nog een groot probleem voor. In veel organisaties is 

de bedrijfsvoering nog gebaseerd op één dominant arbeidspatroon, meestal de 

voltijdbaan. Je zou verwachten dat in een gespannen arbeidsmarkt werkgevers 

meer variatie zouden toestaan om nieuwe groepen aan te spreken. Toch reage

ren veel bedrijven in tijden van krapte door 'intensiever te vissen in de vijver 

met hetzelfde aantal vissen'. Ze slagen er nauwelijks in om nieuwe groepen aan 

te spreken. Omdat de bedrijfsvoering niet past op de wensen van diegenen die 

zich aanbieden voor werk, frustreert dit nieuwe instroom. Instellingen en 

bedrijven die de omslag hebben gemaakt naar de nieuwe doelgroepen blijken 

geen of nauwelijks personeelsproblemen te hebben. Diversiteit is dus het devies! 

De FNV is van mening dat er nog steeds een groot onbenut potentieel is in 

Nederland. Mede om die reden is de FNV ook geen voorstander van het groot

schalig werven van economische migranten. Arbeidsmigratie is niet de oplossing 

voor knelpunten op de arbeidsmarkt. Er zijn nog mogelijkheden genoeg om de 

arbeidsparticipatie op een duurzame manier te verhogen. Dit vereist wel groot

schalige investeringen. 
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2) Een kwaliteitsimpuis voor de beroepsbevolldng 

Naast het verhogen van de arbeidsparticipatie biedt het verhogen van de arbeids

productiviteit een oplossingsrichting voor het probleem van de krimpende 

beroepsbevolking. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van ICT-toepass

ingen en andere technologieën, maar het kan ook door te investeren in de kwali

teit van de beroepsbevolking. Nederland ontwikkelt zich meer en meer naar een 

economie die draait op diensten en kennis. Als gevolg van economische en tech

nologische veranderingen veranderen beroepen van inhoud. Beroepen 'verdien

stelijken' waardoor sociaal-communicatieve vaardigheden aan belang winnen. 

Aan werknemers worden enerzijds steeds hogere eisen gesteld, maar anderzijds 

stellen werknemers ook hogere eisen aan het werk. De behoefte om zelf sturing 

te kunnen geven aan de loopbaan neemt sterk toe, net zoals het belang dat 

wordt gehecht aan persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Werknemers kij

ken verder dan de baan van dat moment en redeneren vaker vanuit een levens

loopbaan. 

Het zelf sturing geven aan je loopbaan, moet volgens de [NV vorm krijgen via 

CAO-afspraken die aan werknemers individuele rechten toekennen. De [NV 

bepleit dat er in CAO's een recht op loopbaanadvies wordt afgesproken. Dat 

houdt in dat iedere werknemer het recht heeft op een assessment. Op basis hier

van krijgt de werknemer meer inzicht in de eigen kwaliteiten, vaardigheden, 

interesses, ambities etcetera. Een goed hulpmiddel hierbij is het instrument van 

de EVC's (erkenning van elders verworven competenties). Deze methode brengt 

de kennis en vaardigheden tot uitdrukking die het individu via scholing, werker

varing, hobby's, zorgtaken, vrijwilligerswerk, etcetera heeft verkregen. In de CAO 

moet ook het recht op een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met een daarbij 

behorend budget worden opgenomen. Vaak is er namelijk geen ruimte voor indi

viduele opleidingswensen die niet puur functiegericht zijn. Een persoonlijk bud

get stelt het individu clan in staat zelf initiatief te nemen. Dit kan dan ook 

gebruikt worden om de kwalificaties te verwerven die nodig zijn voor werk bui

ten de sector/branche waar iemand op dat moment werkt. 

