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Ontwikkelingen	op	de	Arbeidsmarkt	en	
een	(Amsterdamse)	PvdA	reactie	
In	onderstaande	notitie	wordt	een	poging	gedaan	een	aantal	mogelijke	ontwikkelingen	op	de	
arbeidsmarkt	als	gevolg	van	digitalisering,	flexibilisering	en	globalisering	in	beeld	te	brengen	om	
vervolgens	aan	te	geven	welke	vragen	dit	voor	de	(Amsterdamse)	PvdA	oproept	en	hoe	dit	zijn	
weerslag	moet	hebben	op	zijn	politieke	agenda.	De	notitie	wordt	voorafgegaan	door	een	aantal	
uitspraken,	die	enerzijds	een	samenvatting	zijn	van	de	belangrijkste	conclusies		en	anderzijds	
proberen	deze	te	operationaliseren	vanuit	het	perspectief	van	een	sociaal	democratische	partij.		

Samenvatting	en	conclusies	
� Digitalisering	en	globalisering	zullen	in	de	komende	jaren	een	grote	maatschappelijke	en	

economische	impact	hebben.	De	gevolgen	voor	de	arbeidsmarkt	zijn	potentieel	groot.	
Vergaande	automatisering	van	cognitieve	taken	zal	tot	verlies	van	arbeidsplaatsen	leiden.	De	
platformeconomie	(Uber,	Airbnb….)	zal	een	verdere	toename	van	het	aantal	zzp’ers	tot	
gevolg	hebben.	De	onstuitbare	globalisering	van	de	economie	maakt	dat	we	ons,	willen	we	
onze	welvaart	behouden,	niet	aan	deze	ontwikkelingen	kunnen	onttrekken.	Ze	voltrekken	
zich	bovendien	in	hoog	tempo.	

� De	PvdA	zal	daarom	urgent	een	visie	moeten	ontwikkelen	hoe	onze	samenleving	zich	op	
deze	ontwikkelingen	moet	voorbereiden	ter	bescherming	van	onze	welvaart	en	ons	welzijn	
en	met	inachtneming	van	haar	sociaal	democratisch	gedachtegoed.		

� Dat	betekent	dat	de	PvdA	vanuit	haar	traditie	de	ontwikkelingen	die	op	ons	afkomen	niet	uit	
de	weg	wil	gaan,	maar	zich	er	van	bewust	is	dat	zij	voor	de	economie	en	arbeidsmarkt	
fundamenteel	ingrijpend	zijn.	Waar	de	sociaal-democratie	is	ontstaan	als	tegenmacht	tegen	
de	ongebreidelde	markt,	worden	we	uitgedaagd	om	opnieuw	fundamenteel	positie	in	te	
nemen.	

� Een	veel	geziene	reactie	op	de	dreiging	van	ingrijpende	maatschappelijke	veranderingen	is	
zich	hiertegen	te	verzetten.	Dat	is	wellicht	begrijpelijk,	maar	uiteindelijk	niet	in	het	belang	
van	zowel	samenleving	als	individu.	De	PvdA	moet	de	moed	en	de	creativiteit	hebben	om	
een	perspectief	te	bieden	aan	de	onzekere	burger,	niet	gebaseerd	op	het	tegenhouden	of	
vertragen	van	onvermijdelijke	verandering,	maar	op	het	zodanig	geleiden	en	beheersen	
daarvan	dat	welvaart	en	welzijn	worden	bevorderd	binnen	het	kader	van	de	sociaal	



democratische	beginselen.	Waar	in	het	industrieel	kapitalisme	de	werknemer	niets	anders	
had	dan	zijn	arbeidskracht	te	verliezen,	kan	hij	nu	met	kenniskracht	winnen.	

� Ze	zal	die	visie	in	een	aantal	concrete	doelstellingen	moeten	vertalen.	Onderwerpen	die	
daarbij	moeten	worden	geadresseerd	zijn	onder	meer:	

o het	mogelijk	invoeren	van	een	basisinkomen;	

o de	bescherming	van	de	sociale	zekerheden	van	zzp’ers;	

o de	wijze	waarop	het	(beroeps)onderwijs	de	noodzakelijke	talenten	opleidt	en	de	
juiste	vaardigheden	ontwikkelt,	die	de	nieuwe	economie	vereist;	

o de	vraag	hoe	innovatief	ondernemerschap	kan	worden	gestimuleerd;	

o mogelijke	strategieën	om		banen	aan	de	onderkant	van	de	arbeidsmarkt	te	creëren	
en	de	slagkracht	van	arbeidsbemiddeling	te	vergroten;	

� Een	dialoog	moet	hierover	worden	aangegaan	met	de	vakbeweging	als	natuurlijke	partner.	
We	nemen	binnen	de	FNV	een	eerste	ontwikkeling	waar	om	werknemers	met	raad	en	daad	
terzijde	te	staan	bij	hun	eigen	ontwikkeling	en	arbeidsmobiliteit.	Naast	opkomen	voor	de	
belangen	van	werknemers,	is	dat	een	weg	om	te	volgen	en	-	.	voorzover	de	politiek	daarop	
van	invloed	kan	zijn	-	aan	bij	te	dragen,	bijvoorbeeld	door	schotten	weg	te	nemen	die	het	
bemoeilijken	om	te	switchen	tussen	bedrijfstakken.	

	

Waarom	Amsterdam?	

� Hoewel	die	opdracht	op	landelijk	niveau	zal	moeten	worden	opgepakt	kan	de	
metropoolregio	Amsterdam	een	voorbeeldfunctie	hebben	bij	het	vormgeven	van	de	
maatregelen	die	de	nieuwe	economie	vereist.	Daar	zijn	een	aantal	argumenten	voor.	
Amsterdam	is	een	belangrijk	ankerpunt	voor	de	Nederlandse	economie	met	een	grote	
internationale	marktwaarde.	Ze	is	niet	alleen	met	haar	haven	en	luchthaven	een	belangrijk	
knooppunt	in	het	internationale,	fysieke,	handelsverkeer,	maar	is	ook	het	grootste	Europese	
digitale	knooppunt.	Een	uitstekende	kennisinfrastructuur	op	het	gebied	van	ICT,	een	sterke	
creatieve	en	culturele	sector,	veel	innovatieve	start-ups,	een	internationaal	gerespecteerde	
rol	bij	het	ontwikkelen	van	smart	city-concepten,	een	grote	toeristische	trekpleister.	

� Kortom,	deze	eigenschappen	maken	Amsterdam	bij	uitstek	geschikt	om	zich	in	de	voorhoede	
te	plaatsen	bij	het	plaats	bieden	aan	nieuwe	ontwikkelingen	maar	daarbij	ook	bij	het	vinden	
van	een	antwoord	op	de	uitdagingen	van	de	nieuwe	digitale	economie.		

� Het	is	daartoe	wenselijk	toekomstscenario’s	uit	te	werken,	waarin,	als	functie	van	het	tempo	
en	de	reikwijdte,	zowel	de	effecten	van	de	digitaliseringrevolutie	op	de	arbeidsmarkt	en	de	
sociale	cohesie	als	de	mogelijke	corrigerende	beleidsinitiatieven	in	kaart	worden	gebracht.	
Deze	kunnen	de	basis	vormen	voor	concrete	politieke	agendapunten	en	voorkomen	dat	we	
alleen	reactief	reageren.	



Waar	staan	we	dan	voor?	

� Het	is	wenselijk	dat	de	Amsterdam	Economic	Board,	die	zich	vooral	richt	op	de	economische	
ontwikkeling	van	de	metropoolregio,	inclusief	de	eisen	die	daarbij	gesteld	worden	aan	het	
menselijk	kapitaal,	ook	aandacht	besteedt	aan	de	kansen	en	bedreigingen	waar	de	
arbeidsmarkt	mee	te	maken	krijgt,	met	name	als	gevolg	van	de	digitalisering	en	voorstellen	
doet	hoe	deze	te	pareren,	in	samenspraak	met	partners	in	het	onderwijs	en	
arbeidsbemiddeling.	

