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Politiek-wetenschaPPelijke stellingname i

Voor u ligt het eerste nummer uit een nieuwe reeks van Politiek-wetenschappelijke 
Stellingnamen (P.S.-reeks). Deze publicaties hebben als doel op korte en bondige 
wijze over uiteenlopende maatschappelijke kwesties heldere en praktische (be-
leids-)aanbevelingen te formuleren. Aanvullend op onze Geschriften-reeks hoopt 
de Teldersstichting zo aan actuele kwesties op toegankelijke wijze wetenschappelij-
ke en ideologische verdieping te geven.
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inleiding
 

‘That’s what you all are ...  
all of you young people (…)  

You are a lost generation.’
Ernest Hemingway  

Een verloren generatie. De term komt oorspronkelijk van Ernest Hemingway 
die hiermee de generatie jonge mannen tijdens de Eerste Wereldoorlog uit de 
oorlogvoerende landen bedoelde die, vaak verminkt en getekend, terugkwamen 
van het front en moeilijk konden aarden in de burgermaatschappij.1 De historici 
Strauss en Howe omschreven in hun boek Generations degenen die waren gebo-
ren tussen 1883 en 1900: zij overleefden de Eerste Wereldoorlog en kwamen tot 
wasdom in de roaring twenties. De Eerste Wereldoorlog had deze jonge generatie 
uitgedund waardoor ‘de toekomst van de naties’ in een oogklap was vernietigd. 
In Groot-Brittannië werden hiermee juist de jongeren die het einde van de Eerste 
Wereldoorlog niet meemaakten aangeduid en in Frankrijk werd het gehele cohort 
aangeduid als een Génération au Feu.
  
Anno 2013 is de associatie die wij hebben met de ‘verloren generatie’ van een 
compleet andere orde. De term valt met name in een periode van hogere jeugd-
werkloosheid. In economisch slechte tijden stijgt de jeugdwerkloosheid sneller dan 
gemiddeld. Dit was ook het geval in de jaren ’80, mede als gevolg van de oliecrisis 
in 1979. Er werd zelfs gesproken over ‘massawerkloosheid’. Tegelijkertijd groeide 
deze generatie jongeren op tijdens de Koude Oorlog toen de dreiging van een 
kernoorlog reëel leek. Deze generatie staat alleen in België en Nederland bekend 
als ‘verloren generatie’, terwijl in de rest van Europa deze post-babyboom generatie 
wordt aangeduid met Generatie X. 
 Tegenwoordig wordt echter in de Europese context vaak weer wel gesproken 
van het risico van een ‘(nieuwe) verloren generatie’. Alvorens te bepalen of dit 
terecht is of niet, zal de vraag moeten worden beantwoord of er in de jaren ’80 
sprake was van een verloren generatie. Zodra deze vraag is beantwoord kan er een 
onderscheid worden gemaakt tussen (tijdelijke) negatieve gevolgen door economi-
sche laagconjuctuur en structurele belemmeringen op de arbeidsmarkt voor jon-
geren die mogelijk worden versterkt in economisch mindere tijden. Op deze wijze 
hoopt de werkgroep met enkele structurele aanbevelingen te komen die nooit 
jeugdwerkloosheid in tijden van economische crisis zullen doen verdwijnen, maar 
wel tot een minimum zouden moeten kunnen beperken. 

1   ‘That’s what you all are ... all of you young people who served in the war. You are a lost 
generation.’, uit: Ernest Hemingway, A Moveable Feast, New York, 14 juli 2009, p. 61. 

44848 Uitgave Arbeidsmarkt.indd   7 27-08-13   13:10



Ar
be

id
sm

ar
kt

 o
pe

nb
re

ke
n 

vo
or

 jo
ng

er
en

 - 
8

44848 Uitgave Arbeidsmarkt.indd   8 27-08-13   13:10



Ar
be

id
sm

ar
kt

 o
pe

nb
re

ke
n 

vo
or

 jo
ng

er
en

 - 
9

1. ‘nieuwe’ ‘verloren generatie’? 
conjunctuur vs. structuur

De huidige economische omstandigheden zijn op het eerste gezicht vergelijkbaar 
met die van de jaren ’80. Zo beweegt de economie zich momenteel ‘zijwaarts’.2 
Economen gebruiken deze term om stilstand aan te geven: er is geen signifi cante 
daling of stijging ten opzichte van het verleden. Sinds 2008 is er sprake van een 
stilstand in groei, gevolgd door infl atie en koopkrachtverlies. Daarnaast bestaat er 
angst voor defl atie. 

Wat ‘nieuw’ was voor de generatie jongeren in de jaren ’80, was dat in bijna alle 
industriële landen (en niet alleen de Verenigde Staten en Canada) de jeugdwerk-
loosheid boven de 10% lag.3 In Nederland werd zelfs in 1983 het hoogste percen-
tage (>14%) binnen de OESO-landen gemeten.4 Om te bepalen in hoeverre deze 
generatie jongeren in de jaren ’80 ‘verloren’ was, is het van belang te kijken hoe de 
groep jongeren in kwestie zich vervolgens heeft ontwikkeld op de arbeidsmarkt. 
Het is van belang hier aan te geven dat ‘jeugdwerkloosheid’ betrekking heeft op 

2    De Dow Jones is een prijsgewogen aandelenindex - de beurstrend wordt wel vaker 
als een indicator voor de economie gebruikt omdat hier belangrijke grondstoff en 
(brandstof, graan) worden verhandeld.

3   Gary Martin, ‘A portrait of the youth labor market in 13 countries, 1980-2007’, in: 
Monthly Labor Review, juli 2009, pp. 3–21. 

4   Joyanna Moy, ‘Recent trends in unemployment and the labor force, 10 countries’, in: 
Montly Labor Review, augustus 1985, International Unemployment and Labor Force 
Trends, pp. 9-22.

7 
 

enkele	  structurele	  aanbevelingen	  te	  komen	  die	  nooit	  jeugdwerkloosheid	  in	  tijden	  van	  economische	  

crisis	  zullen	  doen	  verdwijnen,	  maar	  wel	  tot	  een	  minimum	  zouden	  moeten	  kunnen	  beperken.	  	  

“NIEUWE”	  “VERLOREN	  GENERATIE”?	  	  

CONJUNCTUUR	  VS.	  STRUCTUUR	  
	  

De	  huidige	  economische	  omstandigheden	  zijn	  op	  het	  eerste	  gezicht	  vergelijkbaar	  met	  die	  van	  de	  

jaren	  ’80.	  Zo	  beweegt	  de	  economie	  zich	  momenteel	  ‘zijwaarts’.2	  Economen	  gebruiken	  deze	  term	  om	  

stilstand	  aan	  te	  geven:	  er	  is	  geen	  significante	  daling	  of	  stijging	  ten	  opzichte	  van	  het	  verleden.	  Sinds	  

2008	  is	  er	  sprake	  van	  een	  stilstand	  in	  groei,	  gevolgd	  door	  inflatie	  en	  koopkrachtverlies.	  	  Daarnaast	  

bestaat	  er	  angst	  voor	  deflatie.	  	  

	  

	  

Wat	  ‘nieuw’	  was	  voor	  de	  generatie	  jongeren	  in	  de	  jaren	  ’80,	  was	  dat	  in	  bijna	  alle	  industriële	  landen	  

(en	  niet	  alleen	  de	  Verenigde	  Staten	  en	  Canada)	  de	  jeugdwerkloosheid	  boven	  de	  10%	  lag.3	  In	  

Nederland	  werd	  zelfs	  in	  1983	  het	  hoogste	  percentage	  (>14%)	  binnen	  de	  OESO-‐landen	  gemeten.4	  Om	  

te	  bepalen	  in	  hoeverre	  deze	  generatie	  jongeren	  in	  de	  jaren	  ’80	  ‘verloren’	  was,	  is	  het	  van	  belang	  te	  
                                                
2	  De	  Dow	  Jones	  is	  een	  prijsgewogen	  aandelenindex	  -‐	  de	  beurstrend	  wordt	  wel	  vaker	  als	  een	  indicator	  voor	  de	  economie	  
gebruikt	  omdat	  hier	  belangrijke	  grondstoffen	  (brandstof,	  graan)	  worden	  verhandeld.	  
3	  Gary	  Martin,	  ‘A	  portrait	  of	  the	  youth	  labor	  market	  in	  13	  countries,	  1980-‐2007’,	  in:	  Monthly	  Labor	  Review,	  juli	  2009,	  pp.	  3–
21.	   
4	  Joyanna	  Moy,	  ‘Recent	  trends	  in	  unemployment	  and	  the	  labor	  force,	  10	  countries’,	  in:	  Montly	  Labor	  Review,	  augustus	  
1985,	  International	  Unemployment	  and	  Labor	  Force	  Trends,	  pp.	  9-‐22.	  
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jongeren onder de 25 jaar.5 In onderstaande fi guur zijn de ontwikkelingen in 
werkloosheid en werkgelegenheid van twee cohorten weergegeven. In de eerste 
kolom (1980-1985) is de jongere generatie afgezet tegen de overige cohorten op 
de arbeidsmarkt. Om een beeld te krijgen hoe deze generatie het vervolgens heeft 
‘gedaan’ op de arbeidsmarkt, wordt deze met tussenpozen vergeleken met het 
oudere cohort van mensen die in de jaren ’70 tot de arbeidsmarkt toetraden (dus 
voor de economische dip van begin jaren ’80).  Hier is te zien dat de werkloos-
heidskloof langzamerhand wordt gedicht.6 

5   Gebruikelijk is de leeftijdscategorie 15 – 24 (ILO en EU standaard), dit omdat op 
15-jarige leeftijd in het merendeel van de landen de leerplicht vervalt. In Nederland 
is deze vastgesteld voor kinderen tussen 5 en 8 jaar tot zij een startkwalifi catie hebben 
gehaald.  

6   Jan van Ours, Jeugdwerkloosheid in barre tijden, MeJudice, 24 november 2009, 
URL: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/jeugdwerkloosheid-in-barre-tijden, 
geraadpleegd: 5 juni 2013.

8 
 

kijken	  hoe	  de	  groep	  jongeren	  in	  kwestie	  zich	  vervolgens	  heeft	  ontwikkeld	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  Het	  is	  

van	  belang	  hier	  aan	  te	  geven	  dat	  met	  ‘jeugdwerkloosheid’	  de	  jongeren	  onder	  de	  25	  jaar	  wordt	  

bedoeld.5	  In	  bovenstaande	  figuur	  zijn	  de	  ontwikkelingen	  in	  werkloosheid	  en	  werkgelegenheid	  van	  

twee	  cohorten	  weergegeven.	  In	  de	  eerste	  kolom	  (1980-‐1985)	  is	  de	  jongere	  generatie	  afgezet	  tegen	  

de	  overige	  cohorten	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  Om	  een	  beeld	  te	  krijgen	  hoe	  deze	  generatie	  het	  vervolgens	  

heeft	  ‘gedaan’	  op	  de	  arbeidsmarkt,	  wordt	  deze	  met	  tussenpozen	  vergeleken	  met	  het	  oudere	  cohort	  

van	  mensen	  die	  in	  de	  jaren	  ’70	  tot	  de	  arbeidsmarkt	  toetraden	  (dus	  voor	  de	  economische	  dip	  van	  

                                                
5	  Gebruikelijk	  is	  de	  leeftijdscategorie	  15	  –	  24	  (ILO	  en	  EU	  standaard),	  dit	  omdat	  op	  15-‐jarige	  leeftijd	  in	  het	  merendeel	  van	  de	  
landen	  de	  leerplicht	  vervalt.	  In	  Nederland	  is	  deze	  vastgesteld	  voor	  kinderen	  tussen	  5	  en	  8	  jaar	  tot	  zij	  een	  startkwalificatie	  
hebben	  gehaald.	  	  	  
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Zoals gezegd stijgt de jeugdwerkloosheid sneller dan gemiddeld wanneer de econo-
mische groei daalt. Hier staat tegenover dat de jeugdwerkloosheid ook weer sneller 
dan gemiddeld daalt in economisch betere tijden. 7  
  Wat is er terecht gekomen van de generatie die zich in de jaren ’80 met rela-
tief veel moeite een plekje op de arbeidsmarkt wist te veroveren? Bovenstaande 
cohort-analyse laat zien dat het ‘werkloosheidsgat’ voor deze generatie uiteindelijk 
weer is gedicht. Sterker nog: de werkgelegenheid is vijfentwintig jaar later zelfs 
hoger voor het jaren ’80-cohort dan het jaren ’70-cohort. Hieruit concluderen 
sommigen dat er ‘dus’ geen sprake kan zijn van een verloren generatie. Toch zijn 
hier grote kanttekeningen bij te plaatsen. Vooropgesteld, deze cijfers laten alleen 
de mate van werkloosheid zien maar niet in hoeverre deze generatie te maken heeft 
gekregen met een teruggang in (verwachte) welvaart, ofwel een verlies in verdien-
capaciteit.
  Hoewel gesteld kan worden dat tijdelijke werkloosheid in een krappe arbeids-
markt minder een teken is van incompetentie dan in een ruime arbeidsmarkt, 
neemt dit niet weg dat veel jongeren uiteindelijk hebben moeten kiezen voor een 
baan onder het niveau waarvoor zij aanvankelijk waren opgeleid. Het verlies dat 
de generatie uit de jaren ’80 heeft opgelopen is, gelet op het later evengoed ‘inlo-
pen’ op de voorgaande generatie qua werkgelegenheid, vermoedelijk een welvaarts-
verlies door een mismatch in opleiding en arbeidsmarkt. Zo was er in de jaren ’80, 
aan het begin van het (destijds nog zo genoemde) ‘informaticatijdperk’, een rela-
tief plots tekort aan hoger geschoold technisch personeel. Daarnaast is het theore-
tisch mogelijk dat een groep werkloze jongeren uiteindelijk in een segment terecht 
is gekomen waar die jongeren aanvankelijk niet voor waren opgeleid, maar wel een 
hoger inkomen uit hebben kunnen halen. Dit is lastig (of eigenlijk niet) te meten: 
de ‘andere’ mogelijkheid is namelijk één die nooit heeft plaatsgevonden. We kun-
nen nooit zeggen wat de werkloze geschiedenisleraar had verdiend als hij toch in 
plaats van accountmanager geschiedenisleraar was geworden; misschien wel min-
der. Tegelijkertijd zijn uit deze periode (namelijk eind jaren ’70 tot halverwege de 
jaren ’80) niet in dezelfde mate cijfers bekend over het aantal jongeren dat bene-
den het eigen afstudeerniveau werkte. Door gebrek aan eenduidige onderzoeksge-
gevens uit die periode, kan een heldere vergelijking tussen de twee tijdsvakken niet 
worden gemaakt. Sinds 2001 doet de Stichting Economisch Onderzoek van de 
UvA jaarlijks onderzoek naar pasafgestudeerden op de arbeidsmarkt. Volgens het 
laatst verschenen onderzoek van 2012 werkten 1 op de 3 academici en 1 op de 5 

