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Het oude paradigma van ‘Control and Command’ maakt plaats voor nieuwe vormen van 
samenwerken en beslissen.

De kanteling van dit paradigma vormde destijds de aanleiding voor de oprichting van de Stichting 
‘Maatschappelijke Coalitie’. De Coalitie biedt een podium voor vertegenwoordigers van overheden, 
werkgevers, onderwijs en werknemers om een échte inclusieve en duurzame samenleving te 
realiseren.

Ons doel: ‘Doorgaan tot iedereen tenminste één dag per week betaald werk heeft’. 

Om dit te realiseren heeft de stichting ‘Maatschappelijke Coalitie’ initiatief genomen tot de bouw 
van het platform: ‘Zelf aan het Werk’. In dit platform vinden werknemers en werkgevers elkaar 
zonder tussenkomst van derden. Partijen worden door het platform ondersteund om de beste 
match te maken. En die maak je vanzelfsprekend zelf!

Maar daar blijft het niet bij. Elke deelnemer ontvangt altijd een persoonlijk leeradvies. Op deze 
wijze staat ‘ontwikkeling’ centraal in alles wat we doen. Er is alleen vooruitgang als je beweegt!

Wij vragen u, om deze Troonrede te delen met iedereen in uw omgeving die een bijdrage wil leveren 
aan dit gezamenlijke doel. Ook vragen wij u om te reageren op de inhoud van de ‘Troonrede’.  
Dat kan door een reactie te plaatsen of ons een mail te sturen. 

De Toekomst heeft haast. Actie is geboden.

Bestuur Stichting Maatschappelijke Coalitie
Eindhoven, december 2015.

VOORWOORD

De toekomst heeft haast...

Klik hier en reageer bit.ly/maatschappelijkecoalitie

http://zelfaanhetwerk.nl/
http://bit.ly/maatschappelijkecoalitie
http://bit.ly/maatschappelijkecoalitie
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In de stichting hebben werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid een plek om er voor te 
zorgen dat er een èchte inclusieve samenleving en transparante arbeidsmarkt ontstaat. Iedereen 
levert hierin zijn bijdrage: mensen die willen werken; werkgevers die werk hebben; en onderwijs-
instellingen die opleidingen aanbieden. De ‘Maatschappelijke Coalitie’ presenteert zich als een 
open platform waarin samenwerking en werkplezier de sleutel vormen tot succes.

Voor de implementatie van het platform ‘Zelf aan het Werk’ vraagt de ‘Maatschappelijke Coalitie’ 
voor de periode tot eind 2016 een bijdrage van gemeentes. Vanaf 1 januari 2017 zal een bijdrage 
worden gevraagd aan werkgevers.

De ‘Stichting ‘Maatschappelijke Coalitie’ is een organisatie die streeft 
naar een duurzame en inclusieve samenleving waar ‘iedereen 
meedoet’. De stichting ‘Maatschappelijke Coalitie’ is initiatiefnemer 
van het platform ‘Zelf aan het Werk’. Bij alles wat we doen, laten we 
ons leiden door de volgende uitgangspunten:

MAATSCHAPPELIJK 
COALITIE

WHY
Inspireer jezelf

WHAT
Ontdek je talenten

HOW
Leren, delen en groeien

Partners:
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DOELSTELLING 
De Maatschappelijke Coalitie heeft de volgende 
doelstelling gekozen: ‘We gaan door tot iedereen 
tenminste één dag per week betaald werk heeft’. 
Hierbij gaan we uit van de verwachting dat iemand 
met één dag in de week werk, gemakkelijker meer 
werk kan vinden.

Tegelijkertijd is het voor bedrijven en instellingen 
die zich op dit terrein willen profileren, gemakke-
lijker om een zoektocht naar één dag betaald werk 
te ondernemen dan een volledige baan te creëren.

Als afgeleide van bovenstaande doelstelling heeft 
de Maatschappelijke Coalitie de volgende acties 
genomen om deze doelstelling te bereiken:

•	 Gratis ‘Slim CV’ voor elke inwoner die wil 
werken en/ of studeren: hiermee bereiken 
we een transparante arbeidsmarkt in de volle 
breedte.

•	 Realiseren van het NationaalFunctieHuis: dit is 
een centrale plaats waar werkgevers een keuze 
kunnen maken uit een landelijke database van 
functies. Elke functie is beschikbaar inclusief 
functiebeschrijving, passieprofiel, competentie-
profiel en harde selectiecriteria.

•	 Realiseren van het NationaalLeerAdvies: dit is 
een centrale plaats waar onderwijsinstellingen 
hun leeritems zoals trainingen, cursussen, 
boeken etc. kunnen plaatsen. In het Nationaal-
LeerAdvies worden de leer-items verrijkt met 
additionele tags waarmee het mogelijk is om 
elke persoon met een ‘Slim CV’ altijd een 
persoonlijk leeradvies te geven.

•	 Realiseren van Big Data oplossingen zodat 
bestuurders snel en adequaat arbeidsmarkt-
informatie uit de database kunnen halen die 
betekenisvol is voor het nemen van beslis-
singen.