� De	nieuwe	economie	heeft	stedelijke	agglomeraties	nodig	om	te	floreren.	In	zulke	stedelijke	
omgevingen	ontstaan	de	netwerken	die	de	voedingsbodem	zijn	voor	innovatie	en	creativiteit	
en	die	daarmee	de	basis	leggen	voor	arbeidsgelegenheid	en	welvaart.	Amsterdam	zal	
daartoe	zijn	unieke	stedelijke	profiel	moeten	verbreden	en	versterken.	Dat	vereist	enerzijds	
een	verdichting	van	de	stad,	daarbij	ook	de	randgemeentes	betrekkend	en	anderzijds	het	
intensiveren	van	de	verbindingen	met	de	verder	weg	gelegen	delen	van	de	metropoolregio,	
zoals	Almere,	Haarlem,	Velzen,	Zaanstad,	Hilversum.	Een	uitmuntend	snel	openbaar	
vervoersnetwerk	moet	ervoor	zorgen	dat	de	afstanden	binnen	de	metropoolregio	en	die	tot	
het	stadscentrum	als	klein	ervaren	worden.	Daarmee	wordt	tevens	het	aanbod	van	geschikte	
woonruimte	over	een	groter	areaal	gespreid	en	een	knelpunt	weggenomen	voor	het	
aantrekken	van	buitenlands	talent.	Ook	de	spreiding	van	het	toerisme	zal	hiermee	bevorderd	
worden.	De	ontwikkeling	van	smart	city	concepten,	gebruik	makend	van	de	innovatieve	
kracht	van	Amsterdamse	kennis-	en	technologiebedrijven,	moet	dit	breed	metropolitaans	
ecosysteem	ondersteunen.				

� Het	wegvallen	van	banen	in	het	middensegment	van	de	arbeidsmarkt	zal	waar	mogelijk	
gecompenseerd	moeten	worden	met	banen	in	de	kleinschalige	dienstensector.	De	
toeristenindustrie	is	daar	in	principe	een	belangrijke	afnemer	van.	Ook	het	hogere	segment	
van	de	arbeidsmarkt	zal	meer	vraag	naar	zulke	diensten	genereren.	De	vraag	welke	kansen	
hier	liggen	en	hoe	die	moeten	worden	gerealiseerd	zou	onderwerp	van	studie	moeten	zijn	en	
eerste	stappen	zouden	moeten	worden	gezet	om	dit	proces	op	gang	te	brengen.			

� In	de	nieuwe	economie	is	er	een	grote	vraag	naar	creatief	en	ICT-vaardig	en	-kundig	talent.	
Het	onderwijs	heeft	een	belangrijke	taak	om	aan	die	vraag	te	voldoen.	ICT-vaardigheid	is	een	
belangrijke	kwaliteit,	die	het	onderwijs,	te	beginnen	met	het	basisonderwijs,	zal	moeten	
ontwikkelen.	Hetzelfde	geldt	voor	andere	vaardigheden	die	in	de	nieuwe	economie	gevraagd	
worden,	zoals	ondernemerschap	en	ontwerpen.	Er	zijn	weliswaar	ettelijke	initiatieven	op	dat	
gebied,	maar	er	ontbreekt	een	coherent,	goed	gestructureerd	beleid.	Gezien	zijn	profiel	en	
zijn	ambities	is	het	niet	alleen	gewenst,	maar	zelfs	noodzakelijk	dat	Amsterdam	op	een	
overtuigende	manier	het	initiatief	neemt	om	hier	invulling	aan	te	geven.		

� Er	zijn	mismatches	tussen	de	competenties	die	de	huidige	en	toekomstige	arbeidsmarkt	
vereist	en	degene	die	vele	werknemers	en	werkzoekenden	hebben.	In	samenwerking	met	
het	bedrijfsleven	en	de	kennisinstellingen	zou	een	systeem	van	na-	en	bijscholing	moeten	
worden	opgezet,	dat	hier	een	antwoord	op	geeft.	Waar	nu	veel	mobiliteitsbeleid	wordt	
opgezet	vanuit	sectoren	die	personeel	kwijt	moeten,	moeten	daarbij	ook	sectoren	worden	
betrokken	waar	de	vraag	naar	arbeid	juist	toeneemt.	



� De	PvdA	Amsterdam	is	optimistisch	over	het	vermogen	van	mensen	om	te	leren.	Wel	moet	
iedereen	de	kans	krijgen	om	te	leren.	We	houden	de	vinger	aan	de	pols	bij	verschillende	
groepen	op	de	arbeidsmarkt	om	te	zien	of	groepen	werknemers	/	werkzoekenden	
categorisch	het	slachtoffer	worden	van	de	nieuwe	ontwikkelingen,	omdat	zij	onevenredig	
vaak	werk	verliezen;	in	een	race	to	the	bottom	terecht	komen	door	verdringing	op	de	
arbeidsmarkt;	en/of	niet	kunnen	profiteren	van	de	nieuwe	kansen.	Het	recht	en	de	plicht	op	
bijscholing	verdient	hoe	dan	ook	grotere	aandacht	en	zou	ook	voor	zzp’ers	moeten	gelden.	
Arbeidsbemiddeling	voor	mensen	met	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	moet	een	veel	
pragmatischer	karakter	te	krijgen,	zodat	meer	creatieve	oplossingen	mogelijk	worden.	

Inleiding	
“Nieuwe	Arbeidsmarkt”	is	een	van	de	thema’s	waarop	de	afdeling	Amsterdam	van	de	PvdA	een	visie	
ontwikkeld	wil	zien,	die	basis	kan	zijn	voor	haar	politieke	agenda.	Een	team	van	vijf	leden	(Raoul	
Schildmeijer	(trekker),	Walter	Hoogland,	Matthijs	de	Groot,	Maarten	Vleeschhouwer,	Lian	Heinhuis	
en	Edith	Kuyvenhoven)	heeft	zich,	zowel	op	grond	van	persoonlijke	affiniteit	als	op	grond	van	
professionele	betrokkenheid	met	dit	onderwerp	bezig	gehouden.		Om	tot	afgewogen	conclusies	en	
aanbevelingen	te	komen	hebben	ze	interviews	gehad	met	een	aantal	externe	deskundigen1,	van	
diverse	pluimage,	zowel	partijlid	als	niet	en	hebben	ze	een	uitgebreid	aantal	geschreven	bronnen	
geraadpleegd.	Een	kleine	selectie	hiervan	wordt	in	de	voetnoten	genoemd2345.	

	“Nieuwe	Arbeidsmarkt”	is	een	thema	waarvan	de	reikwijdte	zich	niet	beperkt	tot	de	metropoolregio	
Amsterdam.	Het	team	is	er	daarom	vanuit	gegaan	dat	zijn	analyse	en	de	daaruit	voortvloeiende	
aanbevelingen	ook	een	rol	zouden	moeten	spelen	bij	het	formuleren	van	het	landelijke	en	eventueel	
Europese	beleid,	dat	de	PvdA	nastreeft.	Wel	zal	Amsterdam	als	stedelijk	gebied	met	zijn	specifieke	

																																																													

1	Paul	de	Beer,	Zef	Hemel,	Sabine	de	Jong,	Dennis	Boutkan,	Ger	Baron,	Hans	Kamps,		
2	Carl	Benedikt	Frey		C.	Frey	and	M.	Osborne,	“The	future	of	employment:	How	susceptible	are	jobs	to	
computerization,”	The	Oxford	Martin	programme,	Sep	2013	
(http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf)	
3	Eryk	Brynjolfsson	and	Andrew	McAfee,	"The	second	machine	age:	work,	progress	and	prosperity	in	
a	time	of	brilliant	technologies"	W.W.	Norton	&	Company,	New	York,	London	
4	The	Economist:	

� Special	Report	"The	Future	of	Jobs"	10	Sept.	2011		

� The	future	of	Medicine	"Squeezing	out	the	doctor"	2	juni	2012	

� "The	factory	of	the	future	"	30	Oct.	2013	

� "Coming	to	an	office	near	you"	18	Januari	2014	

� "The	future	of	jobs;	the	unrushing	wave"	18	Januari	2014		

� Special	Report	"Robots"	29	Maart	2014	

� "Internet	Monopolies"	29	November	2014	
5	McKinsey	Insights:	Automation,	jobs	and	the	future	of	work,	december	2014	



economische	en	maatschappelijke	karakteristieken	bij	uitstek	te	maken	krijgen	met	de	in	dit	rapport	
beschreven	ontwikkelingen	op	de	arbeidsmarkt	en	zal	ze	een	voortrekkersrol	kunnen	spelen	in	het	
adresseren	van	de	te	verwachte	gevolgen	hiervan.	Hiertoe	worden	een	aantal	mogelijke	actiepunten	
geformuleerd.	

