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Nederlandse arbeidsmarkt is in beweging
Bepalende trends: demografie



Maar….

• Kan iedereen wel langer doorwerken?

• Gaan technologische innovaties roet in het eten gooien?

• Wat gaat Covid-19 doen voor het langer doorwerken?

Langer doorwerken is een feit
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Nederland is een kenniseconomie
Figure 2. Map of high-performing entrepreneurial ecosystem configurations 
in Europe

Schrijvers, M.T., Stam, F.C. & Bosma, N.S. (2021) Figuring It Out: Configurations 
of High-Performing Entrepreneurial Ecosystems in Europe. (U.S.E. Working Paper 
series ; Vol. 21, No. 05). U.S.E. Research Institute



Bepalende trends: 
• Technologische veranderingen

Nederlandse arbeidsmarkt is in beweging



Machines are getting
better at stuff



Source: Elliott, S.W. (2017), Computers and the Future of Skill Demand, OECD Publishing, Paris

“Current AI techniques are at 

or above the numeracy and 

literacy proficiency of 89% of 

adults in OECD countries.” 





Technologie kan 
complementair zijn 

Technologie kan 
substitueren

Non-routine analytische en 
creatieve taken / Interactive tasks

Routine cognitieve
Routine manuele taken

Menselijke taken & Machine taken



Den Butter, F. A. G., & Mihaylov, E. S. (2013). Veranderende vaardigheden op de 
Nederlandse Arbeidsmarkt. Economisch Statistische Berichten, 98(4670), 618-621



Technequality Scenario analyse: 
12.5 million to 106.6 million jobs lost by 2030



Nedelkoska, L., & Quintini, G. (2018). ‘Automation, skills use and training’. 
Paris: OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 202, OECD Publishing

Nederland: baanverliesprognoses



• Automatisering zal leiden tot:
o Baanverlies
o Baancreatie
o Verandering van taken en benodigde vaardigheden
o Er zullen winnaars en verliezer zijn…..



Vervolg
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Ontwikkelingen arbeidsmarkt
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• Dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om werkende populatie met 

voldoende aanpassings- en anticipatievermogen

• Wendbaarheid & weerbaarheid

• Tegelijkertijd: vergrijzende bevolking met steeds meer oudere 

werkenden en kleinere instroom jonge generaties

• Bijhouden en ontwikkelen van kennis en vaardigheden cruciaal

Inspelen op dynamiek arbeidsmarkt
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• Gezondheid

• Onderhouden competenties: kennis, vaardigheden en attitude

• Etaleren van skills en sklill-based economy

Noodzakelijk om te (blijven) investeren in 
duurzame inzetbaarheid!
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Bijlsma, I., Goedhart, R., en R. Montizaan (2021), AOW Monitor, ROA rapport 

Noodzaak echter nog niet in voldoende
mate doorgedrongen…….
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Risicogroepen
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• Praktisch opgeleiden

• Vrouwen met kinderen en geen of kleine baan

• Mensen met migratieachtergrond

• Werkenden in flexibele arbeidsrelaties

• Mensen die herhaalbare taken uitvoeren en werknemers met 

zware beroepen

• Deel zzp’ers



• Oplossen investeringsprobleem – overheid en sociale partners naast

markt

• Open leercultuur en gericht HR-beleid om ontwikkeling te stimuleren

• Toegang alle werkenden tot minimaal benodigde 

ontwikkelmogelijkheden

• Versterking persoonlijke ondersteuning,  loopbaanbegeleiding en 

inzicht arbeidsmarkkansen

• Blijvende aandacht werkomstandigheden om voortijdige uitval uit 

arbeidsproces te voorkomen

Oplossingsrichtingen
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• Periodieke APK voor levensloopadvies

• Skills-paspoorten en matching op skills

• Verplichte bijdrage werkgevers en opdrachtgevers aan individuele 

ontwikkelrekening gericht op duurzame inzetbaarheid

• Belastingvoordelen voor bedrijven die investeren in duurzame 

loopbanen

• Mogelijkheid klein deel pensioengeld inzetten voor scholing en 

ontwikkeling

Specifiek
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Ontwikkelingen arbeidsmarkt
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Technologie
Diversiteit in  

werkvormen en 
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Pensioen niet altijd 
meer 

vanzelfsprekend 
via werkgever



Ontwikkelingen arbeidsmarkt
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1. Werkenden niet onder bestaande 
pensioenregelingen

2. Wel een regeling, maar met 
inadequate opbouw

3. Wel pensioenregeling maar sluit 
niet aan op de benodigde financiële 
ruimte in levensfasen

4. Verkeerde financiële planning door 
onvoldoende kennis of 
psychologische belemmeringen van 
het individu.

Kernproblemen Pensioen 
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Witte vlek

Mager pensioen in 
nieuwe sectoren

ZZP

Hoge lasten 
jonge 

huishoudens

Uitstelgedrag 
pensioen

Kinderdip



Oplossingsrichtingen

“MAP”



• Aanvullend pensioen voor alle werkenden, 
ongeacht contractvorm

• Aan te vullen tot individueel gewenst pensioen in 2e en 3e pijler

• Zekere dwang nodig:
• pensioenplicht 
• aparte verplichte regeling

• bijv. NDC: Niet-financieel DC op omslagbasis (vergelijk Zweden)
• tussenvorm: bijv. auto-enrollment (vergelijk UK) 

MAP: 
Maatschappelijk Aanvaardbaar Minimum Aanvullend Pensioen
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“Inclusief pensioen in breedte”



• Meer flexibel pensioen
• voor ondersteuning arbeidscarrière

• onderhoud van kennis skills 
• loopbaan-oriëntatie (sabatical)

• combinatie met zorgtaken

• Betere afstemming op andere vermogensopbouw
• bijv. eigen woning

• Betere afstemming op levensloop

• Maar binnen grenzen!
• uitvoerbaarheid
• voorkomen van inadequate pensioenopbouw 

Dynamische arbeidsmarkt vraagt om 
dynamisch pensioen 
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• Verbreden pensioenopbouw voor 
alle werkenden tot tenminste MAP 

• Dynamisch Pensioen 
• premievakantie (of ook inzet van pensioenvermogen) 

voor ondersteuning arbeidscarrière 
• uitruil pensioen – eigen woning 
• ruimere lumpsum 
• laag – hoog optie voor premie in opbouwfase 

Mogelijke maatregelen (op termijn)
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Goede oude dag: 

je kunt er niet vroeg genoeg 

mee beginnen



Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement

is een denktank en kennisnetwerk, gericht op een goed geïnformeerd

pensioendebat.
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