7   Jan van Ours, ‘Jeugdwerkloosheid in barre tijden’, in: MeJudice, 24 november 2009, 
URL: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/jeugdwerkloosheid-in-barre-tijden , 
geraadpleegd: 9 februari 2013.
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HBO’ers beneden hun afstudeerniveau.8 De werkloosheid is onder afgestudeerden 
tevens verdubbeld (van rond de 4% naar 8 à 9%), omdat veel jongeren ervoor ko-
zen om langer door te studeren en zo het betreden van de arbeidsmarkt uitstelden. 
Dit zorgde voor een vertraagd effect op de werkloosheidscijfers. De afgestudeerden 
moeten toch ooit de arbeidsmarkt op.9 Het is aannemelijk dat in periodes waarin 
de mismatch tussen opleiding en beschikbare arbeidsplaatsen groter is, er een ver-
hoogd risico bestaat op welvaartsverlies. Hoe groot dat verlies dan kan zijn geweest 
of zal worden, is niet meetbaar.  
  Volgens de definitie van welvaart zoals ondermeer geformuleerd door het 
Sociaal en Cultureel Planbureau is het individu beter af met meer inkomen en 
lagere prijzen.10 De daling in koopkracht was in 2010 met 0,5% de sterkste sinds 
1985, tegelijkertijd zet de dalende trend zich voort. De daling waarmee Neder-
landse huishoudens nu hebben te maken is nog niet zo sterk als begin jaren ’80: 
tussen 1980 en 1984 bedroeg zij 3,4%. Hoewel minder diep, is de huidige daling 
nog nooit zo constant geweest als sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast con-
cludeerde het CBS dat de welvaart de laatste decennia juist is opgelopen: huishou-
dens hebben een kwart meer te besteden dan 33 jaar geleden, de koopkracht staat 
pas na jarenlange groei in de min en de inkomensongelijkheid is de afgelopen 10 
jaar vrijwel niet veranderd.11  
  Dit neemt niet weg dat bovenstaande grafiek aantoont dat de ‘achterstand’ wel 
wordt ingelopen, maar niet ingehaald: de generatie jongeren die in de jaren ’80 
op de arbeidsmarkt te maken kreeg met een hoge mate van werkloosheid heeft er 
15 jaar over gedaan om deze achterstand in te lopen. Dit af te doen met ‘het komt 
uiteindelijk goed’ is te makkelijk. De effecten van werkloosheid hebben namelijk 
15 jaar lang geduurd (kwantitatief ), de effecten op het welvaartsniveau (kwalita-
tief ) zijn lastig aan te tonen omdat de onderzoeken uit de jaren ’80 en ’90 niet één 
op één naast de huidige arbeidsmarktonderzoeken zijn te leggen. Zo zijn er on-
derzoeken geweest op diverse deelterreinen voor diverse beroepsgroepen, maar is 
er onvoldoende bekend om een helder beeld te schetsen hoeveel afgestudeerden in 
de jaren ’80 tot midden jaren ’90 onder hun opleidingsniveau werkten. Ook is het 

8   Stichting Economisch Onderzoek, Studie & Werk 2012: Hbo’ers en academici van 
afstudeerjaar 2009/10 op de arbeidsmarkt, juni 2012, URL: http://www.seo.nl/uploads/
media/2012-36_Studie_en_Werk_2012.pdf, geraadpleegd: 11 februari 2013.

9   BNR Nieuws, Stroeve arbeidsmarkt voor recent afgestudeerden, interview met hoogleraar 
onderwijs en arbeidsmarkt Rolf van der Velden, Universiteit Maastricht – URL: 
http://www.bnr.nl/meernieuws/265341-1208/stroeve-arbeidsmarkt-voor-recent-
afgestudeerden, geraadpleegd: 6 juni 2013.

10   Sociaal en Cultureel Planbureau, Moedig Voorwaarts! Maar waarheen? - een uitgave ter 
gelegenheid van 25 jaar Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 1999, p.25.

11   Centraal Bureau voor de Statistiek, Welvaart in de afgelopen decennia opgelopen, PB12-
031 14 mei 2012, URL: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C515B7EB-72A7-4BA9-
AE25-78A6037454D4/0/pb12n031.pdf, geraadpleegd: 11 februari 2013.
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lastig vast te stellen of een overstap naar een geheel andere sector op de arbeids-
markt vrijwillig is gebeurd of door het gebrek aan werk binnen de eigen sector. Er 
is wel degelijk sprake van een ‘verloren generatie’ daar een relatief groot aandeel 
te maken heeft gehad met 15 jaar ‘stilstand’ op de arbeidsmarkt. Dat hieraan ook 
gevolgen zijn gekoppeld met betrekking tot verlies aan inkomen is een logische 
conclusie, al is de omvang van het welvaartsverlies niet met zekerheid vast te stel-
len.

Zoals wij in het begin al aangaven is jeugdwerkloosheid sterk gekoppeld aan de 
economische conjunctuur, hetgeen ook blijkt uit de onderstaande grafi ek.

Daar waar in de jaren ’80 economische laagconjunctuur werd gevolgd door een 
periode van hoogconjunctuur (vanaf halverwege jaren ’90), is het de vraag hoe 
lang de tegenwoordige economische laagconjunctuur zal blijven duren. Indien 
de huidige economische ontwikkelingen zich door blijven zetten, is het nog maar 
de vraag of de generatie jongeren die momenteel te maken krijgt met jeugdwerk-
loosheid er na 15 jaar ‘vanaf ’ zal zijn. Bovenstaande grafi ek geeft ook aan dat 
wanneer wij spreken over jeugdwerkloosheid en jongeren, wij het hebben over de 
groep tussen de 15 en 24 jaar. Zoals te zien heeft de groep tussen de 25 en 35 jaar 
relatief niet meer of minder te lijden onder economische conjunctuur dan andere 
leeftijdscohorten in perioden van relatief hoge werkloosheid. Dit komt omdat 
mensen vanaf 25 jaar en ouder ofwel een studie hebben afgerond ofwel meer jaren 
aan werkervaring hebben opgebouwd en hierdoor relatief gezien sterker staan op 
de arbeidsmarkt. Zij geven dan ook vaak op een andere manier invulling aan het 
arbeidspotentieel door werk aan te nemen waarvoor zij niet direct zijn opgeleid of 
zich om te laten scholen. 

11 
 

gehad	  met	  15	  jaar	  ‘stilstand’	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  Dat	  hieraan	  ook	  gevolgen	  zijn	  gekoppeld	  met	  

betrekking	  tot	  verlies	  aan	  inkomen	  is	  een	  logische	  conclusie,	  al	  is	  de	  omvang	  van	  het	  welvaartsverlies	  

niet	  met	  zekerheid	  vast	  te	  stellen.	  

	  

	   Zoals	  wij	  in	  het	  begin	  al	  aangaven	  is	  jeugdwerkloosheid	  sterk	  gekoppeld	  aan	  de	  economische	  

conjunctuur,	  zoals	  ook	  blijkt	  uit	  de	  onderstaande	  grafiek:	  

	  

	  
	  

Daar	  waar	  in	  de	  jaren	  ’80	  economische	  laagconjunctuur	  werd	  gevolgd	  door	  een	  periode	  van	  

hoogconjunctuur	  (vanaf	  halverwege	  jaren	  ’90),	  is	  het	  de	  vraag	  hoe	  lang	  de	  tegenwoordige	  

economische	  laagconjunctuur	  zal	  blijven.	  Indien	  de	  huidige	  economische	  ontwikkelingen	  zich	  door	  

blijven	  zetten,	  is	  het	  nog	  maar	  de	  vraag	  of	  de	  generatie	  jongeren	  die	  momenteel	  te	  maken	  krijgt	  met	  

jeugdwerkloosheid	  er	  na	  15	  jaar	  ‘vanaf’	  zal	  zijn.	  Bovenstaande	  grafiek	  geeft	  ook	  aan	  dat	  wanneer	  wij	  

spreken	  over	  jeugdwerkloosheid	  en	  jongeren,	  wij	  het	  hebben	  over	  de	  groep	  tussen	  de	  15	  en	  24	  jaar.	  

Zoals	  te	  zien	  heeft	  de	  groep	  tussen	  de	  25	  en	  35	  jaar	  relatief	  niet	  meer	  of	  minder	  te	  lijden	  onder	  

economische	  conjunctuur	  dan	  andere	  leeftijdscohorten	  in	  perioden	  van	  relatief	  hoge	  werkloosheid.	  

Dit	  komt	  omdat	  mensen	  vanaf	  25	  jaar	  en	  ouder	  of	  een	  studie	  hebben	  afgerond	  of	  meer	  jaren	  aan	  

werkervaring	  hebben	  opgebouwd	  en	  hierdoor	  relatief	  gezien	  sterker	  staan	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  Zij	  
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  Een verschil met de jaren ’80 is dat tegenwoordig een breder bewustzijn leeft 
dat er geen geld is om een doorstroom op de arbeidsmarkt te garanderen via 
versnelde uitstroom. Zo heeft de discussie omtrent schaliegasboringen menigeen 
doen beseffen dat de gasreserves geen onuitputtelijke inkomstenbron vormen en 
wordt er eerder gesproken van een pensioentekort in plaats van -overschot. Er 
is momenteel simpelweg geen geld om arbeidsmarktpolitiek te bedrijven door 
bijvoorbeeld een vervroegde-uittredingsregeling in het leven te roepen. Maar het 
bewustzijn is er niet bij iedereen, zo bewijst de FNV door actief te lobbyen voor 
een part time-uittredingsregeling. Het in leven roepen van een regeling zoals die 
voor vervroegde uittreding is geen optie. Sterker nog: ouderen worden actief ge-
stimuleerd om door te werken in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd. 
Dit heeft tot gevolg dat jongeren anno 2013 indien mogelijk steeds vaker gaan 
doorstuderen of na hun studie als stagiair aan de slag gaan om het ‘beginnen met 
werken’ uit te stellen. Bekeken over heel Europa is arbeidsmigratie eveneens een 
toenemende trend onder jongeren.
  
De hoofdvraag die in deze Politiek-wetenschappelijke Stellingname zal worden 
beantwoord, is: waar is in deze context een rol voor de overheid weggelegd en waar 
niet? Volgens de werkgroep zijn niet alle factoren die in de discussie worden ge-
noemd als een beperking, ook daadwerkelijk een beperking waar de overheid altijd 
iets aan kan doen. Allereerst het idee dat intra-Europese integratie de problematiek 
gedeeltelijk zal verergeren (door verdringing) of oplossen (door vervullen van lang 
openstaande vacatures). Of wellicht beter verwoord: de Europese integratie diende 
vrijheid van verkeer van personen, goederen en diensten te bevorderen. De vraag 
is of het gelukt is een vergroting van arbeidsmobiliteit te bewerkstelligen en wat de 
gevolgen zijn voor de jeugdwerkloosheid?
 Ten tweede leeft het idee dat krapte op de arbeidsmarkt een ontwikkeling is 
die over de hele breedte plaatsvindt. Indien deze aanname niet juist is, in hoeverre 
schiet het one-size-fits-all-beleid dan te kort en is doelgroepbeleid (liberaal) wense-
lijk?
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2. structureel bePerkende economische 
omstandigheden

2.1. Arbeidsmobiliteit en intra-Europese arbeidsmigratie
Hoewel de mobiliteit binnen de Europese Unie is toegenomen, is deze wel gebon-
den aan regionale voorkeuren. Volgens Eurostat woont 78% van de Roemeense 
immigranten in Italië (42%) en Spanje (36%), terwijl 64% van de Poolse immi-
granten in het Verenigd Koninkrijk of Duitsland leeft en de helft van alle Portu-
gezen die in een ander EU-land wonen zich in Frankrijk bevindt.12 De mate van 
mobiliteit is dus regionaal bepaald. 
  Ten tweede bestaan er ook beperkingen aan het soort werk dat intra-Europe-
se migranten verrichten; zo zijn arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa 
(MOE) met name werkzaam in land- en tuinbouw en in de bouwsector. Tijdelijke 
arbeidsmigranten uit deze contreien verblijven voornamelijk in Noord-Brabant 
en Limburg, langdurige arbeidsmigranten in Noord- en Zuid-Holland.13 De 
intra-EU migratie bestaat voornamelijk uit laagopgeleiden, de hogeropgeleiden 
komen met name uit de Verenigde Staten, China en India. Dit in tegenstelling tot 
Nederlanders die de stap richting het buitenland wagen: dit zijn over het algemeen 
hoogopgeleide, alleenstaande jonge mannen.14 De immigratie naar Nederland is in 
2012 voor het eerst sinds 2006 gedaald, de emigratie vanuit Nederland is daaren-
tegen sterk gestegen.15 
  Concluderend is er een afnemende trend waar te nemen sinds de economische 
crisis: in jaren met een dalende werkloosheid is er doorgaans een stijgende arbeids-
migratie.16 Dit geldt dus ook voor deze periode van economische neergang en 
stijgende werkloosheid binnen de gehele Europese Unie. Dit neemt niet weg dat 
(zoals blijkt uit de onderstaande grafiek) met de toetreding van 8-MOE landen tot 

12   Katya Vasileva, Population and Social conditions, Eurostat: statistics in focus, 31/2012, 
URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-031/EN/KS-
SF-12-031-EN.PDF, geraadpleegd: 8 april 2013.