De	arbeidsmarkt	zal	in	toenemende	mate	te	maken	krijgen	met	-elkaar	gedeeltelijk	versterkende-	
ontwikkelingen	als	flexibilisering,	globalisering	en	digitalisering.	De	gevolgen	daarvan	zullen	
ingrijpend	zijn	en	die	beginnen	al	zichtbaar	te	worden.	Het	team	is	ervan	uitgegaan	dat	de	geschetste	
ontwikkelingen	autonoom	en	niet	te	stuiten	zullen	zijn,	los	van	de	vraag	of	men	ze	wenselijk	of	
onwenselijk	acht.	Ook	het	tempo	waarmee	ze	plaats	vinden	is	maar	beperkt	beïnvloedbaar.	
Weliswaar	verschillen	de	meningen	hoe	snel	en	ingrijpend	die	ontwikkelingen	voor	de	arbeidsmarkt	
als	geheel	zijn,	maar	dat	ze	op	individueel	niveau	tenminste	een	grote	impact	zullen	hebben	staat	
buiten	kijf.	De	samenleving	zal	zich	daarop	moeten	voorbereiden,	moeten	anticiperen	op	wat	die	
gevolgen	zullen	zijn	en	de	ongewenste	effecten	daarvan	proberen	te	beperken.	Omdat	arbeid	
centraal	staat	in	de	idealen	die	de	PvdA	voorstaat	heeft	de	partij	de	plicht	om	in	dit	maatschappelijke	
proces	een	proactieve	rol	te	spelen.	Niet	vanuit	een	defensieve	poging	de	veranderingen	tegen	te	
houden	-dat	zal	onmogelijk	blijken-	maar	om	analytisch,	creatief	een	beleid	te	formuleren	dat	als	
uitgangspunt	heeft	dat	ook	die	nieuwe	arbeidsmarkt	gekenmerkt	wordt	door	de	basiswaarden	van	
de	sociaal	democratie:	het	recht	op	een	fatsoenlijk	bestaan	voor	iedereen	in	een	samenleving	die	
gekenmerkt	wordt	door	vrijheid,	solidariteit	en	verantwoordelijkheid,	gelijkheid	van	kansen,	waar	
mogelijk	het	recht	op	fatsoenlijke	en	bestaanszekerheid	garanderende	arbeid,	een	fatsoenlijke	oude	
dag.		De	partij	zal	daarbij	vooral	moeten	nadenken	over	de	vraag	hoe	we	zwakke	schouders	sterker	
kunnen	maken	in	plaats	van	ons	te	beperken	tot	de	opmerking	dat	de	sterkste	schouders	de	
zwaarste	lasten	moeten	dragen.	Ze	zal	zich	op	basis	van	een	realistische	visie	de	overtuigingskracht	
moeten	aanmeten	om	een	onzekere	samenleving	de	weg	te	wijzen	hoe	in	een	snel	veranderende,	
digitaliserende	wereld,	gekenmerkt	door	een	steeds	heftiger	globale	competitie,	het	uitgangspunt	
van	een	faire	toekomst	voor	iedereen	behouden	kan	blijven.	

In	deze	notitie	wordt	een	korte	toelichting	gegeven	op	de	drijvende	krachten	achter	de	nieuwe	
arbeidsmarkt:	flexibilisering,	globalisering	en	digitalisering.		Vervolgens	zullen	daaruit	enkele	
conclusies	worden	getrokken	en	suggesties	worden	gedaan	over	de	wijze	waarop	we,	vanuit	het	
perspectief	van	de	idealen	van	de	PvdA	over	een	fatsoenlijke	samenleving,	hierop	zouden	kunnen	
reageren.	Daarbij	zal	ook	aan	de	orde	komen	welke	implicaties	er	in	het	bijzonder	voor	Amsterdam	
en	zijn	regio	kunnen	zijn.	Het	team	Nieuwe	Arbeidsmarkt	wil	ervoor	pleiten	dat	de	notitie	als	basis	
wordt	gebruikt	voor	een	bredere	discussie	binnen	de	partij.	Het	team	acht	de	urgentie	hiervan	groot.	
De	PvdA	zou	de	ontwikkelingen	vóór	moeten	zijn,	moeten	acteren	en	niet	in	een	situatie	terecht	
komen	waarin	ze	alleen	maar	kan	reageren.	

Flexibilisering	
Flexibilisering	van	arbeid	is	een	belangrijk	kenmerk	van	de	huidige	arbeidsmarkt.	Zeker	aan	het	begin	
van	hun	professionele	loopbaan	zijn	tijdelijke	contracten	voor	werkzoekenden	meer	de	regel	dan	de	
uitzondering.	Maar	ook	later	lijken	arbeidsrelaties	steeds	meer	gebaseerd	op	tijdgebonden	
contracten	o.a.	leidend	tot	een	bijna	ongebreidelde	toename	van	het	aantal	zzp’ers	en	tot	de	bloei	
van	uitzendorganisaties.	De	opkomst	van	bedrijven,	die	een	digitaal	platform	bieden,	waarmee	
dienstverlening	op	individuele	basis	wordt	aangeboden,	zoals	de	taxidienstverlener	Uber,	versterkt	



dit	proces.	Aan	het	begin	van	iemands	loopbaan	heeft	die	ontwikkeling	wellicht	ook	positieve	kanten	
-zoals	een	breder	assortiment	aan	ervaringen,	grotere	vrijblijvendheid	etc.-,	maar	naarmate	
werkenden	ouder	worden	groeit	de	onzekerheid	over	de	vraag	of	er	nog	werk	zal	zijn,	wat	voor	werk	
dat	dan	is	en	welke	inkomens-	en	pensioenvooruitzichten	daaraan	verbonden	zijn.	Het	beheersbaar	
houden	van	de	drift	naar	steeds	grotere	flexibiliteit	op	de	arbeidsmarkt,	binnen	de	randvoorwaarden	
die	een	sociaaldemocratische	partij	belangrijk	acht,	is	een	steeds	belangrijker	thema	op	de	politieke	
agenda.		Het	beantwoorden	van	die	vraag	is	niet	triviaal	en	moet	plaats	vinden	in	een	complex	
systeem	van	conflicterende	belangen	waarbij	goedbedoelde	maatregelen	onbedoelde	negatieve	
effecten	kunnen	hebben,	zoals	de	discussie	over	de	nieuwe	wet	werk	en	zekerheid	demonstreerde.	
De	discussie	speelt	zich	bovendien	nog	af	tegen	de	achtergrond	van	de	nog	moeilijk	te	voorspellen	
ontwikkelingen	op	het	gebied	van	globalisering	en	digitalisering.	Ontslagrecht,	misbruik	van	de	
kwetsbare	positie	van	stagiaires,	rechtspositie	van	flexwerkers,	sociale	zekerheid	van	zzp’ers,	
scholing,	permanente	educatie,	innovatie,	ondernemerschap,	zijn	een	aantal	van	de	vaak	onderling	
samenhangende	onderwerpen,	die	geadresseerd	moeten	worden	om	de	toekomst	optimaal	
tegemoet	te	kunnen	treden.	Voor	de	PvdA	betekent	dit	dat	ze	een	antwoord	moet	vinden	op	de	
vraag	hoe	de	gewenste	ontwikkeling	naar	een	vitale,	zichzelf	continu	aanpassende	en	innoverende	
economie	verbonden	kan	blijven	met	de	sociaaldemocratische	waarden	van	bestaanszekerheid,	
fatsoenlijke	arbeid	en	een	fatsoenlijke	oude	dag.	

De	trend	naar	meer	flexibele	arbeid	voltrekt	zich	op	alle	niveaus	van	de	arbeidsmarkt.	Zowel	
laaggeschoolden	als	hooggeschoolden	hebben	ermee	te	maken.	Naast	het	traditionele	belang	van	
werkgevers	om	een	flexibel	werknemersbestand	te	hebben	is	een	belangrijke	reden	dat	ze	in	moeten	
spelen	op	steeds	sneller	veranderende	omgevingsfactoren	zowel	aan	de	vraagkant	als	de	
productiekant	met	als	gevolg	nieuwe	eisen	aan	de	vaardigheden	van	hun	werknemers.	De	vraag	of	
ingespeeld	kan	worden	op	met	name	technologische	veranderingen	is	bepalend	voor	het	al	of	niet	
concurrerend	blijven	in	een	economie	waar	grenzen	vervagen.	Werknemers	zullen	zich	genoodzaakt	
zien	hierop	te	reageren	door	hun	palet	aan	vaardigheden	voortdurend	bij	te	stellen.	Niet	alleen	zal	
niet	iedereen	in	staat	zijn	dat	te	doen	of	dat	gedurende	zijn	hele	werkende	leven	vol	te	houden,	maar	
ook	is	de	vraag	hoe	je	de	onzekerheid	in	toom	houdt,	die	een	voortdurende	aanpassing	aan	nieuwe	
eisen	stelt.	Welke	rol	gaan	(tijdelijke)	arbeidsmigranten	op	die	flexibele	arbeidsmarkt	spelen	en	
welke	bedreiging	vormen	ze	voor	de	werkgelegenheid	van	de	eigen	burgers.	Hoe	voorkom	je	dat	
bestaande	maatschappelijke	tegenstellingen,	op	grond	van	afkomst	en	opvoeding,	versterkt	worden	
in	plaats	van	verminderd.		En	tenslotte	welke	verantwoordelijkheid	dient	er	gelegd	te	worden	bij	
respectievelijk	de	werkgevers,	de	overheid	en	de	werknemers	zelf	bij	het	vinden	van	de	balans	
tussen	een	economie,	die	zich	wereldwijd	in	de	concurrentie	overeind	weet	te	houden	en	het	ideaal	
van	een	fatsoenlijk	bestaan	voor	iedereen.	In	de	Amsterdamse	context	zal	flexibilisering	een	zo	
mogelijk	nog	belangrijker	aandachtspunt	moeten	zijn	door	de	betekenis	van	economische	sectoren	
(zoals	IT	en	creatieve	industrie)	waar	de	volatiliteit	van	de	vraag	van	de	markt	en	de	vaardigheden	
die	nodig	zijn	om	daaraan	te	voldoen	bij	uitstek	groot	zijn.			