Hoewel er al een tijd gesproken wordt over een leven lang leren, ontbreekt het 

nog steeds aan goede nieuwe vormen van 'leren'. Er zijn we! nieuwe aanspreken

de vormen ontwikkelend, zoals leaming hy doil1g en leren op de werkplek. Maar 

het probleem is dat de huidige instituties nog niet in staat zijn om deze procltlc

ten voldoende aan te bieden. Hier ligt met name een grote uitdaging voor 

Regionale Opleidingscentra (ROC's) om flexibele programma's aan te bieden: 

flexibel voor wat betreft de locatie (niet alleen op school, ook op werkplekken), 

het instapmoment (niet alleen 1 september), de 'lestijden' etcetera. Er is een 
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grote behoefte aan een goede infrastructuur voor het erkennen van elders ver- > 

worven competenties en aan trajecten op maat. Bij de vormgeving en uitwerking 

van een leven lang leren heeft de overheid een rol van betekenis te spelen. De 

FNV vindt dat de overheid het wat dit betreft nog steeds laat afWeten. Een helder 

beleid ten aanzien van een leven lang leren wordt bepaald nog niet gevoerd. 

Specifieke aanclacht blijft noclig voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Juist 

voor de groep lager opgeleiden is het van groot belang dat er structureel gewerkt 

wordt aan hun inzetbaarheid en vergroting van hun kwalificaties. 

Veranderingen in de structuur van de werkgelegenheid en veranderingen in 

beroepen zullen met name voor hen grote gevolgen hebben. Technologische en 

economische ontwikkelingen zorgen er waarschijnlijk voor dat de hoeveelheid 

on- oflaaggeschoold werk afneemt. Voor de lageropgeleiden zijn dl' toekomstper

spectieven nu niet rooskleurig. Voor deze groep is een massieve inzet op scho

ling en begeleiding nodig om het perspectief op midden- en lange termijn veilig 

te stellen. 

Asielzoekers en vluchtelingen 

De FNV is van mening dat asielzoekers meer mogelijkheden moeten krijgen om 

te werken. Sincls kort is het hen toegestaan om 10 weken per jaar te werken, 

maar de FNV vindt dat onvoldoende en wil dat verruimd zien naar 25 weken per 

jaar. De huidige situatie waarin asielprocedures jaren kunnen voortslepen, leidt 

teveel tot hospitalisering en inactiviteit. Door te werken verwerven asielzoekers 

kennis, vaardigheden en inkomen. Deze kunnen - afhankelijk van de uitkomst 

van de asielprocedure - dienen als startkapitaal voor een loopbaan in Nederland 

ofWel in het land van herkomst. 

Daarnaast bepleit cle FNV dat vluchtelingen een recht krijgen om een erkenning 

te vragen van hun 'ciders verworven competenties'. Er moet nauwkeurig geke

ken worden naar de opleiding, werkervaring, kennis en vaardigheden die zij in 

hun eigen land hebben opgedaan. De uitkomst hiervan moet leidend zijn bij de 

verdere vormgeving van het individuele traject. Een Afghaanse arts moet bijvoor

beeld via l'en EVC-procedure een inschatting kunnen vragen van zijn niveau in 

relatie tot cle Nederlandse beroepseisen. Als het nodig is om aanvullenduniversi

tair onderwijs te volgen, moet clat mogelijk zijn. Nu is dit vaak afhankelijk van 

dl' gemeente waarin de arts woont en is er vaak l'en lange procedure voor nodig 

om toestemming te krijgen. Zo die er al komt! Veel kleine gemeenten weten niet 

goed raad met deze groep. De FNV wil daarom een landelijk fonds oprichten van 

waaruit de studie van vluchtelingen bekostigd kan worden. Het gaat dan bijvoor

beeld om lange opleidingen (langer dan 2 jaar) en/of opleidingen op het niveau 
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De FNV wil dat 

asielzoekers 25 

wel<en per jaar 

mogen werken. 

van HBO+. De vluchteling kan hier een aanvraag indienen en is daarmee niet 

langer afhankelijk van de (on)mogelijkheden en belemmeringen die de 

betreffende gemeenten signaleren. De korte opleidingen moeten clan door 

gemeenten worden gefinancierd. Door uit te gaan van de capaciteiten en wensen 

van de persoon en door mogelijkheden te creëren voor scholing en opleiding, 

kan met succes worden gewerkt aan een duurzame inpassing van vluchtelingen 

op de arbeidsmarkt. 