13   Tweede Kamer der Staten-Generaal, Parlementair onderzoek Lessen uit recente 
arbeidsmigratie, vergaderjaar 2011–2012, 32 680, nr. 4, p.10.

14   Overigens is het leeuwendeel het resultaat van grensemigratie richting België en 
Duitsland in verband met lagere huizenprijzen of gunstigere belastingtarieven. 
Nederlanders emigreren voornamelijk vanwege de bevolkingsdichtheid en de 
mentaliteit van de bevolking, de werksituatie komt pas op de tiende plaats als 
emigratiereden. Harry van Dalen en Kène Henkes, ‘Ik vertrek, maar waarom? De 
emigratie van Nederlanders’, in: MeJudice, 30 oktober 2008.

15   CBS, Bevolkingsgroei 2012 ingezakt, persbericht donderdag 7 februari 2013.
16   Han Nicolaas (CBS), Stephan Verschuren (CBS), Vina Wijkhuijs (WODC) en Roel 

Jennissen (WODC), ‘Arbeidsmigratie’, in: De Nederlandse migratiekaart: achtergronden 
en ontwikkelingen van verschillende internationale migratietypen,  R.P.W. Jennissen (red.), 
januari 2012, pp. 78-106.
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de Europese Unie er sinds 2004 een ‘onderstroom’ is ontstaan die zich minder laat 
leiden door economische conjunctuur:

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, de Nederlandse migratiekaart 2012

 
Logischerwijs passen de jongeren in deze generatie hun toekomstplannen aan op 
de realiteit van de arbeidsmarkt. Het is van belang een verschil te maken tussen 
jongeren die niet werken omdat zij deze mogelijkheid niet hebben en jongeren 
die niet werken omdat zij bezig zijn met een opleiding, een stage of training. Deze 
laatste groep wordt ook meegenomen in de onderstaande werkloosheidscijfers 
maar investeert tegelijkertijd in de eigen toekomst. De algemene cijfers over de 
Europese jeugdwerkloosheid kunnen hierdoor dramatischer overkomen dan zij in 
werkelijkheid zijn. 

Voor Nederland is het van belang dat het CPB in 2011 al waarschuwde dat ge-
meenten vaak mensen vanuit de bijstand naar de Wajong dirigeren.17 Doordat de 
toelatingseisen niet nauwkeurig zijn vastgesteld bestaat het risico dat deze voorzie-

17   Daniel van Vuuren, Frank van Es en Gijs Roelofs, Wajong groeit explosief: samenhang 
met bijstand belangrijk, CPB Policy Brief 2011/9.
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landen	  tot	  de	  Europese	  Unie	  er	  sinds	  2004	  een	  “onderstroom”	  is	  ontstaan	  die	  zich	  minder	  laat	  leiden	  

door	  economische	  conjunctuur:	  

	  
Bron:	  Centraal	  Bureau	  voor	  de	  Statistiek,	  de	  Nederlandse	  migratiekaart	  2012 
 

	  

Logischerwijze	  passen	  de	  jongeren	  in	  deze	  generatie	  hun	  toekomstplannen	  aan	  op	  de	  realiteit	  van	  de	  

arbeidsmarkt.	  Het	  is	  van	  belang	  een	  verschil	  te	  maken	  tussen	  jongeren	  die	  niet	  werken	  omdat	  zij	  

deze	  mogelijkheid	  niet	  hebben	  en	  jongeren	  die	  niet	  werken	  omdat	  zij	  bezig	  zijn	  met	  een	  opleiding,	  

een	  stage	  of	  training.	  Deze	  laatste	  groep	  wordt	  ook	  meegenomen	  in	  de	  onderstaande	  

werkloosheidscijfers	  maar	  investeert	  tegelijkertijd	  in	  de	  eigen	  toekomst.	  De	  algemene	  cijfers	  over	  de	  

Europese	  jeugdwerkloosheid	  kunnen	  hierdoor	  dramatischer	  overkomen	  dan	  zij	  in	  werkelijkheid	  zijn.	  	  

	  

Voor	  Nederland	  is	  het	  van	  belang	  dat	  het	  CPB	  in	  2011	  al	  waarschuwde	  dat	  gemeenten	  vaak	  mensen	  

vanuit	  de	  bijstand	  naar	  de	  Wajong	  dirigeren.17	  Doordat	  de	  toelatingseisen	  niet	  nauwkeurig	  zijn	  

vastgesteld	  bestaat	  er	  het	  risico	  dat	  deze	  voorziening	  wordt	  gebruikt	  als	  dumpplaats	  voor	  werkloze	  

jongeren.	  Het	  aantal	  Wajongers	  is	  in	  tien	  jaar	  verdubbeld	  terwijl	  de	  uitstroom	  (van	  Wajong-‐uitkering	  

naar	  volledige	  baan)	  blijft	  steken	  op	  ongeveer	  2%	  ten	  opzichte	  van	  het	  totaal:	  

                                                
17	  Daniel	  van	  Vuuren,	  Frank	  van	  Es	  en	  Gijs	  Roelofs,	  Wajong	  groeit	  explosief:	  samenhang	  met	  bijstand	  belangrijk,	  CPB	  Policy	  
Brief	  2011/9.	  
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ning wordt gebruikt als dumpplaats voor werkloze jongeren. Het aantal Wajongers 
is in tien jaar verdubbeld terwijl de uitstroom (van Wajong-uitkering naar volledi-
ge baan) blijft steken op ongeveer 2% ten opzichte van het totaal:

Volumeontwikkeling Wajong (x 1.000)
Jaar 2008 2009 2010 2011 2012
Instroom 16.1 17.6 17.8 16.3 15.3
Uitstroom 4.3 4.3 4.6 5.2 5.1
Lopende uitkeringen 178.6 192 205.1 216.2 226.5
Bron: UWV Kennisverslag 2013 - I

Het is van belang om uit deze cijfers de juiste risicogroep te destilleren, namelijk 
zij die niet werken, leren of een training volgen (Not in Employment, Education or 
Training, ook wel afgekort tot NEETs). De methode werd ook al in de jaren ’80 
toegepast in het Verenigd Koninkrijk waardoor dit land qua werkloosheidscijfers 
altijd lager zat dan andere Europese landen. Zo zijn er door de International La-
bour Organization vier verschillende (offi  ciële) methodes vastgesteld om werkloos-
heid te meten. Vandaar dat is gekozen om uit te gaan van Eurostat-cijfers18 en ons 
met name te concentreren op de NEETs tussen de 15 en 24 jaar oud:  
 

 

18   De nationale data worden geharmoniseerd naar ILO-erkende standaarden om de 
vergelijkingen tussen lidstaten onderling zo zuiver mogelijk te houden.

15 
 

	  

Volumeontwikkeling	  Wajong	  (x	  1.000)	  

Jaar	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

Instroom	   16.1	   17.6	   17.8	   16.3	   15.3	  

Uitstroom	   4.3	   4.3	   4.6	   5.2	   5.1	  

Lopende	  uitkeringen	   178.6	   192	   205.1	   216.2	   226.5	  

Bron:	  UWV	  Kennisverslag	  2013	  -‐	  I	  

	  

	  	   Het	  is	  van	  belang	  om	  in	  deze	  cijfers	  de	  juiste	  risicogroep	  er	  uit	  te	  halen,	  namelijk	  zij	  die	  niet	  

werken,	  leren	  of	  een	  training	  volgen	  (Not	  in	  Employment,	  Education	  or	  Training,	  ook	  wel	  afgekort	  tot	  

NEETs).	  De	  methode	  werd	  ook	  al	  in	  de	  jaren	  ’80	  toegepast	  in	  het	  Verenigd	  Koninkrijk	  waardoor	  dit	  

land	  qua	  werkloosheidscijfers	  altijd	  lager	  zat	  dan	  andere	  Europese	  landen.	  Zo	  zijn	  er	  door	  

International	  Labour	  Organization	  vier	  verschillende	  (officiële)	  methodes	  vastgesteld	  om	  

werkloosheidcijfers	  te	  meten.	  Vandaar	  dat	  is	  gekozen	  om	  uit	  te	  gaan	  van	  Eurostat-‐cijfers18	  en	  ons	  

met	  name	  te	  concentreren	  op	  de	  NEETs	  tussen	  de	  15	  en	  24	  jaar	  oud:	  	  	  

	  

                                                
18	  De	  nationale	  data	  worden	  geharmoniseerd	  naar	  ILO-‐erkende	  standaarden	  om	  de	  vergelijkingen	  tussen	  lidstaten	  
onderling	  zo	  zuiver	  mogelijk	  te	  houden.	  
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De verschillen in de Eurolanden zijn groot wanneer het gaat om een generatie 
tussen de 15 en 24 jaar die niet werkt maar ook geen opleiding volgt. Jeugdwerk-
loosheid komt relatief gezien vaker voor in de ‘oude’ zuidelijke lidstaten dan in de 
‘nieuwe’ oostelijke lidstaten. Zo scoren de ‘MOE’-landen Tsjechië en Slovenië qua 
jeugdwerkloosheid niet veel slechter dan Duitsland of Zweden. Bulgarije scoort 
structureel het hoogst wanneer het gaat om jeugdwerkloosheid. Tegelijkertijd is te 
zien (over de hele linie) dat de werkloosheidscijfers onder jongeren ‘naar elkaar toe 
groeien’, met name vanaf 2005 – 2006.

16 
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Desalniettemin is werkloosheid onder kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt 
(jongeren, ouderen, gehandicapten) vaak ook een prijs die betaald dient te worden 
voor productiviteitsverhoging: zo was in Spanje (als erfenis uit de tijd van Franco) 
het ontslagrecht zeer rigide. Versoepeling van het ontslagrecht in combinatie met 
de economische crisis heeft gezorgd voor een stijging van het aantal werklozen. 
Tegelijkertijd is het Spaanse handelstekort gedaald van 11% naar 2% van het 
BNP. Het verschijnsel dat twee Nederlandse jongeren werkloos op de bank zitten 
terwijl twee Spanjaarden overkomen voor een fulltime baan is een kwestie van 
vraag en aanbod. De vraag vanuit de arbeidsmarkt rijmt niet met de opleidingen 
die onze jongeren volgen of hebben gevolgd. Deze mismatch is geen typische 
Nederlandse aangelegenheid. Zo heeft Duitsland veel voordeel bij de jeugdwerk-
loosheid in Spanje: 68% van de Spaanse jongeren is bereid te emigreren voor werk 
en bedrijven rekruteren actief Spaanse professionals via het internet. Duitsland 
komt 30.000 ingenieurs tekort terwijl deze in Spanje ‘voor het oprapen’ liggen. 
Dergelijke ontwikkelingen kunnen zich ook in Nederland voordoen in sectoren 
waar een tekort aan opgeleid personeel is, bijvoorbeeld in de techniek maar ook 
de zorg. Met name de chemische industrie in Nederland trekt migranten uit 
Oost-Europa aan. Momenteel wordt er geïnvesteerd om het kennisniveau van 
onder meer Poolse en Roemeense vrachtwagenchauff eurs te verbeteren zodat zij 
over dezelfde kennis over chemische transporten beschikken als de West-Europese 
collega’s. Dit is met name van belang omdat onder meer in Nederland een spe-
cialisatie is opgetreden in de petro-chemische industrie, terwijl de productie van 
basis- en industriechemicaliën zich momenteel concentreert in (het bij Rusland 
gelegen) Oost-Europa. Daar waar met name in Groot-Brittannië en Ierland sinds 
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Wel	  zijn	  de	  verschillen	  in	  de	  Eurolanden	  groot	  wanneer	  het	  gaat	  om	  een	  generatie	  tussen	  de	  15	  

en	  24	  jaar	  die	  niet	  werkt	  maar	  ook	  geen	  opleiding	  volgt.	  Jeugdwerkloosheid	  komt	  relatief	  gezien	  

vaker	  voor	  in	  de	  ‘oude’	  zuidelijke	  lidstaten	  dan	  in	  de	  ‘nieuwe’	  oostelijke	  lidstaten.	  Zo	  scoren	  de	  

‘MOE’-‐landen	  Tsjechië	  en	  Slovenië	  qua	  jeugdwerkloosheid	  niet	  veel	  slechter	  dan	  Duitsland	  of	  

Zweden.	  Bulgarije	  scoort	  structureel	  het	  hoogst	  wanneer	  het	  gaat	  om	  jeugdwerkloosheid.	  