Globalisering	
De	globalisering	van	onze	economie	is	al	tientallen	jaren	gaande.	Off-shoring	heeft	een	significante	
impact	gehad	op	de	werkgelegenheid	in	een	groot	aantal	sectoren	van	met	name	de	maakindustrie	
met	voorspelbare,	vaak	tot	protectionistische	maatregelen	aansporende,	reacties	van	werknemers	in	
de	westerse	industrielanden.	In	de	praktijk	zijn	de	effecten	op	de	totale	werkgelegenheid	minder	



groot	geweest	dan	werd	gevreesd.	Vooral	doordat	er	een	verschuiving	plaats	had	naar	andere	
economische	zwaartepunten	met	een	daarbij	behorende	vraag	naar	arbeidskrachten,	zoals	de	
dienstensector	en	bedrijven	die	inzetten	op	creatieve	en	technische	meerwaarde	van	producten.	De	
verschuiving	van	arbeid	naar	kapitaal	als	gevolg	van	automatisering	en	toenemende	loonkosten	in	de	
landen	met	(te)	goedkope	arbeid	begint	overigens	tot	het	tegenovergestelde	proces	te	leiden.	
Hogere	productiviteit	als	gevolg	van	automatisering	en	de	voordelen	van	de	nabijheid	van	de	
afzetmarkt	maakt	het	weer	interessant	om	de	productie	van	goederen	in	eigen	land	te	hebben,	zij	
het	dat	het	aantal	arbeidsplaatsen	dat	daarmee	gemoeid	is	aanzienlijk	kleiner	is	dan	het	aantal	dat	
eerder	verdween.	Een	niet	onbelangrijke	vraag	is	of	die	ontwikkeling,	waar	met	name	China	nu	
steeds	meer	mee	te	maken	heeft,	het	accent	gaat	verleggen	naar	het	off-shoren	van	taken	waarin	wij	
op	dit	ogenblik	nog	een	sterke	concurrentiepositie	op	de	internationale	markt	hebben.	Grote	
technologiebedrijven	maken	duidelijk	dat	ze	hun	kennis	halen	daar	waar	ze	die	met	de	grootste	
kwaliteit	en	kwantiteit	kunnen	vinden	en	doen	aanzienlijke	investeringen	in	R&D	centra	in	landen	als	
China	en	India.	We	kunnen	er	kortom	niet	op	rekenen	dat	onze	traditionele	voorsprong	op	het	
gebied	van	kennisontwikkeling	zondermeer	behouden	blijft.	Het	leidt	tot	de	vraag	welke	
karakteristieken	onze	samenleving	en	economie	moeten	hebben,	om	onze	welvaart	op	een	niveau	te	
houden	waarop	we	onze	waarden	überhaupt	nog	in	staat	zijn	te	realiseren.	Het	is	duidelijk	dat	kennis	
en	innovatie	daarin	een	sleutelrol	zullen	moeten	spelen.	Dat	zal	moeten	gebeuren	tegen	de	
achtergrond	van	een	steeds	grotere	en	bredere	internationale	concurrentie	waarbij	de	aanwezigheid	
van	en	de	toegang	tot	talent	van	cruciaal	belang	is.	Ervan	uitgaande	dat	er	sprake	is	van	open	
markten	zullen	we	ons	bovendien	moeten	kunnen	verplaatsen	in	de	eisen	die	markten	met	een	
andere	culturele	achtergrond	stellen.	Het	gaat	kortom	niet	alleen	om	het	kweken	en	aantrekken	van	
talent	en	unieke	vaardigheden,	maar	ook	om	culturele	ontvankelijkheid.	In	die	steeds	globalere	
economie	staan	we	als	klein	land,	met	een	relatief	kleine	eigen	markt,	zwak.	Open	grenzen	en	
Europese	samenwerking	zijn	daarom	van	levensbelang.		

Amsterdam	heeft	een	aantal	kwaliteiten,	die	haar	een	potentieel	sterke	uitgangspositie	geven	bij	het	
adresseren	van	deze	ontwikkelingen.	De	wereld	ondergaat	een	rappe	urbanisering.	Weliswaar	is	
Amsterdam	niet	een	megametropool	-en	zal	dat	(gelukkig)	ook	niet	worden-,	maar	het	heeft	wel,	
ondanks	zijn	relatieve	kleinschaligheid,	de	karakteristieken	van	een	urbane	omgeving,	die	
nastrevenswaardig	en	ook	in	de	nieuwe	economie	inzetbaar	zijn:	leefbaarheid,	(in	principe)	
duurzaamheid,	culturele	diversiteit,	tolerantie.	De	Amsterdamse	economie	is	bovendien	al	sterk	
gericht	op	potentiële	groeisectoren	van	de	(wereldwijde)	economie,	zoals	IT	en	de	creatieve	industrie	
en	kent	het	een	relatief	goed	ontwikkelde	reputatie	op	het	gebied	van	innovatieve	startende	
ondernemingen.	Met	die	kwaliteiten	als	uitgangspunt	zou	ambitieus	moeten	worden	ingezet	op	het	
versterken	van	de	grootstedelijke	dynamiek,	vanuit	het	besef	dat	een	urbane	omgeving	de	
netwerken	mogelijk	maakt	waarop	een	moderne	innoverende	economie	drijft.	Overheid,	onderwijs-	
en	kennisinstellingen	en	bedrijfsleven	zullen	gezamenlijk,	creatief,	daadkrachtig,	efficiënt	en	effectief	
ervoor	moeten	zorgen	dat	de	Amsterdamse	regio	die,	leefbare,	urbane	hotspot	wordt,	concurrerend	
op	de	wereldmarkt	en	nieuwe	arbeidsplaatsen	scheppend.									

Digitalisering	
Onze	wereld	ondergaat	een	digitale	revolutie.	Die	zal	een	toenemende	impact	hebben	op	de	
arbeidsmarkt.	Het	tempo	van	die	revolutie	is	naar	verwachting	zo	hoog,	dat	de	samenleving	moeite	
zal	hebben	om	de	maatschappelijke	impact	te	absorberen.	De	drijvende	kracht	is	de	exponentieel	



toenemende	groei	van	rekenkracht,	digitale	opslagcapaciteit	en	communicatiesnelheid	(zo’n	factor	2	
elke	2	jaar:	de	wet	van	Moore).	Weinig	mensen	realiseren	zich	wat	exponentiële	groei	betekent	en	
velen	onderschatten	daarom	welk	effect	die	in	het	kader	van	de	digitale	revolutie	gaat	hebben	op	
onze	samenleving.	De	ontwikkeling	wordt	vaak	geschetst	als	robotisering,	maar	robots	zijn	maar	een	
ondergeschikte	manifestatie	van	wat	er	gaande	is.	Ze	kunnen,	met	de	vaak	karikaturale	beelden,	die	
ermee	worden	geassocieerd	een	misleidend	beeld	geven	van	wat	die	digitale	revolutie	voor	de	
arbeidsmarkt	inhoudt.	Die	spitst	zich	toe	op	het	feit	dat	de	verzameling	van	en	toegankelijkheid	tot	
steeds	grotere	hoeveelheden	data	(Big	Data),	door	onszelf	of	door	steeds	kleinere	sensoren	
gegenereerd,	gekoppeld	aan	snelle	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	kunstmatige	intelligentie	(KI)	
ertoe	leiden	dat	steeds	meer	cognitieve	taken	kunnen	worden	overgenomen	door	digitale	systemen.	
Complementair	hieraan	is	de	snelle	opkomst	van	digitale	platforms	in	de	dienstensector,	zoals	Uber	
en	Airbnb.		