Herijking van het arbeidsmarktbeleid 

Het huidige instrumentarium is vormgegeven in een tijd waarin er een over

schot was aan arbeid. Nu we geconfronteerd zijn (en zullen blijven) met een 

krappe arbeidsmarkt, doet de vraag zich voor of we hetzelfde instrumentarium 

nog nodig hebben. Temeer daar de overheid moeite heeft aan te tonen wat de 

effectiviteit is van de miljarden die er jaarlijks besteed worden. De t:NV ziet dan 

ook reden voor een herijking van het arbeidsmarktbeleid. In dit beleid van de 

21e eeuw zal het toeleiden van werklozen naar betaalde arbeid zeker een belang

rijk onderdeel uitmaken. Maar het beleid zal zich ook meer gaan richten op de 

werkenden, bijvoorbeeld in de vorm van het investeren in de employa/Jility van 

werkenden. 

Voor wat betreft de uitvoering van het beleid heeft de SUWI (Structuur 

Uitvoering Werk en Inkomen) grote gevolgen. De publieke arbeidsbemiddeling is 

ter ziele. De FNV heeft wel enige zorgen voor de toekomst. De centrale vraag is of 

de commerciële reïntegratiebedrijven in staat zijn arbeidsgehandicapten en 

langdurig werklozen op een duurzame manier in te passen in de arbeidsmarkt. 

De eerste ervaringen stemmen nog niet hoopvol. Nu al lijkt het kostenaspect een 

doorslaggevcnder rol te spelen dan de duurzaamheid van de resultaten. Scholing 

wordt bijvoorbeeld veelal achterwege gelaten omdat het relatief duur is. Terwijl 

scholing tegenwoordig juist cruciaal is voor arbeidsdeelname. De FNV is bezorgd 

dat reïntegratiebedrijven geneigd zijn snel te willen scoren in plaats van duurza

me resultaten te boeken. Daarom moeten er kwaliteitscriteria ontwikkeld wor

den waaraan reïntegratiebedrijven moeten voldoen, en moet de financieringssys

tematiek zo worden afgestemd dat duurzame resultaten worden beloond. 

Tot slot 

De t:NV is van mening dat de arbeidsmarkt in de 21e eeuw er structureel anders 

uitziet. Werknemers willen meer zeggenschap over hun werk en loopbaan en dit 

leidt tot een toenemende variëteit in arbeidspatronen. De vakbeweging moet dit 

in goede banen leiden en de zeggenschap van individuele werknemers facilite-
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ren. In onze opvatting is dat de manier om de arbeidsparticipatie verder te ver- ;.. 

hogen. Wanneer het werk en de bedrijfsvoering beter af worden gestemd op de 

wensen van de werknemers, zal de participatie nog sterk toenemen. Daarbij is 

het wel van belang dat cr struct ureeI geïnvesteerd wordt in de beroepsbevolking. 

Via allerlei vormen van werken en Ieren moet cr verder worden gewerkt aan dl' 

loopbaan van de werknemer. Dit versterkt de positie van dl' werknemer op de 

arbeidsmarkt en stelt dl' werknemer in staat werk te doen dat beter aansluit bij 

dl' interesses en vaardigheden. Op macroniveau leidt dit beleid tot l'en verho

ging van het kennisniveau van de beroepsbevolking en daarmee tot een verho

ging van de arbeidsproductiviteit. 

DI·s. Fll/nk Bluil1linck is beleidsmedewerker llI'beiäs111urktbclcid FNV Vakcentrale. 

lIij is onder unäere vemntll'ooräelijk voor cJe coönlinutie VUI1 heL arbeidsmarktbeleid val1 

cic FNV en de daarbij aangesloten hondel1. 
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