Tegelijkertijd	  is	  te	  zien	  (over	  de	  hele	  linie)	  dat	  de	  werkloosheidscijfers	  onder	  jongeren	  “naar	  elkaar	  

toe	  groeien”,	  met	  name	  vanaf	  2005	  –	  2006.	  

	  

	  	   Desalniettemin	  is	  werkloosheid	  onder	  kwetsbare	  groepen	  in	  de	  arbeidsmarkt	  (jongeren,	  

ouderen,	  gehandicapten)	  vaak	  ook	  een	  prijs	  die	  betaald	  dient	  te	  worden	  voor	  

productiviteitsverhoging:	  zo	  was	  in	  Spanje	  (als	  erfenis	  uit	  de	  tijd	  van	  Franco)	  het	  ontslagrecht	  zeer	  

rigide.	  Versoepeling	  van	  het	  ontslagrecht	  in	  combinatie	  met	  de	  economische	  crisis	  heeft	  gezorgd	  

voor	  een	  stijging	  van	  het	  aantal	  werklozen.	  Tegelijkertijd	  is	  het	  Spaanse	  handelstekort	  gedaald	  van	  11	  

naar	  2%	  van	  het	  BNP.	  Het	  verschijnsel	  dat	  twee	  Nederlandse	  jongeren	  werkloos	  op	  de	  bank	  zitten	  

terwijl	  twee	  Spanjaarden	  overkomen	  voor	  een	  fulltime	  baan	  is	  een	  kwestie	  van	  vraag	  en	  aanbod.	  De	  

vraag	  vanuit	  de	  arbeidsmarkt	  rijmt	  niet	  met	  de	  opleidingen	  die	  onze	  jongeren	  volgen	  of	  hebben	  

gevolgd.	  Deze	  mismatch	  is	  geen	  typische	  Nederlandse	  aangelegenheid.	  Zo	  heeft	  Duitsland	  veel	  

voordeel	  bij	  de	  jeugdwerkloosheid	  in	  Spanje:	  68%	  van	  de	  Spaanse	  jongeren	  is	  bereid	  te	  emigreren	  

voor	  werk	  en	  bedrijven	  rekruteren	  actief	  Spaanse	  professionals	  via	  het	  internet.	  Duitsland	  komt	  
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2004 een toename is te zien in Poolse migranten die terecht komen in de zorg,19 
heeft deze ontwikkeling niet in dezelfde mate in Nederland plaatsgevonden. Zo 
heeft het Universitair Medisch Centrum te Maastricht begin vorig jaar 20 Spaanse 
werkloze verplegers aangenomen en worden operatieassistenten door ziekenhuizen 
in Amsterdam, Groningen en Weert actief gerekruteerd in India nadat dit onder 
Poolse migranten niet was gelukt. Ook dit voorbeeld illustreert dat intra-Europese 
migratie misschien wel het meest voor de hand liggend lijkt, maar dat de realiteit 
weerbarstiger blijkt. Zo zijn in bepaalde sectoren cultuurverschillen een doorslag-
gevende factor (bijvoorbeeld een andere inrichting van diverse sectoren zoals de 
zorg), terwijl in andere sectoren juist scholing een rol lijkt te spelen. Tegelijkertijd 
is Nederland niet één-op-één te vergelijken met andere West-Europese landen. 
Geconcludeerd kan worden dat een level-playing field ontbreekt.
  Intra-Europese integratie is dus niet alleen sterk gebonden aan de voorkeuren 
van de immigranten zelf, maar eveneens aan de sectoren en daaraan verwante 
regio’s waar zij terecht komen. Zo komen intra-Europese migranten over het al-
gemeen in Nederland niet snel terecht in de techniek of zorgsector: de sectoren 
waar juist krapte heerst. Ook neemt in Nederland migratie af in tijden van econo-
mische crisis. Het oplossen van krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt met ar-
beidsmigratie zal daarom niet alleen beperkt zijn, maar eveneens voor een ‘water-
bedeffect’ zorgen in de Europese Unie. Zo heeft een land als Bulgarije niet alleen 
het hoogste percentage aan NEET’s, maar is het eveneens het meest vergrijsde 
land binnen de Europese Unie. Het CBS registreert alleen de werknemers die zich 
inschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Hierdoor is de invloed 
van arbeidsmigranten op de cijfers van arbeidsparticipatie geschat op 9%.20 In de 
periode 1999-2008 heeft er dan ook geen verdringing op de arbeidsmarkt plaats-
gevonden door arbeidsmigratie in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 35 jaar. Het 
totale aandeel van de migranten qua aanlevering van arbeid op de arbeidsmarkt 
ligt op 0,6%.21 Dit aandeel is niet voldoende om een significant effect te hebben 
op de Nederlandse jeugdwerkloosheid.
 

19   International Organization for Migration, The Role of Migrant Care Workers in Ageing 
Societies: Report on Research Findings in the United Kingdom, Ireland, Canada and the 
United States, nr. 41, 2010, Geneve. 

20   De arbeidsmigranten die naar Nederland komen zijn gemiddeld tussen de 18 en max. 
35 jaar, de Nederlandse beroepsbevolking in deze leeftijdsgroep bestaat uit 387.000 
personen, de 37.000 die ingeschreven staan in het GBA maken zodoende 9.56% 
uit. Dit is geen absoluut cijfer maar geeft wel een ruwe schatting ten aanzien van het 
aandeel in participatiecijfers (met als randvoorwaarde vaste loondienst en dus afdracht 
van sociale premies).

21   SEO, De economische impact van arbeidsmigratie: verdringingseffecten 1999-2008, SEO 
rapport 2011 - nr. 47.
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2.2. Krapte op de arbeidsmarkt
Met het uittreden van de babyboomers op de arbeidsmarkt is er krapte te ver-
wachten: toch zal dit nog enkele jaren duren. Tegelijkertijd is ook de vergrijzing 
zowel sectoraal als regionaal gebonden. Zowel in de perifere als in de welvarende 
gemeentes is de ‘grijze druk’ bijna vijf maal zo hoog als in de jongste gemeentes.22

Het idee dat met name de vergrijzing en ontgroening zal zorgen voor een krapte 
over de hele arbeidsmarkt is correct; alleen op de snelheid waarmee deze zich 
voltrekt is nog het één en ander af te dingen. Zo gaat niet iedereen in dezelfde 
regio, binnen dezelfde sector en in hetzelfde jaar met pensioen. Daarnaast is er ook 
sprake van een verhoogde arbeidsparticipatie onder zowel 50-plussers als vrouwen. 

22   Joop Garssen, Demografi e van de vergrijzing, Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011, pp. 
15-27.

19 
 

qua	  aanlevering	  van	  arbeid	  op	  de	  arbeidsmarkt	  ligt	  op	  0.6%.21	  Dit	  aandeel	  is	  niet	  voldoende	  om	  een	  

significant	  effect	  te	  hebben	  op	  de	  Nederlandse	  jeugdwerkloosheid.	  

	  

2.2	  	   Krapte	  op	  de	  arbeidsmarkt	  

	  	   Met	  het	  uittreden	  van	  de	  babyboomers	  op	  de	  arbeidsmarkt	  is	  er	  krapte	  te	  verwachten:	  toch	  zal	  

dit	  nog	  enkele	  jaren	  duren.	  Tegelijkertijd	  is	  ook	  de	  vergrijzing	  zowel	  sectoraal	  als	  regionaal	  gebonden.	  

Zowel	  in	  de	  perifere	  als	  in	  de	  welvarende	  gemeentes	  is	  de	  ‘grijze	  druk’	  bijna	  vijf	  maal	  zo	  hoog	  als	  in	  

de	  jongste	  gemeentes.22	  

	  

Het	  idee	  dat	  met	  name	  de	  

vergrijzing	  en	  ontgroening	  

zal	  zorgen	  voor	  een	  

krapte	  over	  de	  hele	  

arbeidsmarkt	  is	  correct;	  

alleen	  op	  de	  snelheid	  

waarmee	  deze	  zich	  

voltrekt	  is	  nog	  het	  één	  en	  

ander	  af	  te	  dingen.	  Zo	  

gaat	  niet	  iedereen	  in	  

dezelfde	  regio,	  binnen	  

dezelfde	  sector	  en	  in	  

hetzelfde	  jaar	  met	  

pensioen.	  Daarnaast	  is	  er	  

ook	  sprake	  van	  een	  

verhoogde	  

arbeidsparticipatie	  onder	  

zowel	  50-‐plussers	  als	  vrouwen.	  Van	  degenen	  die	  de	  arbeidsmarkt	  voorgoed	  verlaten	  (uitstromers)	  

had	  55%	  op	  dat	  moment	  een	  baan,	  de	  overige	  45%	  behoort	  dan	  wel	  tot	  de	  beroepsbevolking	  maar	  

dit	  staat	  niet	  gelijk	  aan	  het	  hebben	  van	  een	  baan.23	  	  De	  arbeidsparticipatie	  onder	  de	  instromers	  zal	  

door	  de	  eerder	  besproken	  jeugdwerkloosheid	  lager	  uitvallen;	  niet	  iedere	  afgestudeerde	  zal	  een	  baan	  

vinden.	  Eerder	  werd	  namelijk	  aangenomen	  dat	  van	  de	  potentiële	  instromers	  op	  de	  arbeidsmarkt	  85%	  

zal	  gaan	  werken,	  dit	  zou	  dan	  voor	  2020	  met	  de	  pensioenleeftijd	  van	  65	  jaar	  zorgen	  voor	  een	  positief	  

                                                
21	  SEO,	  De	  economische	  impact	  van	  arbeidsmigratie:	  verdringingseffecten	  1999-‐2008,	  SEO	  rapport	  2011	  -‐	  №	  47 
22	  Joop	  Garssen,	  Demografie	  van	  de	  vergrijzing,	  Bevolkingstrends,	  2e	  kwartaal	  2011,	  pp.	  15-‐27.	  
23	  Minimaal	  12u	  per	  week.	  
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Van degenen die de arbeidsmarkt voorgoed verlaten (uitstromers) had 55% op dat 
moment een baan, de overige 45% behoort dan wel tot de beroepsbevolking maar 
dit staat niet gelijk aan het hebben van een baan.23  De arbeidsparticipatie onder 
de instromers zal door de eerder besproken jeugdwerkloosheid lager uitvallen; 
niet iedere afgestudeerde zal een baan vinden. Eerder werd namelijk aangenomen 
dat van de potentiële instromers op de arbeidsmarkt 85% zal gaan werken, dit 
zou dan voor 2020 met de pensioenleeftijd van 65 jaar zorgen voor een positief 
saldo.24  Deze analyse (die de komst van krapte op de arbeidsmarkt in twijfel trekt) 
houdt geen rekening met de daadwerkelijke verhoging van de pensioenleeftijd 
maar wel met de problemen die er op deelmarkten zullen ontstaan. 

Branche Percentage wat moeite heeft 
met vervullen vacature

2012 Verwachting 2013
Profit 31 % 32 %
1. HRM- en HRD-dienstverlening 50 % 50 %
2. Industrie 42 % 45 %
3. ICT-dienstverlening 38 % 43 %
4. Bouw 33 % 33 %
5. Overige zakelijke dienstverlening 29 % 28 %
6. Groothandel 29 % 24 %
7. Commerciële gezondheidszorg 23 % 31 %
8. Financiële dienstverlening 21 % 25 %
9. Juridische dienstverlening 20 % 20 %
10. Transport 17 % 27 %
11. Detailhandel & horeca 17 % 21 %
     
Non-Profit 22 % 22 %
1. Gezondheidszorg 46 % 44 %
2. Overige non-profit 19 % 18 %
3. Onderwijs 18 % 18 %
4. Overheid 14 % 17 %
5. Maatschappelijke dienstverlening 9 % 9 %
6. Welzijn 6 % 6 %

 Bron: ADP Nederland & Berenschot, HR Trends 2012-2013

23   Minimaal 12 uur per week.
24   Mirjam Gaasterland, Vergrijzing leidt niet tot tekort op de arbeidsmarkt, 4 

oktober 2011, URL: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/
detail/2946400/2011/10/04/Vergrijzing-leidt-niet-tot-tekort-op-arbeidsmarkt.
dhtml?utm_source=scherm1&utm_medium=button&utm_campaign=Cookiecheck, 
geraadpleegd: 4 februari 2013.