SOCIAAL AKKOORD
In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkge-
vers de ambitie hebben om in de periode 2015 
tot 2026 in totaal 100.000 mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in de Participatiewet. 

Werkzoekenden weten vaak niet welke werkgevers 
ruimte hebben voor werknemers met een arbeids-
beperking terwijl er wel dègelijk werkgevers zijn 
die deze groep een kans willen geven. Steeds meer 
werkgevers voelen de verantwoordelijk om juist 
voor deze groep banen te scheppen. Het is echter 
vaak lastig voor ze om geschikte werknemers met 
een arbeidsbeperking te vinden.

‘Zelf aan het Werk’ biedt werkgevers en werkzoe-
kenden een platform waarop ze elkaar kunnen 
vinden. Hiermee draagt de ‘Maatschappelijke 
Coalitie’ actief bij aan het realiseren van het 
100.000-banenplan.



DE 
PENDULE 
GAAT VAN 
ORGANISATIE 
NAAR 
INDIVIDU.
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BANEN GAAN VERLOREN
Zo was er in de 18e eeuw verzet tegen de innovaties in de textielindustrie. De uitvinding van de 
schietspoel in 1733 werd als een ernstige bedreiging van de werkgelegenheid ervaren. Het huis van 
de textielondernemer John Kay in het Engelse Lancashire waar het spinnen als huisnijverheid 
werd beoefend, werd door woedende wevers aangevallen en de machines werden onklaar gemaakt. 
Daarbij bleef het niet. In 1761 had de Engelse Society of Arts een prijsvraag uitgeschreven om de 
modernisering van het spinnen te stimuleren. Het winnende apparaat dat een aantal spinspillen 
tegelijkertijd in beweging bracht, werd vernietigd door spinners die voor hun baan vreesden. Het 
zijn reacties waarmee we tot op de dag van vandaag vertrouwd zijn.

Ook nu zien we dat de hoge werkloosheid nogal eens wordt toegeschreven aan de introductie van 
nieuwe technologie, met name aan de robots. In juli 2015 blokkeerden boeren de Franse snelwegen 
omdat de robotisering van de productie tot te lage prijzen heeft geleid. De Franse boeren zijn geen 
uitzondering. Een uit 2013 daterende studie naar de gevolgen van de computerisering kwam 
op basis van een analyse van zevenhonderd beroepen tot de conclusie dat 47 procent van de 
werkgelegenheid in de Verenigde Staten zich in de hogere risicoklassen bevindt, wat erop duidt 
dat deze banen in de komende twintig jaar vrijwel zeker door computers worden overgenomen.1 
Zij onderscheiden een eerste golf van banenverlies die in de sector van transport en logistiek, in 
administratieve functies en in de groep productiemedewerkers zal plaatsvinden.

In het transport moet rekening worden gehouden met de komst van de zelfrijdende auto en in de 
logistiek met voortgaande automatisering van de goederenstroom. Daarnaast komen er steeds meer 
systemen op de markt die administratief werk overnemen dat door mensen wordt uitgevoerd. Deze 
ontwikkeling zien wij ook in de productie, onder andere als gevolg van de inzet van geavanceerde 
industriële robots. Verwacht wordt dat het comparatieve voordeel van menselijke arbeid boven de 
inspanningen van robots steeds minder wordt, waardoor de substitutie van menselijke arbeid door 
robots versnelt. Veel routinebanen - zoals die van caissières, telemarketeers en verkopers - worden 
geautomatiseerd.

De digitale revolutie heeft de arbeidsmarkt bereikt. ‘Robots nemen het 
werk over’ is een veelgehoorde uitspraak. Door de eeuwen heen heeft de 
komst van nieuwe technologie weerstand opgewekt omdat hierdoor
arbeidsplaatsen verloren gingen.

NAAR EEN NIEUWE 
ARBEIDSMARKT

1 Frey, Carl Benedikt, & Osborne, Michael A., The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerization, September 17, 2013



SITUATIE IN NEDERLAND
Eind 2014 telde Nederland 435.000 personen met 
een bijstandsuitkering, dat waren er 126.000 meer 
dan in 2008. Gezamenlijk ontvingen zij in 2014 € 5,5 
miljard. Ook van mensen met een werkloosheids-
uitkering wordt verwacht dat zij actief op zoek zijn 
naar een nieuwe relatie met de formele economie. 
In april 2015 waren 625.000 mensen werkloos, dat is 
7% van de beroepsbevolking en twee keer zoveel in 
vergelijking met 2008 toen de werkloosheid in ons 
land relatief laag was. De laatste tijd daalt dit aantal 
enigszins. Aan werkloosheidsuitkeringen werd in 
2015 meer dan € 7 miljard uitgegeven.