De	effecten	daarvan	zijn	nu	al	merkbaar.	Routinetaken	in	het	midden	van	het	arbeidssegment	
verdwijnen,	zoals	de	ontslaggolven	bij	de	grote	Nederlandse	banken	illustreren.	Die	trend	zal	zich	
voortzetten,	met	als	gevolg	dat	een	groot	deel	van	het	personeel	in	de	dienstensector,	banken,	
verzekeringsmaatschappijen	etc.,	overbodig	zal	worden.	Dezelfde	ontwikkelingen	zijn	te	verwachten	
bij	beroepen	in	de	medische	sector,	de	detailhandel,	de	logistiek	en	vele	andere	onderdelen	van	onze	
economie.	De	detailhandel	zien	we	in	rap	tempo	van	gedaante	veranderen.	Internetbedrijven	als	
bol.com	hebben	een	grotere	omzet	dan	een	–inmiddels	failliete-	warenhuisketen	V&D	en	ze	doen	
dat	met	een	fractie	van	het	aantal	medewerkers.	Terwijl	er	een	grote	druk	ontstaat	op	de	
werkgelegenheid	in	beroepen,	die	“medium	skills”	vereisen	kampen	“High	Skills”	beroepen,	zoals	in	
de	ICT	en	de	High	Tech	sectoren	met	een	groot	gebrek	aan	arbeidskrachten.	Het	zal	leiden	tot	een	-	
al	zichtbare-	polarisatie	op	de	arbeidsmarkt.	Het	mediane	inkomen	in	de	VS	daalt,	terwijl	het	
gemiddelde	inkomen	stijgt	als	gevolg	van	een	gering	aantal	grootverdieners.	In	het	“Low	Skills”	
domein	is	er,	voorlopig	althans,	nog	wel	een	vraag	naar	mensen	als	tuinlieden,	kappers,	
kleuterleidsters,	zorgverleners	etc.,	maar	als	de	middensector	ontvolkt	raakt	en	zich	niet	kan	
omscholen	tot	“High	Skills”	professional	dan	zal	het	aanbod	in	de	“Low	Skills”	sector	toenemen	met	
alle	gevolgen	van	dien	voor	de	prijs	die	men	daarvoor	bereid	is	te	betalen.	Er	zijn	optimisten,	die	
denken	dat	de	negatieve	gevolgen		beperkt	zullen	blijven.	Ze	verwijzen	o.a.	naar	de	wijze	waarop	de	
samenleving	heeft	weten	te	reageren	op	de	industriële	revolutie.	De	technologische	ontwikkelingen	
van	die	periode	maakten	weliswaar	een	aantal	traditionele	ambachten	overbodig	maar	ze	creëerden	
vervolgens	ook	een	verscheidenheid	aan	nieuwe	beroepen	en	genereerden	een	grotere	vraag	naar	
goedkoper	wordende	producten.	Ook	de	WRR	in	zijn	recente	verkenning	“De	Robots	de	Baas”	(een	
verkeerde	titel,	zie	hierboven)	behoort	tot	het	kamp	van	de	optimisten.	Misschien	hebben	die	gelijk,	
maar	er	zijn	ook	goede	redenen	het	tegenovergestelde	te	veronderstellen.	Een	belangrijke	reden	
voor	een	pessimistischer	benadering	is	dat	zowel	het	karakter	als	het	tempo	van	de	huidige	digitale	
(4e	industriële)	revolutie	niet	vergelijkbaar	is	met	die	van	de	eerste	(de	stoommachines).	Het	tempo	
is	aanzienlijk	groter.	Terwijl	de	samenleving	typisch	een	generatie	nodig	heeft	om	veranderingen	te	
absorberen	is	de	tijdsschaal	nu	enkele	jaren	en	niet	vele	tientallen	jaren.	Het	World	Wide	Web	(niet	
meer	dan	25	jaar	oud)	is	een	goede	illustratie	van	het	tempo	waarmee	ontwikkelingen	plaats	vinden	
en	de	impact	die	ze	in	korte	tijd	op	de	samenleving	en	de	arbeidsmarkt	hebben.	Maar	zoals	eerder	
gesteld	de	snelheid	van	de	ontwikkelingen	heeft	een	exponentieel	verloop.	Vijf	jaar	geleden	dacht	
niemand	nog	aan	de	mogelijkheid	van	autonoom	rijdende	auto’s.	Nu	is	er	geen	autofabrikant	die	zich	
op	die	toekomst	niet	voorbereidt.	Ook	het	karakter	van	de	digitale	revolutie	is	fundamenteel	anders	



dan	die	van	de	industriële.	Toen	waren	het	manuele	taken	die	overbodig	raakten.	Nu	zijn	het	
cognitieve.	Al	hebben	ze	er	vertrouwen	in	dat	nieuwe,	nu	nog	onbekende,	banen	zullen	
compenseren	voor	de	teloorgang	van	degene	die	geautomatiseerd	raken,	ook	de	optimisten	zijn	
ervan	overtuigd	dat	de	arbeidsmarkteffecten	ingrijpend	zijn	en	dat	onze	maatschappij	zich	daarop	
moet	voorbereiden.	Het	maakt	des	te	meer	duidelijk	dat	we	onszelf	niet	in	slaap	moeten	sussen	en	
ons	met	grote	urgentie	moeten	voorbereiden	op	ontwikkelingen,	waarvan	de	reikwijdte	nog	
volstrekt	onduidelijk	is	en	die	velen	zich	nog	nauwelijks	kunnen	voorstellen.	We	zullen	moeten	
nagaan	waarop	onze	samenleving	zich	moet	inzetten	om	een	ongewenste	aanslag	op	wat	we	als	de	
verworvenheden	van	de	welvaartstaat	beschouwen	te	voorkomen.	Onderwijs,	kennis,	innovatie	zijn	
daarbij	sleutelwoorden.	Maar	serieuze	vragen	zijn	er	ook	over	de	mate	waarin	de	minder	begaafden	
onder	ons	zich	minimaal	staande	kunnen	houden;	over	de	betekenis	van	betaalde	arbeid	als	element	
in	de	zingeving	van	ons	bestaan.	Er	ontstaan	daarmee	ook	vragen	over	de	wenselijkheid	van	een	
basisinkomen	als	betaalde	arbeid	verdwijnt.		

Voor	Amsterdam	is	deze	nieuwe	economie	zowel	een	bedreiging	als	gezien	haar	karakteristieken	een	
kans.	Ze	kan	een	voortrekkersrol	spelen	en	we	zullen	alle	troeven	die	deze	stad	heeft	in	stelling	
moeten	brengen	om	dat	te	doen	gebeuren.	De	PvdA	zal	daarbij	het	voortouw	moeten	nemen.	

Conclusies	en	vragen	
� De	arbeidsmarkt	ondergaat	een	snelle	verandering	als	gevolg	van	een	aantal,	gedeeltelijk	

gecorreleerde	ontwikkelingen:	flexibilisering,	globalisering	en	digitalisering.	De	gevolgen	
daarvan	zijn	al	merkbaar:	ontslagrondes	bij	banken,	teloorgang	van	winkelketens,	
veruberisering	taxisector.	De	langzame	daling	van	de	werkloosheid,	de	nog	steeds	grote	
verborgen	werkloosheid	en	de	snelle	groei	van	het	aantal	flexwerkers	zijn	tekenen	aan	de	
wand.		

� Om	hun	concurrentiepositie	te	behouden	zullen	de	competentie-eisen	die	werkgevers,	zowel	
publiek	als	privaat,	aan	hun	werknemers	stellen	mee	moeten	evolueren.	Dat	versterkt	de	
tendens	om	meer	flexwerkers	in	te	huren.	Businessmodellen	als	door	Uber	en	Airbnb	
gebruikt,	die	als	een	platform	opereren	voor	op	individuele	basis	aangeboden	diensten,	zijn	
de	ultieme	vorm	van	het	flexibiliseren	van	arbeid	in	de	dienstensector.	Natuurlijk	is	een	
belangrijke	additionele	overweging	voor	werkgevers	dat	ze	hun	loonkosten	kunnen	drukken.	
De	vakbeweging	lijkt	maar	matig	in	staat	aan	deze	ontwikkelingen	weerwoord	te	bieden.	
Enerzijds	door	haar	afbrokkelend	ledenbestand	en	anderzijds	door	haar	vaak	behoudende	en	
onvoldoende	creatieve	opstelling.		