Percentage wat moeite heeft met 
vervullen vacature
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 De krapte doet zich niet over alle sectoren en tegelijkertijd voor: de tabel op 
de vorige pagina geeft weer in welke sectoren HR-afdelingen aangeven de grootste 
moeite te hebben met het vervullen van vacatures. Het gaat hierbij met name om 
vacatures in de zorg en de techniek, maar voor 2013 verwachten met name de IT-, 
commerciële zorg- en transportsectoren een flinke krapte. 
 Dat met name de IT-sector te maken zal krijgen met krapte is niet vreemd. De 
bedrijfsvoering en -processen zijn anno 2013 sterk verweven met IT. Mede hier-
door krijgt de IT-sector te maken met een stijging in orders: uitgestelde investerin-
gen (te zien in een dip in 2009 en 2010) zullen op een zeker ogenblik (te zien aan 
de stijging in investeringen in 2011) alsnog moeten worden gedaan.25 De export is 
in volume door de economische laagconjunctuur over een langere periode gezien 
afgenomen,26 maar tegelijkertijd laat de import een stijgende lijn zien voor de 
Benelux. Met name de transportsector kent hierdoor in de periode van 2008-2011 
een hoge mate van volatiliteit. Werkgevers anticiperen op ondercapaciteit vanuit 
de veronderstelling dat ook de exportmarkt ten tijde van economisch betere tijden 
weer zal aantrekken.27 Toch is de ontwikkeling per bedrijfssector niet volledig 
in kaart te brengen. De krapte in de IT, HR en industrie geeft de teneur van de 
behoeften weer. Het gaat met name om de zogeheten ‘hardnekkig onvervulbare’ 
vacatures die langere periodes open blijven staan. Omdat deze vacatures op een 
gegeven moment niet langer in Nederland zijn te vervullen bestaat het risico dat 
bepaalde sectoren Nederland de rug toe keren. 
  Die enkele jaren werkloosheid of gebrek aan werkervaring kunnen fnuikend 
zijn voor niet alleen de generatie tussen 15 en 24 jaar, maar ook die tussen 25 
en 35 jaar. Er bestaat een overduidelijke mismatch tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt: aan de ene kant worden arbeidskrachten ‘ingevlogen’ omdat deze 
in Nederland niet te vinden zijn, aan de andere kant dreigt een generatie jongeren 
voor enkele jaren ‘op de bank’ te eindigen.  
  De vraag is wat te doen met de generatie jongeren die net van school afkomen 
of een studie hebben afgerond maar niet aan het werk komen? Is hier überhaupt 
een taak voor de overheid weggelegd? De problematiek concentreert zich namelijk 
op diverse beleidsterreinen: 
1. arbeidsmarkt en onderwijs (de mismatch en groei ten opzichte van potentieel);
2. economie (wat is de toekomstige verdiencapaciteit van deze generatie?);
3. effecten van het sociaal akkoord op jeugdwerkloosheid.

25   UWV, Brancheschets ICT, juni 2012, URL: https://www.werk.nl/pucs/groups/public/
documents/document/wdo_008540.pdf, geraadpleegd: 4 februari 2013.

26   CBS, Exportradar 1991-2013, URL: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/
internationale-handel/cijfers/extra/exportradar.htm, geraadpleegd: 4 maart 2013.

27   TransportOnline, Volatiliteit vracht vraag en aanbod neemt jaar over jaar toe, 11 
april 2012, URL: http://www.transport-online.nl/site/transportnieuws/index.
php?news=9710#.UQ_H0_nYF48, geraadpleegd: 4 februari 2013.
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De hoofdvraag die per deelgebied zal worden beantwoord is: waar is een rol voor 
de overheid weggelegd en waar vooral niet? 
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3. structurele bePerkingen voor jongeren

3.1. De mismatch tussen arbeidsmarkt en onderwijs
Dat er een zekere spanning bestaat tussen vraag en aanbod is een economische 
realiteit die voor elke markt geldt, zo ook de arbeidsmarkt. Of het enkel en alleen 
gaat om een sectorale mismatch is nog maar de vraag: in vergelijking met voor-
gaande generaties is de huidige generatie jongeren hoger opgeleid. Deze ontwik-
keling is overigens te zien door heel Europa. Uiteraard is de toename van hoger 
opgeleiden positief nieuws, maar wanneer dit in heel Europa het geval is bestaat 
er het gevaar voor een tekort aan lager geschoold personeel. Hoewel de technolo-
gische ontwikkelingen een gedeelte van deze vraag naar lager geschoold personeel 
hebben doen verdwijnen, neemt dit niet weg dat bijvoorbeeld machines nog altijd 
moeten worden bediend. Tegelijkertijd kleven er ook nadelen aan ‘overscholing’, 
behalve tot diploma-inflatie kan dit ook leiden tot het creëren van valse verwach-
tingen. Zo is het nog maar de vraag of er voor alle afgestudeerde academici een 
academische baan is weggelegd. Zo niet dan is de persoonlijke studieambitie niet 
waargemaakt in de arbeidsmarkt. Deze niet-gerealiseerde ambitie vergroot niet 
alleen het risico op welvaartsverlies (door onder het opleidingsniveau te moeten 
werken), maar eveneens op een zeker welzijnsverlies:
 

Bovenstaande grafiek zegt niets over het percentage hogeropgeleiden in de EU-lan-
den, alleen het verschil in niveau van scholing tussen de huidige generaties in de 
leeftijd van 25-34 en 55-64. Met name Cyprus en Litouwen maar ook Polen en 
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3.1.	  De	  mismatch	  tussen	  arbeidsmarkt	  en	  onderwijs	  

Dat	  er	  een	  zekere	  spanning	  bestaat	  tussen	  vraag	  en	  aanbod	  is	  een	  economische	  realiteit	  die	  voor	  

elke	  markt	  geldt,	  zo	  ook	  de	  arbeidsmarkt.	  Of	  het	  enkel	  en	  alleen	  gaat	  om	  een	  sectorale	  mismatch	  is	  

nog	  maar	  de	  vraag:	  in	  vergelijking	  met	  voorgaande	  generaties	  is	  de	  huidige	  generatie	  jongeren	  hoger	  

opgeleid.	  Deze	  ontwikkeling	  is	  overigens	  te	  zien	  door	  heel	  Europa.	  Uiteraard	  is	  de	  toename	  van	  hoger	  

opgeleiden	  positief	  nieuws,	  maar	  wanneer	  dit	  in	  heel	  Europa	  het	  geval	  is	  –	  bestaat	  er	  het	  gevaar	  voor	  

een	  tekort	  aan	  lager	  geschoold	  personeel.	  Hoewel	  de	  technologische	  ontwikkelingen	  een	  gedeelte	  

van	  deze	  vraag	  naar	  lager	  geschoold	  personeel	  hebben	  doen	  verdwijnen,	  neemt	  dit	  niet	  weg	  dat	  

bijvoorbeeld	  machines	  nog	  altijd	  moeten	  worden	  bediend.	  Tegelijkertijd	  kleven	  er	  ook	  nadelen	  aan	  

‘overscholing’,	  behalve	  tot	  diploma-‐inflatie	  kan	  dit	  ook	  leiden	  tot	  het	  creëren	  van	  valse	  

verwachtingen.	  Zo	  is	  het	  nog	  maar	  de	  vraag	  of	  er	  voor	  alle	  afgestudeerde	  academici	  een	  

academische	  baan	  is	  weggelegd.	  Zo	  niet	  dan	  is	  de	  persoonlijke	  studieambitie	  niet	  waargemaakt	  in	  de	  

arbeidsmarkt.	  Deze	  niet-‐gerealiseerde	  ambitie	  vergroot	  niet	  alleen	  het	  risico	  op	  welvaartsverlies	  

(door	  onder	  het	  opleidingsniveau	  te	  moeten	  werken),	  maar	  eveneens	  op	  een	  zeker	  welzijnsverlies:	  
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Malta laten procentueel gezien grote verschillen zien. Dit heeft (mede) tot gevolg 
dat de mate van overkwalifi catie in personeel, mondiaal gezien relatief hoog is in 
Europa:

Mismatch (verticaal) op de arbeidsmarkt
onderkwalifi ciatie overkwalifi catie

Azië 21 26
Australië n/a 8
Europa 31 30
Latijns-Amerika 21 24
Verenigde Staten/Canada 16 37
Bron: Raad van de Europese Unie, Employment and Social Developments in Europe 2012

Tegelijkertijd is het de vraag in hoeverre Nederland in staat is gebleken om de 
groei in hogeropgeleiden ook te kapitaliseren op de arbeidsmarkt. In vergelijking 
tot andere Europese landen scoort Nederland gemiddeld niet slecht:

Bovenstaande grafi ek laat zien dat zelfs de landen met een relatief kleine mis-
match een hoge mate van arbeidsmobiliteit kennen. Dit geldt met name voor 
de Oost-Europese landen zoals Polen, Bulgarije en Roemenië. Wanneer wij deze 
vergelijken met de vorige grafi ek (het percentage jongeren dat hoger is opgeleid 
dan zijn of haar ouders) is een hoger opleidingsniveau geen garantie voor een 
mindere mismatch op de arbeidsmarkt. Integendeel: in de landen waar het aan-
deel lageropgeleiden groter is, lijkt de mismatch over het algemeen kleiner. Door 
fi nanciële omstandigheden bestaat de kans dat in Nederland de volgende generatie 
relatief lager zal zijn opgeleid dan de voorgaande generatie. Hoewel dit een trend-

23 
 

	  

Bovenstaande	  grafiek	  zegt	  niets	  over	  het	  percentage	  hogeropgeleiden	  in	  de	  EU-‐landen,	  alleen	  het	  

verschil	  in	  niveau	  van	  scholing	  tussen	  de	  huidige	  generaties	  tussen	  de	  25-‐34	  en	  55-‐64.	  Met	  name	  

Cyprus	  en	  Litouwen	  maar	  ook	  Polen	  en	  Malta	  laten	  procentueel	  gezien	  grote	  verschillen	  zien.	  Dit	  

heeft	  (mede)	  tot	  gevolg	  dat	  de	  mate	  van	  overkwalificatie	  in	  personeel,	  	  mondiaal	  gezien	  is	  deze	  

relatief	  hoog	  in	  Europa:	  

	  

Mismatch	  (verticaal)	  op	  de	  arbeidsmarkt	  

	   onderkwalificiatie	   overkwalificatie	  

Azië	   21	   26	  

Australië	   n/a	   8	  

Europa	   31	  	   30	  

Latijns-‐Amerika	   21	   24	  

Verenigde	  Staten/Canada	   16	   37	  

Bron:	  Raad	  van	  de	  Europese	  Unie,	  Employment	  and	  Social	  Developments	  in	  Europe	  2012	  

	  

Tegelijkertijd	  is	  het	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  Nederland	  in	  staat	  is	  gebleken	  om	  de	  groei	  in	  

hogeropgeleiden	  ook	  te	  kapitaliseren	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  In	  vergelijking	  tot	  andere	  Europese	  landen	  

scoort	  Nederland	  gemiddeld	  niet	  slecht:	  
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breuk zou betekenen, hoeft dit volgens de werkgroep niet direct een probleem te 
zijn. Hoogopgeleid zijn staat niet per se gelijk aan het kapitaliseren van kennis 
en kunde op de arbeidsmarkt. Het is immers op de arbeidsmarkt een kwestie van 
vraag en aanbod – een mismatch is daarom met hogere opleidingen niet direct 
verholpen.
  Wanneer wij inzoomen op specifieke sectoren waar de krapte relatief hoog ligt, 
ziet het plaatje er minder florissant uit. Zo studeert minder dan 18% van de Ne-
derlandse jongeren af in de technische sector: dit is (na IJsland) het laagste cijfer 
in de geïndustrialiseerde wereld. Het aantal autochtone mannen dat kiest voor een 
technische opleiding is de afgelopen tien jaar relatief gelijk gebleven: toch is de 
krapte in de technische sector het hoogst. Er is een dalende interesse in techniek 
onder jongeren. Er zijn, in vergelijking tot tien jaar geleden, meer vrouwen en 
allochtonen gaan studeren. Het is niet gelukt om deze groepen te interesseren voor 
een technische studie.28 Sociaal-economische emancipatie van zowel vrouwen als 
allochtonen vindt niet plaats via de technische beroepen.
 Afgezien van de mismatch in opleiding en aanbod op de arbeidsmarkt, is er 
eveneens winst te behalen bij groepen op de arbeidsmarkt die nog onvoldoende 
zijn gemobiliseerd. Zodoende gaat tot nu toe een groot arbeidspotentieel verloren.  
Veel winst valt te behalen bij een verhoogde participatie van ouderen (55+), jonge-
ren (15-24 jaar) en vrouwen. Veel ouderen en jongeren wíllen wel (door)werken 
maar worden hierin beperkt, terwijl veel vrouwen (meer) kunnen werken maar 
door het ontbreken van een directe noodzaak besluiten dit niet te doen. Daarnaast 
is de kinderopvang dermate duur geworden, dat het voor veel vrouwen niet loont 
om als moeder ook te werken. Geconcludeerd kan worden dat in dit geval de over-
heid de arbeidsparticipatie bij vrouwen stimuleert, maar tegelijkertijd de facilite-
rende voorzieningen heeft stopgezet. 
  Het is belangrijk om te benadrukken dat twee instrumenten momenteel het 
potentieel op de arbeidsmarkt vervuilen, namelijk het systeem van de oude 
WAO-uitkering en het niet invullen van het arbeidspotentieel onder ZZP’ers.  
  De werkloosheidscijfers zijn door het gevoerde UWV-beleid gedeeltelijk ver-
vuild: veel werklozen die niet aan het werk komen, worden door de uitkeringsin-
stantie aangespoord om ZZP’er te worden. Dit beleid is ingezet door het kabinet 
dat ondernemerschap ziet ‘als een manier voor mensen om vanuit een uitkering 
aan het werk te komen. (…) De overheid steunt mensen die vanuit een uitkering 

28   Frank Cörvers, ‘Technisch onderwijs mist de slag’, in: Economisch Statistische Berichten, 
13 juli 2007, pp. 440-443. Aangevuld met CBS Statline gegevens tot 2012 laat dit geen 
buitengewone stijgingen zien ten opzichte van de voorgaande jaren, wel een verhoogde 
interesse (en groei in aantal) IT-opleidingen alsmede vacatures.
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als zzp’er aan de slag willen’.29 Feitelijk zijn deze mensen dan nog steeds werkloos 
(aangezien niet iedereen in staat is te ondernemen en dus opdrachten binnen te 
slepen), alleen hebben zij een bordje ‘ZZP’er’ aan de deur hangen. Het is daarom 
van belang een duidelijk onderscheid te maken tussen schijnzelfstandigheid en 
zelfstandig ondernemerschap.30 Dit betekent dat naar schatting ongeveer bij een 
miljoen personen binnen de beroepsbevolking aan (gedeeltelijk) arbeidspotentieel 
gaat verloren. Tegelijkertijd heeft dit een dempend effect op de arbeidsmarkt. 
  Hier ligt zeker een taak voor de overheid: allereerst dient de overheid er op toe 
te zien dat uitkeringen alleen toekomen aan degenen voor wie deze strikt noodza-
kelijk zijn. Binnen de groep ‘oude’ WAO’ers valt extra te saneren. Het ‘reservoir’ 
van de beroepsbevolking is relatief groot: 1.479.100 personen ontvingen in 2012 
een arbeidsongeschiktheid-, werkloosheid- of bijstandsuitkering. Het grootste 
aandeel heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering, namelijk 819.600 personen. 
Meer dan de helft van deze groep (423.900) uitkeringsgerechtigden valt nog onder 
de ‘oude’ WAO-regeling.31 De eerste slag is al gemaakt door de herkeuringen: van 
de groep WAO’ers die na de herkeuring in 2005 en 2006 hun uitkering verloren, 
was na 32 maanden respectievelijk 60% en 65% aan het werk.32 Wanneer het gaat 
om re-integratie, blijkt uit onderzoek dat de ‘moeilijkere gevallen’ worden overge-
laten aan instanties zoals UWV Werkbedrijf, re-integratiebedrijven en casema-
nagementbedrijven. Dit zijn dan verzuimbegeleiders of last resort. Daarnaast wor-
den zogenaamde ‘vangnetters’ (mensen die uit de Ziektewet in de WIA komen) 
minder vaak benaderd voor een interventie dan reguliere werknemers. Ook schat-
ten zij de eigen gezondheidssituatie slechter in dan reguliere werknemers die tijde-
lijk in een Ziektewet raken en naar werk worden begeleid. Dit verklaart ook de 
groei in het aantal WIA-uitkeringen na 2006: voor een deel zijn dit mensen die 
vanuit de Ziektewet doorstroomden naar de WIA maar geen werkgever meer 

29   Rijksoverheid.nl, ZZP: starten vanuit een uitkering, URL: http://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/starten-als-zzp-er/starten-vanuit-een-
uitkering, geraadpleegd: 5 juni 2013. 
Zie ook: Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Startersregeling WW, Brief aan 
de Tweede Kamer 30 juni 2011, referentie: IVV/I/2011/9583. In deze brief stelde 
voormalig minister van SZW, Henk Kamp, dat een vernieuwde starterregeling voor 
ZZP’ers een manier was om “WW-gerechtigden [te helpen] om uit de uitkering te 
geraken”. 

30   Zie ook: aanbevelingen ten aanzien van ZZP’ers op de arbeidsmarkt in : Dian 
van Leeuwen (vz), Dieuwertje Kuijpers (scribent) e.a., Eigen Keuze, Samen Sterk: 
duidelijkheid geeft zekerheid voor arbeidsmarkt en pensioenen, 

31   CBS Statline, Aantallen sociale uitkeringen en ziekteverzuim, 27 maart 2013, 
URL: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&P
A=37789ksz&D1=0-5,6-9,11-13&D2=38,%28l-16%29-l&HD=130424-
1452&HDR=T&STB=G1, geraadpleegd: 24 april 2013.

32   Cathelijne L. van der Burg en Erica E.M. Maurits, Werkhervatting na herbeoordeling, 
duurzaamheid van de werkhervatting respectievelijk 3½ respectievelijk 2½ jaar na de 
uitslag maart 2009, bureau Astri, Leiden, 2009.
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hadden. Aangezien onderzoek heeft aangetoond dat interventies succesvol blijken, 
kan er gedacht worden aan het breder doortrekken van deze snelle interventies 
(dus binnen 2 jaar) naar de mensen zonder werkgever (‘vangnetters’ in de WIA). 33  
Wanneer het gaat om de WAO kan er gedacht worden aan het ‘ontschotten’ tussen 
de WAO en de WIA door met name te kijken wat er nog mogelijk is. Voor de 
oude WAO-regeling is dit van belang. De WAO is namelijk relatief gezien de 
duurste uitkering (deze ligt tussen het minimumloon en laatst verdiende salaris, 
vaak 75% daarvan). De AOW kost de schatkist het meest in verband met de ver-
grijzing: er is immers een toename in aantal 65-plussers en dus aantal uitkeringen. 
Voor de WAO is geen logische verklaring te vinden waarom deze gunstige rege-
ling, zeker in tijden van crisis en hoge werkloosheid, tot nu toe is ontzien.  
  Voor wat betreft de overgang van WW-uitkering naar ZZP-schap dient te 
worden opgemerkt dat dit alleen succesvol zal zijn voor mensen die ook daadwer-
kelijk in staat zijn zich het ondernemerschap eigen te maken. Het kabinetsbeleid is 
er voor bedoeld om zelfstandig ondernemerschap waar mogelijk te stimuleren en is 
nooit bedoeld als one size fits all-instrument om mensen uit de WW te krijgen. 
Alleen de status van ZZP’er is niet genoeg: de persoon in kwestie dient wel een 
dienst of product te kunnen aanbieden waar een markt voor is. Het UWV zal in 
de uitvoering van het kabinetsbeleid er op moeten toezien dat het ondernemers de 
ruimte geeft te ondernemen, en niet werknemers ‘ombouwt’ tot ZZP’ers. Ook de 
uitkeringsinstanties zijn erbij gebaat om alleen potentiële reële ondernemers te 
stimuleren. Doen zij dit niet, dan zullen deze ‘schijnzelfstandigen’ in een later 
stadium wederom aanspraak maken op overheidsvoorzieningen. Maatwerk is 
hierin dus een vereiste.  
  Wat betreft het mobiliseren van het arbeidspotentieel onder uitkeringsgerech-
tigden, merken wij op dat er meer aandacht dient te zijn voor interventies en het 
begeleiden van uitkering naar werk. De relatief gunstige oude-WAO regeling mag 
opnieuw onder de loep worden genomen om zodoende de WAO en de WIA 
verder te ‘ontschotten’.   
  Terugkomend op de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt is te stellen 
dat hier wel degelijk een rol voor de overheid is weggelegd. De overheid dient er 
voor te waken dat de arbeidsmarktverstorende bijeffecten door het aanbieden van 
vrij onderwijs beperkt blijft tot een minimum. Het is niet ondenkbaar voor de 
overheid om deugdelijkheideisen stellen aan het door burgers medegefinancierde 
onderwijs: de vraag is of het gewenst is als er ongelimiteerd op staatskosten thea-
terwetenschappers en sportmanagers worden opgeleid, terwijl er in Nederland 
maar een beperkt aantal theaters en sportstadions aanwezig zijn. Het is uiteraard 
niet wenselijk dat er een planeconomie vanuit de overheid gaat ontstaan om te 
bepalen ‘wat nodig’ is; de vraag van vandaag is niet dezelfde als over vier jaar wan-

33   Philip de Jong en Willem Venema, Nederland is niet ziek meer, Den Haag, 2010, pp. 
10-52.
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neer jongeren hun opleiding hebben afgerond. Toch mag de kritische toets worden 
uitgebreid, zoals dit ook het geval is geweest bij de opleiding tot piloot, notaris, 
journalist en huisarts (via bijvoorbeeld een numerus fi xus). 

De mate van krapte in de techniek en de animo voor het onderwijs hebben even-
eens te maken met de vorming van het VMBO. ROC’s krijgen betaald naar het 
aantal leerlingen dat de opleiding afrondt: het fi nancieren van praktijklokalen en 
machines voor relatief kleine opleidingen is hierdoor niet interessant. Een tweede 
oorzaak is dat veel bedrijfsscholen zijn opgedoekt. Door een langdurig tekort aan 
technisch geschoold personeel in enkele sectoren, beginnen deze in toenemende 
mate terug te komen. Goed voorbeeld hiervan zijn de (her)opende bedrijfsscholen 
in de mobiele- en landbouwtechniek. Ook grotere bedrijven zoals de NS (treinon-
derhoud) proberen met (her)openen van de bedrijfsschool de vaktechnici op te 
leiden die de ROC’s niet weten te leveren.
  Daarnaast dient het (kleinere) bedrijfsleven ook zelf een steentje bij te dragen 
en verantwoordelijkheid te nemen door personeel op te leiden. Die sector heeft 
immers zelf het personeel nodig om het bedrijf draaiende te houden. Dit hoeft 
niet geheel op het bordje van het bedrijfsleven te komen maar het hoeft ook niet 
volledig te worden gefaciliteerd door de overheid: een samenwerking met andere 
bedrijven en (onderwijs)instellingen is een goede mogelijkheid. Zo kan gedacht 
worden aan een arbeidsinvesteringsregeling om het fi scaal aantrekkelijk te maken 
voor bedrijven om scholen te steunen voor bepaalde opleidingen. De verplichting 
door bedrijven om de van daar opgeleide scholieren af te nemen, zou hierbij als 
randvoorwaarde moeten gelden.
  Een gezamenlijke aanpak op regionaal niveau (zoals momenteel in Maastricht, 
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mag	  de	  kritische	  toets	  worden	  uitgebreid,	  zoals	  dit	  ook	  het	  geval	  is	  geweest	  bij	  de	  opleiding	  tot	  

piloot,	  notaris,	  journalist	  en	  huisarts	  (via	  bijvoorbeeld	  een	  numerus	  fixus).	  	  

	  

	  	   De	  mate	  van	  krapte	  in	  de	  techniek	  en	  de	  animo	  voor	  het	  onderwijs	  hebben	  eveneens	  te	  maken	  

met	  de	  vorming	  van	  het	  VMBO.	  ROC’s	  krijgen	  betaald	  naar	  het	  aantal	  leerlingen	  dat	  de	  opleiding	  

afrondt:	  het	  financieren	  van	  praktijklokalen	  en	  machines	  voor	  relatief	  kleine	  opleidingen	  is	  hierdoor	  

niet	  interessant.	  Een	  tweede	  oorzaak	  is	  dat	  veel	  bedrijfsscholen	  zijn	  opgedoekt.	  Door	  een	  langdurig	  

tekort	  aan	  technisch	  geschoold	  personeel	  in	  enkele	  sectoren,	  beginnen	  deze	  in	  toenemende	  mate	  

terug	  te	  komen.	  Goed	  voorbeeld	  hiervan	  zijn	  de	  (her)opende	  bedrijfsscholen	  in	  de	  mobiele-‐	  en	  

landbouwtechniek.	  Ook	  grotere	  bedrijven	  zoals	  de	  NS	  (treinonderhoud)	  proberen	  met	  (her)openen	  

van	  de	  bedrijfsschool	  de	  vaktechnici	  op	  te	  leiden	  die	  de	  ROC’s	  niet	  weten	  te	  leveren.	  

	  	   Daarnaast	  dient	  het	  (kleinere)	  bedrijfsleven	  ook	  zelf	  een	  steentje	  bij	  te	  dragen	  en	  

verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  door	  personeel	  op	  te	  leiden.	  Die	  sector	  heeft	  immers	  zelf	  het	  

personeel	  nodig	  om	  het	  bedrijf	  draaiende	  te	  houden.	  Dit	  hoeft	  niet	  geheel	  op	  het	  bordje	  van	  het	  

bedrijfsleven	  te	  komen	  maar	  het	  hoeft	  ook	  niet	  volledig	  te	  worden	  gefaciliteerd	  door	  de	  overheid:	  

een	  samenwerking	  met	  andere	  bedrijven	  en	  (onderwijs)instellingen	  is	  een	  goede	  mogelijkheid.	  Zo	  

kan	  gedacht	  worden	  aan	  een	  arbeidsinvesteringsregeling	  om	  het	  fiscaal	  aantrekkelijk	  te	  maken	  voor	  

bedrijven	  om	  scholen	  te	  steunen	  voor	  bepaalde	  opleidingen.	  De	  verplichting	  door	  bedrijven	  om	  de	  

van	  daar	  opgeleiden	  scholieren	  af	  te	  nemen,	  zou	  hierbij	  als	  randvoorwaarde	  moeten	  gelden.	  

	  	   Een	  gezamenlijke	  aanpak	  op	  regionaal	  niveau	  (zoals	  momenteel	  in	  Maastricht,	  Eindhoven	  en	  

Tilburg)	  is	  wenselijk:	  krapte	  is	  niet	  alleen	  sectoraal	  maar	  tegelijkertijd	  regionaal	  gebonden.	  Hierdoor	  
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Eindhoven en Tilburg) is wenselijk: krapte is niet alleen sectoraal maar tegelijker-
tijd regionaal gebonden. Daarom is het beter om te kijken naar de behoefte per 
provincie. Zo werkt de Stichting Vakopleiding Metaal Tilburg (een doorstart van 
de Philips bedrijfsschool uit 1985 door lokale MKB) samen met lokale ROC’s in 
Tilburg om leerrichtingen binnen de metaalbewerking zoals verspanen en lassen 
aan te bieden.34 Daarnaast zijn er ook voorbeelden te noemen van vraaggestuurde 
initiatieven: het bedrijfsleven in Sittard en Geleen is samen met de ROC’s en de 
provincie Limburg in gesprek gegaan om een opleiding voor operators te facilite-
ren.