� In	de	zich	snel	ontwikkelende	en	aan	felle	(mondiale)	concurrentie	onderhevige	economie	zal	
de	verdiencapaciteit	van	de	samenleving	in	stand	moeten	worden	gehouden	willen	we	de	
verworvenheden	van	onze	welvaartstaat	tenminste	in	stand	houden.	Dat	vereist	
onvermijdelijk	mobiliteit	op	de	arbeidsmarkt	en	een	voortdurende	aanpassing	van	de	
vaardigheden	waarmee	werknemers	en	zzp’ers	aansluiten	op	de	arbeidsmarkt.	Dit	alles	leidt	
tot	een	groot	aantal	vragen,zoals:	

o Hoe	zorgen	we	ervoor	dat	zowel	integraal	als	op	individueel	niveau	competenties	in	
de	pas	blijven	lopen	met	de	technologische	en	maatschappelijke	ontwikkelingen	?	



o Welke	verantwoordelijkheid	hebben	werkgevers,	werknemers	en	de	overheid	hierin?	

o Hoe	zorgen	we	ervoor	dat	ook	zzp’ers	hun	competentieportefeuille	intact	houden.		

o Hoe	zal	het	onderwijs	hierop	moeten	reageren	?	Hoe	organiseren	we	de	scholing	van	
werkenden	gedurende	hun	loopbaan	?			

o Er	is	een	wisselwerking	tussen	versoepeling	van	het	ontslagrecht	en	een	
vermindering	van	het	aantal	flexwerkers.	Hoe	vinden	we	daar	de	juiste	balans	
tussen?	

o Hoe	beschermen	we	de	werkgelegenheid	voor	oudere	werknemers	en	mensen	met	
een	handicap	in	een	arbeidsmarkt	waar	competentie-eisen	voortdurend	evolueren?	

o Hoe	zorgen	we	ervoor	dat	pensioenrechten	op	een	voor	iedereen	sociaal	
aanvaardbaar	niveau	blijven,	ook	voor	flexwerkers	en	zzp’ers	dus?	

o 		

o 		

o 	

� Een	belangrijk	globaliseringseffect	in	voorgaande	jaren	is	de	off-shoring	van	
productiewerkers	geweest	naar	lage-lonenlanden.	Een	niet	onbelangrijke	vraag	is	of	
hetzelfde	effect	zich	niet	gaat	voordoen	voor	hooggeschoolde	arbeid.	Grote	internationale	
bedrijven	zullen	kennis	halen	daar	waar	die	kwantitatief	en	kwalitatief	het	beste	te	vinden	is	
en	dat	tegen	de	laagst	mogelijke	kosten.	Ook	hier	komen	weer	een	aantal	–gedeeltelijk	met	
het	voorgaande	overlappende-	vragen	aan	de	orde:	

o Wat	zijn	de	kwaliteiten	waarmee	Nederland	zich	in	de	internationale	competitie	
staande	kan	houden?	

o Hoe	zorgen	we	ervoor	dat	die	kwaliteiten	versterkt	worden	en	voldoende	uniek	zijn?	

o Kunnen	we	gebruik	maken	van	onze	multiculturele	samenleving	om	beter	in	te	
spelen	op	culturele	verschillen	in	exportmarkten?	

o Hoe	moeten	we	onze	samenleving	organiseren	om	enerzijds	aan	de	binnenlandse	
vraag	naar	basisdienstverlening	te	voldoen	en	anderzijds	de	hoogwaardige	
(creatieve,	virtuele)	producten	en	diensten	te	leveren	die	de	internationale	markt	
vraagt.	

o Hoe	open	moet	onze	eigen	arbeidsmarkt	zijn,	enerzijds	bij	het	binnenhalen	van	
talent	en	anderzijds	bij	het	werven	voor	taken	waar	Nederlanders	om	een	
verscheidenheid	aan	redenen	niet	in	geïnteresseerd	zijn?	

o Welk	beleid	dient	de	regio	Amsterdam	te	ontwikkelen	om	op	deze	ontwikkelingen	in	
te	spelen.				

o 						



� Het	gevolg	van	de	digitale	revolutie	is	dat	steeds	meer	cognitieve	taken	geautomatiseerd	
zullen	worden.	Negatieve	werkgelegenheidseffecten	zullen	zich	verbreden	naar	sectoren,	die	
tot	nu	toe	buiten	schot	leken	te	zijn:	gezondheid,	juridisch,	logistiek….Die	ontwikkeling	gaat	
zeer	snel.	De	vergelijking	met	de	industriële	revolutie	als	het	gaat	om	de	verwachting	dat	de	
effecten	op	de	integrale	arbeidsmarkt	mee	zullen	vallen,	is	vanwege	het	tempo	en	de	aard	
van	de	ontwikkelingen,	niet	geheel	overtuigend.	De	grootste	klappen	zullen	vallen	in	het	
middensegment	van	de	arbeidsmarkt,	waar	sprake	is	van	routinetaken	en	menselijke	arbeid	
in	toenemende	mate	geen	comparatief	voordeel	heeft.	Het	zal	leiden	tot	een	verdere	
polarisatie	van	de	arbeidsmarkt.	In	de	VS	is	die	al	zichtbaar.		
Werk	zal	steeds	meer	gevonden	moeten	worden	in	taken	die	niet	door	geautomatiseerde	
systemen	kunnen	worden	uitgevoerd	of	waar	specifiek	menselijke	vaardigheden	de	
mogelijkheden	van	die	systemen	aanvullen.	De	vraag	naar	hoogwaardige	cognitieve	en	
creatieve	vaardigheden	zal	sterk	toenemen.	Ook	zullen	voorlopig	taken	waar	specifieke	
manuele	of	sociale	vaardigheden	gevraagd	worden	niet	bedreigd	worden,	zij	het	dat	het	
arbeidsaanbod	door	het	wegzakken	van	het	middensegment	in	de	arbeidsmarkt	kan	
toenemen.	De	positie	van	mensen	met	een	handicap	is	mogelijk	het	meest	bedreigd.		
Deze	ontwikkelingen	leiden	tot	een	aantal	fundamentele	en	meer	oplossingsgerichte	vragen:	

o Wat	moeten	we	doen	om	de	zingeving	die	arbeid	geeft	aan	ons	bestaan	te	
compenseren	voor	hen	wier	rol	op	de	arbeidsmarkt	raakt	uitgespeeld?			

o Hoe	voorkomen	we	een	nieuwe	tweedeling	in	de	samenleving	en	wel	tussen	
werkenden	en	niet-werkenden;	temeer	omdat	het	in	stand	houden	van	“high	skills”	
vaardigheden	juist	een	grote	arbeidsinzet	vereist	?	

o Moeten	we	serieus	gaan	nadenken,	ondanks	de	bovenstaande	dreiging,	over	
constructies	als	een	basisinkomen,	negatieve	inkomstenbelasting	of	een	aandeel	in	
de	kapitaalsgoederen	waarmee	werk	wordt	geëlimineerd	?	

o Moet	er	meer	sturing	komen	om	de	eerder	genoemde	problemen	op	de	
arbeidsmarkt	te	beperken	en	zo	het	aanbod	beter	in	overeenstemming		te	brengen	
met	de	vraag?	Het	misbruik	van	de	zwakke	positie	van	stagiaires	bij	psychosociale	
instellingen,	waarover	onlangs	werd	gerapporteerd,	is	mede	het	gevolg	van	een	
overaanbod	van	sociaalpsychologen.	Ook	de	sterke	toename	van	het	aantal	zzp’ers	
wordt	gedeeltelijk	gedreven	door	een	overaanbod.	In	een	vrije	samenleving	kunnen	
we	studiekeuzes	niet	forceren,	maar	ze	kunnen	wel	beïnvloed	worden	en	valse	
prikkels	die	onderwijsinstellingen	verleiden	om	in	te	zetten	op		“populaire	studies”,	
waarmee	weliswaar	grote	aantallen	studenten	kunnen	worden	aangetrokken,	maar	
met	een	pover	arbeidsperspectief	zouden	moeten	worden	voorkomen.		

o Hoe	moeten	we	überhaupt	het	onderwijs	vormgeven	om	in	te	spelen	op	de	eisen,	
die	onze	toekomstige	arbeidsmarkt	stelt?	ICT	vaardigheden	zullen	toegevoegd	
moeten	worden	aan	de	standaardvaardigheden	die	de	onderwijsketen	aanreikt.	Er	
zal	nadruk	moeten	komen	te	liggen	op	vaardigheden,	die	complementair	zijn	aan	die	
van	geautomatiseerde	systemen:	sociale	interactie,	creativiteit,	empathie,	complexe	
handvaardigheidstaken.	



o Hoe	gaan	we	ons	innovatiepotentieel	versterken	en	innovatie	stimuleren	zodat	we	
ons	in	de	mondiale	competitie	tenminste	kunnen	handhaven	?	Hoewel	die	innovatie	
ook	zal	bijdragen	aan	banenverlies	zal	ze	anderzijds	ook	een	belangrijke	aanjager	zijn	
van	nieuwe	banen.		

o Kunnen	we	een	verbinding	leggen	met	de	noodzaak	voor	een	circulaire	economie	?	

o 		

	

Discussievoorzet	
In	het	volgende	zullen	we	ons	concentreren	op	de	potentieel	disruptieve	gevolgen	van	de	
digitaliseringsrevolutie.	Die	zijn	zoals	eerder	opgemerkt	gecorreleerd	met	de	thema’s	flexibilisering	
en	globalisering.	Een	digitale	wereld	is	bijna	per	definitie	een	geglobaliseerde	wereld	en	in	die	wereld	
zonder	grenzen	zijn	arbeidsmarkten	steeds	meer	onderling	verknoopt.	Voor	een	land	als	Nederland	
kan	dat	betekenen	dat	zijn	huidige	vooraanstaande	positie	als	kennis-	en	innovatieland	onder	druk	
komt	te	staan,	met	name	door	de	snelle	ontwikkeling	die	landen	als	China	en	India	op	dat	punt	
doormaken.	Snelle	technologische	ontwikkelingen	zullen	bijna	zeker	tot	een	verdere	flexibilisering	
van	de	arbeidsmarkt	leiden.	Op	dit	ogenblik	worstelt	onze	maatschappij	al	met	de	vraag	hoe	ervoor	
te	zorgen	dat,	ondanks	deze	trend,	de	verworvenheden	van	onze	welvaartsstaat	behouden	kunnen	
blijven.	De	discussie	rond	de	huidige	flexwet	toont	aan	dat	dit	verre	van	eenvoudig	is.	De	vraag	hoe	
we	burgers	de	zekerheid	kunnen	bieden	van	een	(fatsoenlijke)	baan	gedurende	het	werkzaam	leven	
en	op	een	(redelijk)	pensioen	daarna	is	uiterst	complex,	met	veel	conflicterende	sturingselementen.	
De	meest	fundamentele	vraag	is	evenwel	of	er	überhaupt	nog	voldoende	banen	zijn	en	welke	dat	
zullen	zijn.	Dat	is	de	vraag	die	we	moeten	adresseren	op	grond	van	de	snelle	digitalisering	van	onze	
samenleving.	Hoe	de	arbeidsmarkt	zich	op	grond	hiervan	precies	gaan	ontwikkelen	en	met	welk	
tempo	is	moeilijk	te	voorspellen.	Maar	één	ding	is	zeker,	er	staan	ons	fundamentele	veranderingen	
te	wachten.	Zelfs	als	we	optimistisch	zijn	over	de	elasticiteit	van	onze	samenleving	om	de	kansen	die	
ontstaan	door	de	technologische	veranderingen		om	te	zetten	in	nieuwe	banen	dan	zullen	we	ons	
daar	wel	op	moeten	voorbereiden.	Als	we	dat	niet	doen	dreigen	we	de	boot	in	de	internationale	
competitie	te	gaan	missen.	Bij	die	voorbereiding	spelen	scholing,	innovatie	en	ondernemerschap	een	
essentiele	rol.		

Onder	scholing	verstaan	we	zowel	het	reguliere	onderwijs	als	de	mogelijkheid	om	gedurende	ons	
werkzaam	leven	vaardigheden	en	competenties	op	peil	te	houden	tegen	de	achtergrond	van	de	te	
verwachten	snelle	technologische	en	maatschappelijke	ontwikkelingen.	Alle	maatschappelijke	
actoren	zullen	hier	een	verantwoordelijkheid	hebben.	

Het	reguliere	onderwijs	zal	naast	de	huidige	basisvaardigheden	meer	ruimte	moeten	geven	aan	de	
ontwikkeling	van	digitale	vaardigheden.	Het	zal	ook	beter	gebruik	moeten	maken	van	digitale	
hulpmiddelen	in	het	onderwijs	zelf,	zowel	om	de	effectiviteit	van	het	onderwijs	te	vergroten,	als	
beter	in	te	kunnen	spelen	op	individuele	verschillen	tussen	leerlingen.	Indien	juist	gehanteerd	kan	dit	
ook	helpen	om	verschillen	in	de	sociale	uitgangspositie	van	leerlingen	te	overbruggen.	Het	onderwijs	
zal	daarnaast	aandacht	moeten	besteden	aan	kwaliteiten	die	geautomatiseerde	systemen	(nog)	niet	
bezitten,	zoals	creativiteit,	empathisch	vermogen,	sociale	vaardigheden,	teamwerk,	ondernemingszin	



en	vooral	het	leren	zich	snel	en	flexibel	nieuwe	kennis	en	vaardigheden	eigen	te	maken.	De	
verantwoordelijkheid	voor	het	stimuleren	en	faciliteren	van	deze	ontwikkelingen	ligt	in	eerste	
instantie	bij	de	overheid,	zij	het	dat	in	het	vervolgonderwijs,	en	dan	met	name	het	beroepsonderwijs	
ook	het	bedrijfsleven	een	rol	zal	moeten	spelen,	zowel	door	het	bieden	van	voldoende	stageruimte	
als	door	het	geven	van	input	over	gewenste	opleidingsprofielen	(zich	daarbij	vooral	richtend	op	te	
verwachten	lange	termijn	ontwikkelingen)	en	competenties.	De	overheid	zal	ervoor	moeten	zorgen	
dat	in	het	onderwijsaanbod	de	valse	prikkels	worden	weggenomen,	die	nu	vaak	tot	het	optuigen	van	
populaire	opleidingen	met	onvoldoende	arbeidsperspectieven	leiden.	

Om	kennis	en	vaardigheden	in	een	snel	veranderende	economie	bij	te	houden	is	het,	nog	meer	dan	
nu	al	het	geval	is,	nodig	om	deze	permanent	gedurende	het	arbeidzaam	leven	bij	te	houden.	De	
samenleving	zal	het	kader	moeten	aanreiken	waarbinnen	het	verwerven	van	nieuwe	competenties	
wordt	gestimuleerd	en	ruimte	moeten	bieden	om	daar	ook	invulling	aan	te	geven.	Dat	zal	zeker	ook	
moeten	gelden	voor		flexwerkers	en	zzp’ers.	Maatregelen	die	de	mogelijkheid	tot	bijscholing	zeker	
stellen	zijn	een	verantwoordelijkheid	van	zowel	werkgevers	als	werknemers.	Het	zal	een	standaard	
element	moeten	zijn	in	een	arbeidsovereenkomst.	Ook	voor	zzp’ers	zal	het	recht	en	tot	op	zekere	
hoogte	de	plicht	tot	bijscholing	geregeld	moeten	worden.	De	vakbeweging	zal	het	bevorderen	van	
deze	op	de	lange	termijn	gerichte	doelstellingen	een	essentieel	onderdeel	moeten	laten	zijn	van	haar	
beleid.	Evenzeer	mag	van	werkgeversorganisaties	worden	verwacht	dat	ze	een	ambitieus	
scholingsbeleid	helpen	opzetten	als	belangrijk	element	van	een	lange	termijn	bedrijfsstrategie,	die	
uiteindelijk	ook	hun	belang	dient.				

We	maken	deel	uit	van	een	wereld	waarin	grenzen	op	alle	fronten	-handel,	kennis,	informatie-				
vervagen.	Het	leidt	tot	een	toenemende	concurrentie	op	de	wereldmarkt	op	het	gebied	van	
producten	en	diensten	en	het	talent	om	die	producten	en	diensten	te	ontwikkelen.	Wil	Nederland	
zijn	welvaart	behouden	en	daarmee	het	welzijn	van	zijn	burgers	beschermen	dan	zal	het	een	sterke	
concurrentiepositie	moeten	hebben.	Die	positie	zal	het	niet	op	grond	van	pure	loonkosten	kunnen	
bedingen,	maar	zal	verworven	moeten	worden	door	zwaar	in	te	zetten	op	kennis,	innovatie,	
ontwikkeling	van	en	aantrekkingskracht	op	talent,		en	hoge	productiviteit.	Tevens	zal	
ondernemerschap	moeten	worden	gestimuleerd	om	met	kennis	en	innovatieve	ideeën	nieuwe	
werkgelegenheid	te	genereren.	Amsterdam	heeft	hierin	een	goede	uitgangspositie.	Ze	heeft	een,	ook	
internationaal	gezien,	sterke	positie	op	het	gebied	van	kennis	in	een	breed	palet	van	disciplines.	Dat	
geldt	met	name	ook	in	de	domeinen	die	een	belangrijke	rol	spelen	in	de	vierde	industriële	revolutie,	
zoals	nanotechnologie,	life	sciences,	ICT	(waaronder	kunstmatige	intelligentie	en	Big	Data).	Ze	
huisvest	een	van	de	belangrijkste	knooppunten	van	het	internationale	dataverkeer	en	beschikt	
daarmee	over	een	wereldklasse	informatiehaven.	De	creatieve	industrie	bloeit.	Het	aantal	
innovatieve	start-ups	is	groot.	De	aantrekkingskracht	op	jong	talent	is,	mede	dank	zij	een	tolerant	
klimaat	en	een	cultureel	aanbod	van	wereldformaat,	groot.	Amsterdam	zou	zich	meer	bewust	
kunnen	zijn	van	de	troeven	die	ze	in	handen	heeft	en	een	ambitieus	beleid	moeten	voeren	om	haar	
positie	als	kennis-	en	innovatiestad	te	versterken	en	uit	te	dragen.	Tot	dusverre	blijven	juist	die	
laatste	kwaliteiten	nog	onvoldoende	belicht.	