3.2. Economie: toekomstige verdiencapaciteit van de jongere generatie
Volgens het laatste rapport van de OESO leunt de Nederlandse economie zwaar 
op de export via de Rotterdamse haven. Indien de ‘her’-export van (grotendeels 
Chinese) producten niet wordt meegeteld presteert Nederland zelfs slecht. Terwijl 
de Nederlandse productiviteit niet veel is gegroeid, zijn de kosten wel met 50% 
gestegen. Dit maakt Nederland ‘te duur’ voor opkomende economieën zoals 
China en Brazilië. Op de bedrijven in de omgeving van de Rotterdamse haven en 
Schiphol na, investeert Nederland relatief gezien zeer weinig in onderzoek naar en 
ontwikkeling van nieuwe producten.35 Over het algemeen (dus inclusief de Rotter-
damse Haven en Schiphol) bevindt Nederland zich voor wat betreft R&D om en 
nabij het EU-27 gemiddelde en wordt ons land hierdoor gezien als een innovation 
follower. De EU-landen tezamen lopen achter op de Verenigde Staten, Japan en 
met name Zuid-Korea. De voorsprong van de EU-landen is vergroot ten opzichte 
van Canada, Rusland en Zuid-Afrika, maar wordt kleiner ten aanzien van Brazilië 
en met name China en India. 36 
  Het herstel van de economie hangt ook af van de mate van consumentenver-
trouwen: onzekerheid over de Europese schuldencrisis alsmede over de huizen-
markt, zorg en pensioen maakt dat consumenten de hand op de knip houden. De 
crisis alsmede de vraaguitval door de vergrijzing maakt dat er een langere periode 
van jeugdwerkloosheid zal zijn dan in de jaren ’80. Dit zal een langere periode van 
herstel in arbeidsparticipatie (kwantitatief ) tot gevolg hebben, waardoor jongeren 
van nu waarschijnlijk een groter ‘gat’ oplopen in hun carrière dan de generatie 
jongeren van begin jaren ‘80.

34   Verspanen is het vormgeven van materialen door middel van slijpen, zagen of frezen en 
draaien.  
Arbeidsmarkt en Opleiding Metalelektro, Succesformule bedrijfsgericht opleiden in 
Tilburg, februari 2013, URL: http://www.ao-metalektro.nl/cms/publish/content/
showpage.asp?pageid=2572, geraadpleegd: 9 april 2013.

35   OECD ,OECD Economic Surveys: Netherlands 2012, juni 2012, URL: http://dx.doi.
org/10.1787/eco_surveys-nld-2012-en, geraadpleegd: 4 februari 2013.

36   Europese Commissie, Innovation Scoreboard 2011, 2012, URL: http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf, geraadpleegd: 4 februari 2013. 
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Effect van ontsparing: gebrekkige pensioenopbouw 
De toename in flexwerkconstructies37 alsmede van het aantal ZZP’ers kan worden 
gezien als uiting van de behoefte aan flexibilisering op de arbeidsmarkt. Flexibi-
lisering op de arbeidsmarkt is hiermee te zien als een structurele verandering  in 
plaats van een trend die versterkt wordt door de economische omstandigheden. 
Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de bestaande schijnconstruc-
ties binnen het ZZP-schap, maar ook bij flexwerkers en de gevolgen hiervan voor 
de pensioen- en vermogensopbouw. Zo worden soms werknemers ontslagen om 
vervolgens als ZZP’er weer ingehuurd te worden door dezelfde werkgever. Bij 
flexwerkers gaat het met name om de drie fases (A-C) in de contracten. Vanaf fase 
C begint de opbouw van sociale rechten (zoals pensioen). In de praktijk blijft de 
flexwerker vaak hangen in fase B; in deze fase wordt het contract vaak ‘gereset’. 
Dit heeft tot gevolg dat de flexwerker of de ontslagen en als ZZP’er in dienstge-
nomen werknemer nooit dezelfde rechten kan opbouwen als een werknemer met 
een vast contract. Tegelijkertijd ontloopt een klein deel van de werkgevers op deze 
wijze de sociale lasten. Het zien van deze uitwassen als leidend voor het verschijn-
sel van flexcontracten is echter onjuist. In de meeste gevallen is het aanbieden van 
flexcontracten een direct gevolg van het rigide ontslagrecht: men kan wel perso-
neel aannemen, maar komt er (indien zij niet voldoende presteren of tegenvallen) 
vervolgens niet meer vanaf of slechts tegen extra kosten. Het toestaan van korteter-
mijncontracten als gedeeltelijke flexibiliseringsmaatregel zal zonder het versoepelen 
van het ontslagrecht, de flexibilisering van de arbeidsmarkt juist tegenwerken.38 
Beschermingsmaatregelen dragen namelijk het risico in zich van tegenovergestelde 
(ofwel: perverse) effecten. 
  Veranderende omstandigheden (zoals de groeiende en blijvende behoefte aan 
flexibilisering) staan niet altijd gelijk aan afbraak. Vaak laten Nederlanders zich 
misleiden door de relatief lage werkloosheidscijfers en zien zij dit als een gevolg 
van de rigide arbeidsmarktregels. De rigide arbeidsmarkt zien als een verworven-
heid is misleidend. De lage werkloosheidscijfers zijn gedeeltelijk te verklaren door 
het ‘binnenhouden’ van mensen (via flexcontracten) en de zzp’ers die een ‘buffer’ 
vormen op de arbeidsmarkt. Het zijn de flexwerkers en de zzp’ers die een ‘flexibile 
schil’ vormen op de arbeidsmarkt: zo zijn deze groepen in staat geweest om tege-
moet te komen aan de dalende vraag op de markt. Door bijvoorbeeld projectmatig 
te werken via de kortetermijncontracten of, in het geval van ZZP’ers, werk te 
leveren voor lagere tarieven. Zonder versoepeling van het ontslagrecht voor men-

37   Er zijn drie soorten flexcontracten: oproepcontract, arbeidscontract zonder uren 
garantie (nulurencontract), arbeidscontract met uren garantie (min-max contract). Vaak 
vinden deze plaats in uitzendverband.

38   Florian Bauman, ‘More on perverse effects of partial labour market reforms: fixed-term 
employment contracts and employment protection for regular workers’, in: Journal of 
Economic Literature, nr. D78 J63 K31, 2011.
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sen met een contract voor onbepaalde tijd wordt de arbeidsmarkt voor flexwerkers 
en jongeren dichtgegooid. Werkgevers komen wel aan personeel, maar komen er 
moeilijk of niet meer vanaf. Juist voor jongeren die net de arbeidsmarkt betreden 
is dit fnuikend. Gelet op de toename in jeugdwerkloosheid zullen eenzijdige (vak-
bonds-)oplossingen dubbelhard aankomen. Een omslag zal moeten worden ge-
maakt naar flexicurity, gebaseerd op het Deense model van een soepel ontslagrecht 
waar individuele afspraken tussen werknemer en werkgever mogelijk zijn. Hoewel 
de werkloosheidscijfers in Denemarken hoger liggen dan in Nederland, is de werk-
loosheidsduur (samen met Zweden en Finland) de kortste in Europa. 

3.3. Effecten van het sociaal akkoord op de jeugdwerkloosheid 
Doordat in het sociaal akkoord van april 2013 uitsluitend de bestaande rechten 
van ouderen met een vast contract zijn behartigd, worden de kansen voor jongeren 
op de arbeidsmarkt verder beperkt. Namelijk doordat:
¾¾ Het versoepelen van het ontslagrecht wordt uitgesteld, hierdoor wordt de 

arbeidsmarkt op slot gedraaid. In de praktijk is het (qua opbouw van sociale 
rechten en pensioen) een alles of niets – situatie, zeer flexibel of zeer vast.

¾¾ Indien de werkgever de keuze heeft in economische onzekere tijden, kiest 
deze sneller voor een flexconstructie. Tegelijkertijd zijn flexconstructies zeer 
conjunctuurgevoelig: het aanbod van flexcontracten is lager in tijden van 
economische crisis. Dit houdt in dat een groeiende groep jongeren moet 
concurreren om een kleinere pool aan contracten. De jongeren die werk 
hebben, bouwen minder (onder meer pensioen-)rechten op door een gebrek 
aan continuïteit.39

¾¾ Ondertussen stijgen de cao-lonen met 1,8%, terwijl de economie krimpt. 
De salarissen van (veelal oudere) werknemers met een vast contract staan 
soms niet in verhouding met de economische werkelijkheid. Door het in-
strument van demotie vaker te gebruiken, is het mogelijk om de salarissen 
mee te laten ademen met de reële economie.

¾¾ Over het geheel worden, ter bescherming van een beperkt sterk vergrijsd seg-
ment van de beroepsbevolking, de door economische conjunctuur beperkte 
kansen met het sociaal akkoord verder beperkt. Het langer op zoek zijn naar 
een baan, de verhoogde kans op ‘draaideurwerkloosheid’, de groei in flex-
constructies zonder opbouw van rechten zorgen ervoor dat jongeren een ‘gat 
in het CV’ krijgen. Zoals is gebleken uit de jaren ’80 heeft dit tot 15 jaar na 
dato nog zichtbare gevolgen. Verschil met toen is dat er nu geen geld meer is 
voor arbeidsmarktpolitiek door de langdurige economische stagnatie.

¾¾ Geconcludeerd kan worden dat het Sociaal Akkoord het risico in zich draagt 
een ‘verloren Generatie’ te creëren. Daarnaast wordt de mismatch tussen 

39   Els Sol en Charles Nysten Msc, Wat is de zekerheid in flex en zeker?, Flexwork Research 
Center, Universiteit van Amsterdam, april 2011.
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onderwijs en arbeid niet geadresseerd in het Sociaal Akkoord, terwijl hier 
ook voor de achterban (namelijk de oudere werknemer) kansen liggen. Zo 
kan het gezel-leerling model er aan bijdragen om ouderen actief en langer in-
zetbaar te houden. Onderzoek heeft aangetoond dat oudere werknemers met 
specifieke kennis van een bepaald sector de productiviteit bevorderen.40

40   A. Börsch – Supan, en M. Weiss, Productivity and age: evidence from work teams at 
the assembly line (2011), Mannheim Reserach Institute for the Economics of Aging 
University of Mannheim, volledige versie 19 januari 2011.
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overwegingen:  
wanneer een rol voor de overheid? 

Het is van belang op te merken dat  jeugdwerkloosheid nooit alleen een probleem 
van de jeugd is. Als bedrijven de vernieuwingen die jongeren met zich meebrengen 
niet opnemen, zijn zij niet meer ‘up to date’ en verliezen vitaliteit oftewel overle-
vingskracht. 41 Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en 
de concurrentiepositie van Nederland, vormt dit een risico aangezien het geld de 
komende jaren in ons land met name door innovatie zal moeten worden verdiend.  
 
De volgende overwegingen gaan over het opheffen van door de overheid geïn-
stigeerde en structurele belemmeringen waar jongeren bij het toetreden op de 
arbeidsmarkt mee geconfronteerd worden. Deze zijn volgens de werkgroep twee-
voudig: 

1. Er bestaat een mismatch tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt. Deze is 
nooit volledig weg te nemen en er ligt ook een zekere mate van verantwoor-
delijkheid bij de scholieren en studenten die kiezen voor een opleiding waar 
mogelijk weinig vraag naar is op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd ligt er ook een 
verantwoordelijkheid bij de overheid;

2. Aan de zijde van de arbeidsmarkt ligt er eveneens een rol voor de politiek: hier 
ligt de verantwoordelijkheid om de taken daar te leggen waar ze horen. De 
overheid dient alleen naar voren te treden in het uiterste geval. Verder dient de 
omgeving zo flexibel mogelijk te zijn zodat mensen, ook al hebben zij geen di-
ploma dat zich 1-op-1 vertaalt naar een passende baan, gelijke kansen hebben.

 
1. Verkleinen mismatch tussen opleiding en arbeidsmarkt:
- De doelmatigheidstoets voor nieuwe en bestaande opleidingen volstaat nog 

niet altijd. De vraag is of de overheid alles moet subsidiëren. Wanneer het gaat 
om technische opleidingen, is het billijk om ook te vragen van bedrijven die 
een tekort hebben aan technisch personeel hun rol op te pakken. Hierbij is het wel 
zaak dat studenten dan kunnen worden opgeleid in de richting die bedrijven 
nodig hebben (via bijvoorbeeld beurzen). De overheid dient te controleren of 
de opleidingen die reeds bestaan nog wel voldoen en zijn meegegaan met de 
tijd. Zo niet, dan dient deze niet langer te worden gesubsidieerd;

- Bedrijven dienen betrokken te zijn bij het onderwijs, bijvoorbeeld door do-
centenstages te faciliteren tot zelfs overleg over de opbouw van het curriculum. 
Beroepsopleidingen (en in mindere mate ook bepaalde academische opleidin-

41   Aart Bontekoning, ‘Jeugdwerkloosheid stijgt: bedrijven missen frisse blikken’, 
in: Vacaturekrant, 12 november 2012, URL: http://weblog.vacaturekrant.nl/
jeugdwerkloosheid-stijgt-bedrijven-missen-frisse-blikken/, geraadpleegd: 26 juni 2013.
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gen) die niet samenwerken met het bedrijfsleven zijn op de lange termijn niet 
levensvatbaar;

- Tegelijkertijd dient er aandacht te worden gevraagd voor de feminisering 
binnen het onderwijs; de inhoudelijke focus ligt hierdoor vanaf de basisschool 
op zaken die geen recht doen aan hetgeen zich binnen de maatschappij af-
speelt. De maatschappelijke status van lesgeven is laag, waardoor het moeilijk 
is om kwalitatief goede docenten te werven. Interesse opwekken voor techniek 
is moeilijk met 80% vrouwelijke leerkrachten. Daarnaast dient de kwaliteit te 
worden verhoogd door minimaal een afgeronde MA-opleiding en een peda-
gogisch-didactische graad te vragen van aspirant leerkrachten. Dit zorgt voor 
een verhoging in kwaliteit, maar ook status: in combinatie met een eventueel 
aantrekkelijker salaris zal het leraarschap weer aantrekkelijk worden gemaakt 
voor mannen;