Amsterdam	zal,	voortbouwend	op	deze		sterktes	een	beleid	moeten	voeren	waarmee	ze	haar	
ambitie	om	een	van	de	meest	concurrerende	steden	ter	wereld	te	zijn	(en	te	blijven)	kan	waar	
maken.	De	bovengenoemde,	in	zeer	algemene	termen	geschetste	elementen	zullen	daar	een	
belangrijk	kader	voor	moeten	zijn.	Ze	zal	bij	de	uitwerking	van	het	beleid	een	serieuze	analyse	



moeten	maken	van	de	gewenste	karakteristieken	van	de	toekomstige	stad,	de	noodzakelijke	
competenties	die	haar	burgers	moeten	hebben	om	daarin	te	kunnen	functioneren	en	de	wijze	
waarop	de	onzekerheid	die	onvermijdelijk	gekoppeld	is	aan	snelle	maatschappelijke	veranderingen	in	
toom	gehouden	kan	worden	en	sociale	cohesie	behouden	blijven.	Het	leidt	onvermijdelijk	ook	tot	de	
vraag	welke	stad	we	voor	ogen	zien:	een	aaneenschakeling	van	tuindorpen	of	een	metropool,	
weliswaar	nog	steeds	bescheiden	in	omvang,	maar	wel	met	het	allure	daarvan.	De	ambitie	om	een	
van	meest	competitieve	steden	ter	wereld	te	zijn	laat	ons	geen	keuze.	De	wereld	urbaniseert	en	de	
redenen	daarvoor	zijn	universeel.	De	stedelijke	omgeving	biedt	de,	voor	een	florerende,	op	kennis,	
creativiteit	en	innovatie	drijvende	economie,	noodzakelijke	onderlinge	netwerken.	In	die	netwerken	
groeit	kennis	sneller,	komen	ideeën	sneller	tot	wasdom,	vind	je	de	voorhoede	van	gebruikers,	die	
nieuwe	producten	en	diensten	uitproberen.	Het	vereist	stedelijke	verdichting		en	daarbij	zullen	ook	
randgemeenten	betrokken	moeten	worden.	Tegelijkertijd	zullen	de	negatieve	aspecten	van	
metropoolvorming,	zoals	we	dat	in	steden	als	Londen	zien,	voorkomen	moeten	worden,	een	
onbetaalbare	huizenmarkt,	segregatie.	De	stad	zou	een	dynamisch	omgeving	moeten	zijn,	waarin	
een	voortdurende	doorstroming	plaats	vindt	van	(vaak	jonge)	mensen,	die	hun	energie	en	creativiteit	
daar	tot	expressie	brengen.	Zo’n	omgeving	vereist	uitstekende	snelle	fysieke	
verbindingsmogelijkheden.	Dat	alles	vereist	een	ambitieus,	gedurfd	niet	alleen	gemeentelijk	maar	
ook	regionaal	beleid		

Het	bovenstaande	geeft	de	richting	aan	waarmee	de	negatieve	effecten	van	een	
digitaliseringrevolutie	voor	een	stad	als	Amsterdam	beperkt	kunnen	blijven	en	zelfs	in	positieve	zin	
kunnen	worden	omgebogen.	De	PvdA	zou	in	het	belang	van	haar	potentiële	kiezers,	de	visie	moeten	
hebben	dit	een	onderdeel	van	haar	politieke	agenda	te	maken.	Het	is	immers	beleid	dat	ervoor	zorg	
moet	dragen	dat	de	inkomsten	gegenereerd	blijven	worden	waarop	onze	welvaart	en	onze	
maatschappelijke	voorzieningen	zijn	gebaseerd.	Niettemin,	het	adresseert	niet	een	aantal	
fundamentele	vragen,	waar	onze	partij	zich	ook	zorgen	over	moet	maken.	Het	optimaal	exploiteren	
van	de	kansen	van	de	digitaliseringrevolutie	legt	de	nadruk	op	het	opleiden	en	binnenhalen	van	het	
talent,	dat	die	kansen	kan	vertalen	in	nieuwe	maatschappelijke	en	economische	producten	en	
diensten.	De	vraag	daarnaar	zal	groot	zijn	en	zal	tot	een	potentieel	grote	schaarste	leiden	met	een	
daarmee	verbonden	opwaartse	druk	op	de	inkomens.	Maar,	ook	al	zal	(bij)scholing	de	inzetbaarheid	
van	een	deel	van	de	beroepsbevolking	op	die	veeleisende	arbeidsmarkt	kunnen	vergroten,	zal	dat	
niet	een	oplossing	kunnen	zijn	voor	hen	die	daarvoor	niet	de	intrinsieke	capaciteiten	hebben.	Dat	
geldt	des	te	meer	voor	mensen	met	een	verminderd	arbeidsvermogen.	Weliswaar	zullen	er	aan	de	
onderkant	van	de	arbeidsmarkt	banen	blijven	die	minder	scholing	vereisen,	maar	die	zullen	nog	
steeds	kwaliteiten	vereisen	in	termen	van	handvaardigheid,	sociale	interactie	etc.	en	door	de	druk	
die	op	het	middensegment	van	de	arbeidsmarkt	ontstaat	zal	het	arbeidsaanbod	daar	groeien,	met	
een	neerwaartse	druk	op	de	inkomens	als	gevolg.	We	kunnen	in	dit	scenario	dus	te	maken	krijgen	
met	twee	effecten.	Ten	eerste	een	verminderde	vraag	naar	arbeid	en	dus	hogere	werkloosheid	en	
ten	tweede	een	toenemende	polarisatie	van	de	inkomens.	Vanwege	de	te	verwachten	schaarste	aan	
de	bovenkant	van	de	arbeidsmarkt	en	het	overaanbod	aan	de	onderkant	zal	de	oplossing	niet	
gevonden	kunnen	worden	in	arbeidstijdvermindering.	We	zullen	ons	de	vraag	moeten	stellen	of	
betaalde	arbeid	voor	allen	nog	een	na	te	streven	doel	kan	zijn	en	als	dat	niet	het	geval	is	hoe	we	
daarmee	om	moeten	gaan.	Ervan	uitgaande	dat	arbeid	voor	de	meeste	mensen	een	belangrijk	
zingevend	element	in	hun	bestaan	is	leidt	dat	tot	de	vraag	of	dat	noodzakelijkerwijs	betaalde	arbeid	
moet	zijn.	Maar	als	die	arbeid	geen	inkomsten	genereert	zal	er	een	vorm	van	basisinkomen	moeten	



komen,	die	desondanks	bestaanszekerheid	biedt.	Een	dergelijk	basisinkomen	zal	de	
inkomenspolarisatie	overigens	niet	wegnemen	zij	het	dat	van	de	hogere	inkomens	gevraagd	mag	
worden	hieraan	substantieel	bij	te	dragen.	Dat	stelt	vanzelfsprekend	eisen	aan	de	bereidheid	van	
goedverdienende	burgers	om	die	solidariteit	op	te	brengen	en	daar	zijn	altijd	grenzen	aan.	Aangezien	
de	ontwikkelingen	waarover	we	hier	spreken	impliceren	dat	arbeid	wordt	vervangen	door	kapitaal	
(de	geautomatiseerde	systemen)	en	immateriële	activa	(intellectueel	eigendom,	organisatorisch	
kapitaal,	menselijk	kapitaal)	wordt	wel	gesuggereerd	dat	de	samenleving	als	geheel	mede-eigenaar	
zou	moeten	zijn	van	dit	kapitaal	en	dat	de	revenuen	daarvan	het	wegvallen	van	betaalde	arbeid	
kunnen	compenseren.		

De	vragen	die	hierboven	gesteld	worden	zijn	niet	op	een	simpele	en	eenduidige	wijze	te	
beantwoorden,	maar	het	exploreren	van	mogelijke	scenario’s	om	dit	te	doen	is	niet	alleen	uiterst	
belangrijk,	maar	ook	urgent,	gezien	alle	ontwikkelingen,	die	zich	nu	al	voltrekken.	Voor	de	PvdA	
hebben	deze	vragen	een	speciale	betekenis,	omdat	ze	raken	aan	een	aantal	wezenlijke	aspecten	van	
de	sociaal-democratie:	het	recht	op	arbeid,	het	in	toom	houden	van	grote	inkomensverschillen,	
sociale	cohesie,	solidariteit.	Dat	vereist	een	creatieve	opstelling	van	de	partij,	een	bereidheid	om	een	
lange	termijn	visie	te	ontwikkelen	en	daarbij	de	traditionele	stellingen	even	te	verlaten.		
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