- In groep 8 van de basisschool wordt er veel tijd verloren in de laatste twee 
maanden voor de zomervakantie; in plaats van overmatig veel tijd en aandacht 
te besteden aan het afsluitende schooltoneelstuk zou deze tijd kunnen worden 
gebruikt om scholieren kennis te laten maken met de (technische) bedrijven 
in hun regio. Daarnaast kunnen er enkele uren worden gereserveerd voor 
onderbouwscholieren om een ‘social context’ stage te lopen bij (technische) 
bedrijven in de omgeving;

- Het huidige schoolsysteem is volledig ingericht op een loopbaan binnen de 
dienstensector: op technisch gebied is er op de basis- en middelbare school 
geen tot weinig aandacht voor jong talent. Zo valt een groot deel van jong 
IT-talent (programmeurs, hackers) al snel buiten de boot en stoppen vaak 
vroegtijdig met de opleiding: terwijl met name in deze sector een langdurige 
toename in vraag is en zal zijn. Dit is niet typerend voor Nederland (zo heeft 
de FBI al in 2006 de opleidingseisen laten varen bij het rekruteren naar hac-
kers, Google en Microsoft afgelopen jaar), maar geeft wel aan in hoeverre het 
onderwijs in staat is gebleken met de tijd mee te gaan;

- Een manier om modernisering van het onderwijs te garanderen is door deze 
meer vraaggestuurd in te richten door een hechtere band te creëren met de 
werkplaats waar scholieren uiteindelijk terecht zullen moeten komen. Tege-
lijkertijd is deze duale benadering van met name het beroepsonderwijs, ook 
zeker in Duitsland, een belangrijk middel gebleken om jeugdwerkloosheid te 
beperken;  

- De overheid kan valide beperkingen opleggen zoals een (tijdelijke) numerus 
fixus. Hierbij dient te worden opgemerkt dat moet worden voorkomen dat het 
aanbod wordt gestuurd. Het is niet de bedoeling dat de overheid op de lange 
termijn gaat plannen. Wel kan het werkloosheidspercentage van afgestudeer-
den gevolgen hebben voor de financiering van de opleiding;

- De vroege specialisatie op jonge leeftijd en de micro-specialismes maken het 
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lastiger voor afgestudeerden om een baan te vinden en vergroten de mismatch. 
Hoe breder de kennis, des te meer mogelijkheden om aansluiting te vinden;

- Om de te nemen verantwoordelijkheid te versterken bij afgestudeerden die 
een opleiding hebben genoten die geen aansluiting biedt op de arbeidsmarkt, 
kan gekeken worden naar het Deense model van ontslagrecht. Dit wordt 
hieronder verder besproken, maar houdt in dat wanneer iemand geen baan 
kan vinden binnen het eigen vakgebied, hij of zij na een jaar omscholing dient 
te accepteren. Op deze wijze krijgen afgestudeerden de gelegenheid en de kans 
het te proberen; mocht dit niet lukken dan worden deze kosten niet afgewen-
teld op de samenleving.

2. Zoveel mogelijk beperken van rigide arbeidsmarkt
- De Duitse arbeidsmarkt is mede door Schröders Agenda 2010 − waardoor 

het ontslagrecht werd versoepeld, de lonen werden gematigd en tegelijkertijd 
de mogelijkheden voor flexwerken werden uitgebreid − weer competitief 
gemaakt. Tussen 2003 en 2008 daalden de reële lonen met 0,3% per jaar. 
De lagelonensector werd uitgebreid en de nieuwe banen ontstonden voorna-
melijk daar. Andere factoren, zoals de opkomst van China als exportmarkt en 
outsourcen in het bedrijfsleven, hebben ook een rol gespeeld.42 Desalniettemin 
kent Duitsland momenteel, ondanks de crisis, het laagste percentage van 
jeugdwerklozen in Europa. In Nederland lijken deze noodzakelijke maatre-
gelen nog altijd een brug te ver en het sociaal akkoord stelt deze maatregelen 
(onterecht) uit;

- Het minimumloon dient te worden verlaagd. Het staat in Nederland niet 
langer in verhouding tot de economische werkelijkheid buiten Nederland. 
Daar personeel de grootste kostenpost is zal Nederland met het huidige hoge 
minimumloon het risico lopen niet langer interessant te zijn als vestigings-
plaats voor buitenlandse bedrijven, dit zal uiteindelijk ten koste gaan van de 
werkgelegenheid.

Voor invulling van het nieuwe ontslagrecht kan het Deense model (gedeeltelijk) 
worden toegepast, door:
- Niet langer toestemming van een rechter/overheid (UWV) nodig te hebben 

voor ontslag. Qua opzegtermijn in het Deense model (1 maand voor werkne-
mers, 6 maanden voor werkgevers) geniet het gelijktrekken aan weerszijden de 
voorkeur. Bijvoorbeeld een wederzijdse opzegtermijn van één tot drie maan-
den, tenzij anders overeengekomen;

42   Carsten Brzeski, Agenda 2010 – topsportmentaliteit: Kritiek op Duitse ‘loondumping’ niet 
terecht, URL: http://www.duitslandweb.nl/dossiers/overzicht/verkiezingen-2013/opinie-
en-analyse, geraapdleegd: 5 juni 2013.
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- Het accent te leggen op de onderlinge overeenkomst tussen werknemer en 
werkgever kan zodoende ongewenst gedrag worden verminderd. Zonder cao’s 
zal nog wel de behoefte bestaan aan meedenken met de werkgever door de 
werknemers. Dit betekent een grotere rol voor de ondernemingsraden;

- De duur van de WW te verkorten, maar de uitkering te verhogen. De moge-
lijkheid moet eveneens bestaan om zich eventueel extra te verzekeren tegen 
werkloosheid. In Denemarken is dit niet verplicht, maar desondanks heeft 
80% van de beroepsbevolking een aanvullende verzekering via een collectieve 
vakbondsregeling (80% is dan ook lid van een vakbond);

- Re-integratie van werklozen. Na een jaar zijn werklozen verplicht elke baan of 
een opleiding (tot omscholing) te accepteren. Deze omscholing wordt alleen 
gefinancierd als er sprake is van een mismatch, personen boven de 27 dienen 
een niet noodzakelijke carrièreswitch zelf te bekostigen. Bij weigering van de 
baan of opleiding bestaat de sanctie van het verliezen van de uitkering;

- Instrumenten die arbeidspotentieel vervuilen te herzien. Zo zijn niet alle 
WW’ers geschikt voor ZZP-schap. Daarnaast dient de re-integratie van werk-
nemers die vanuit de Ziektewet in de WIA terecht komen (“vangnetters”) 
actief te worden opgepakt door het vergroten van het aantal interventies. 
Tot slot is het raadzaam om de muur tussen de WAO en de WIA verder af te 
breken en kritisch te kijken naar de hoogte van WAO-uitkeringen in de oude 
regeling.

De werkgroep ziet de groei in flexcontracten als een structurele verandering die 
wordt versterkt door het rigide arbeidsrecht. Hierdoor komen jongeren voor een 
‘alles of niets’-keuze te staan. De (financiële) voordelen die aan een vast contract 
zitten, maar ook de daaraan gekoppelde opbouw van rechten maken het dat (met 
name oudere) werknemers met een vast contract blijven zitten en er voor jongeren 
een beperkte vijver over blijft om in te vissen. Het algemeen verbindend verklaren 
van de cao’s in combinatie met het rigide ontslagrecht ziet de werkgroep als de 
grootste rem op de arbeidsmarkt. Hierdoor worden de voordelen van flexcontrac-
ten onderbelicht. Door deze beperkingen op te heffen wordt een level playing field 
gecreëerd waarin zowel ouderen als jongeren gelijke kansen hebben op de arbeids-
markt.

Deze overwegingen helpen bij het formuleren van aanbevelingen die de rol van de 
overheid uiteindelijk terugdringen, om zodoende een robuust systeem te creëren 
dat in mindere mate gevoelig is voor de economische conjunctuur. Hoewel jeugd-
werkloosheid altijd stijgt in economisch slechtere tijden, is het mogelijk deze te 
beperken door obstakels (nota bene geïnstigeerd door de overheid) weg te nemen. 

De werkgroep ziet het huidige sociaal akkoord als een gemiste kans: het is protec-
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tionisme ten aanzien van de gevestigde klasse van werknemers in combinatie met 
beperkt eigen belang van de onderhandelaars, waardoor de mogelijkheid om een 
level playing field te creëren, waarin individuen gelijke kansen hebben, verloren is 
gegaan. Hierdoor zijn de sterkste rechtsposities verder verstevigd en de zwakste 
rechtsposities verder verzwakt. 
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aanbevelingen

1. Verkleinen mismatch tussen opleiding en arbeidsmarkt:

•¾ Onderwijs dient jongeren op te leiden voor de samenleving. Niet met de tijd 
mee gaan is daarom onacceptabel. Om deze situatie in de toekomst te voor-
komen is een goede samenwerking met het bedrijfsleven noodzakelijk. Met 
name in de technische sector en het middelbaar- en hogerberoepsonderwijs 
zijn hier grote slagen te maken door een systeem van duaal beroepsonderwijs 
in te voeren. Landen die dit systeem hanteren, zoals Duitsland, Oostenrijk 
en Zwitserland, scoren het laagst op jeugdwerkloosheid doordat onderwijs en 
arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten;

•¾ de overheid dient perverse financieringsprikkels (zoals de huidige gerichtheid 
op het binnenhalen van eerstejaars studenten) zoveel mogelijk te beperken en 
de doelmatigheidstoets voor nieuwe opleidingen mag worden aangescherpt.

2. Zoveel mogelijk beperken van rigide arbeidsmarkt om een level playing field te 
creëren:

•¾ Het ontslagrecht versoepelen naar Deens model, maakt dat jongeren evengoed 
zelf kunnen kiezen welke studie zij doen (en deze dus niet vanuit de overheid 
wordt gestuurd) maar indien zij niet aan de bak komen, werk of omscholing 
zullen moeten accepteren. Op deze manier wordt voorkomen dat er vanuit 
algemene middelen wordt betaald voor zowel de ‘pretstudie’ als de daaropvol-
gende periode van werkloosheid;

•¾ Door het sociaal akkoord in Nederland worden de structurele hervormingen, 
die Duitsland al in het vorige decennium doorvoerde, wederom uitgesteld. Dit 
is uit liberaal oogpunt onacceptabel: de sterkste rechtsposities zijn verder ver-
stevigd en de zwakste rechtsposities zijn verder verzwakt. Hierdoor is de kans 
op het creëren van een level playing field van gelijke kansen, verloren gegaan;

•¾ Geef ondernemers de ruimte om te ondernemen. Pak de schijnconstructies 
binnen het ZZP-schap aan zodat de echte professionals kunnen komen boven-
drijven. Het stapsgewijs ‘ombouwen’ van ZZP’ers en ondernemers naar pseu-
do-werknemers staat haaks op het principe van zelfstandig ondernemerschap. 
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Personalia werkgroepsleden
Mw. mr. E.J.J.E. van Leeuwen-Schut
onder meer curator van de Teldersstichting, voormalig voorzitter van de VVD en
oud lid Eerste Kamer der Staten Generaal 

Dhr. mr. R. Brood
directeur Health & Benefits, Mercer 

Dhr. drs. H. Kadiks
Lid van de Raad van Commissarissen Legal & General Nederland 

Mw. drs. D. Kuijpers
scribent en wetenschappelijk medewerker van de Teldersstichting 

Dhr. ir. P.B. Rauwerda
o.a. voormalig consultant 

Dhr. dr. P.G.C. van Schie
directeur van de Teldersstichting 

Dhr. drs. J. Sørensen
voormalig HR-directeur, DSM 
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Prof.mr. B.M. Teldersstichting
Curatorium:
drs. F.A. Engering (voorzitter)
dhr. J.J. van Aartsen
prof.dr. J.A. Bruijn
mr.dr. G.D. Dales
prof.dr. H.M. Dupuis
dhr. M.G.J. Harbers
mr. A.H. Korthals
mw. mr. E.J.J.E. van Leeuwen-Schut
dr. R.P.H.M. Matthijsse
prof.dr. A. Szász
prof.dr.ir. Th. de Vries
mr. J.G.C. Wiebenga
prof.dr. T. Zwart

Directeur: 
dr. P.G.C. van Schie

De Stichting is in 1954 ontstaan uit de behoefte die in liberale kringen werd ge-
voeld aan een instelling die wetenschappelijke studies verricht naar diverse maat-
schappelijke vraagstukken, zonder gebonden te zijn aan een bepaalde dogmatiek of 
godsdienst.
Doel en middelen zijn volgens de statuten: ‘De stichting heeft ten doel om op 
wetenschappelijk verantwoorde wijze, vraagstukken van maatschappelijk belang, 
in het bijzonder die van staatkundige, sociale, economische of juridische aard, te 
onderzoeken met de liberale beginselen als uitgangspunt, zulk een onderzoek te be-
vorderen en over zodanige vraagstukken voor te lichten. Dit doel wordt nagestreefd 
ten behoeve van het liberalisme in het algemeen en mede ten behoeve van de (…) 
“Volkspartij voor Vrijheid en Democratie”. De stichting tracht dit doel te bereiken 
door al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan 
zijn.’
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