HET FAILLIET VAN DE NEDERLANDSE 
WERKLOZENINDUSTRIE
De praktijk van het vinden van werk kan veel 
frustraties bij werkzoekenden veroorzaken. Rutger 
Bergman spreekt in dit verband van ‘Het failliet van 
de Nederlandse werklozenindustrie.’ Hij verwijst 
naar een brief die Staatssecretaris Jetta Klijnsma in 
december 2014 naar de Tweede Kamer stuurde met 
als bijlage een 88 pagina’s tellend onderzoeksver-
slag. Hierin wordt melding gemaakt van een rapport 
van de Rotterdamse ombudsvrouw. Haar team van 
onderzoekers beschrijft nauwkeurig waarom veel 
van de deelnemers zich voelen weggezet als ‘hufters, 
losers of fraudeurs.’ Om zomaar een paar zaken te 
noemen:

•	 De uitkeringsgerechtigden moeten twintig keer 
per maand solliciteren

•	 Ze worden geacht straten schoon te vegen die al 
schoon zijn

•	 Hun (medische) privacy wordt structureel 
geschonden

•	 Er wordt om de haverklap gesteld dat er iets mis 
is met hun inzet en houding

•	 Veel van de deelnemers rapporteren lichame-
lijke en psychische stressklachten

•	 De meesten durven geen officiële klacht in 
te dienen uit angst te worden gekort op hun 
uitkering

De tweede golf van automatisering van arbeid komt 
op gang als computers werkzaamheden verrichten 
waarvoor een hoge mate van sociale intelligentie 
noodzakelijk is. Doordat de ontwikkeling van deze 
robots nog niet zo vergevorderd is, wordt de kans op 
substitutie door robots in leidinggevende beroepen 
kleiner ingeschat. De figuur hieronder geeft dit weer.

Het perspectief van een sterke afname van banen 
wordt verder ingekleurd als de actuele vraag naar 
betaald werk in aanmerking wordt genomen. 
Volgens McKinsey zoekt wereldwijd 30 – 45% van de 
bevolking naar betaald werk. In de Verenigde Staten, 
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan, India, 
Brazilië en China betreft het 850 miljoen mensen. 

De maatschappelijke kosten van onbenutte arbeid 
zijn aanzienlijk. Niet alleen worden er minder 
economische prestaties geleverd dan mogelijk, maar 
ook geeft de overheid in voorkomende gevallen 
inkomenssteun bij niet vervulde arbeidsprestaties. 
Wie ouder is dan 18 jaar en samen met zijn partner 
niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in zijn 
levensonderhoud te voorzien, komt immers in 
aanmerking voor bijstand.

MINST BEDREIGDE BANEN  

- Recreatief therapeut

- Eerstelijnsmanager technisch bedrijf

- Directeur op vitale post

- Maatschappelijk werker ggz/verslavingszorg

- Audioloog

MEEST BEDREIGDE BANEN  

- Telemarketeer

- Documentcontroller

- Kleermaker

- Actuaris

- Verzekeringsagent
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Wie lange tijd een uitkering ontvangt, vervreemdt 
van het zelf geld verdienen. Het CBS heeft vastge-
steld dat de helft van de bijstandontvangers van 21 
jaar of ouder de uitkering al drie jaar of langer heeft. 
Ook van de 45 plussers met bijstand is bekend dat 
twee derde van hen de uitkering al drie jaar of langer 
ontvangen. In 2013 vond maar 8% van de mensen die 
in 2012 een bijstandsuitkering ontvingen, een baan. 
In 2007, toen de economische omstandigheden beter 
waren, was dat percentage bijna 15%.

Inmiddels mag de gemeente de bijstandsgerech-
tigde om een tegenprestatie vragen waarbij het gaat 
om het verrichten van onbetaalde, maatschappelijk 
nuttige activiteiten van beperkte duur en omvang. 
Op deze wijze kiest de overheid voor het versterken 
van de informele economie in de verwachting dat 
betrokkenen op deze wijze de overstap naar de 
formele economie gemakkelijker kunnen maken. 
Voor degenen die een werkloosheidsuitkering 
ontvangen, is de situatie niet anders. In 2015 was 
niet minder dan 40% van de werklozen al meer dan 
een jaar werkloos. Van degenen die ouder zijn dan 
45 jaar, heeft 80% al een jaar of langer een WW-uit-
kering. 

Het Centraal Planbureau heeft in een studie naar de 
mogelijkheden om het vinden van werk te vergemak-
kelijken weinig nieuws ontdekt. Zij stelt vast dat 
het verlagen van de zorgtoeslag een positief effect 
op de arbeidsparticipatie heeft, maar ook tot meer 
inkomensongelijkheid leidt. Fiscale subsidiëring 
van werk via een verhoging van de arbeidskorting 
of lagere werkgeverslasten is alleen effectief voor de 
onderkant van de arbeidsmarkt. Het verkorten van 
de maximale WW-duur heeft een gunstig effect op 
de structurele werkgelegenheid en is effectiever dan 
het verlagen van de uitkering. Deze prikkel om snel 
weer aan de slag te gaan blijkt gunstig te werken. 
Daarentegen werkt minder loondoorbetaling bij 
ziekte negatief uit op de werkgelegenheid. Het 
blijkt namelijk moeilijker te zijn om een werknemer 
te re-integreren als de band met de werkgever is 
weggevallen.

ORGANISATIES VERANDEREN
Het is een spannende tijd. In organisaties is veel 
gaande. Het oude paradigma van ‘control and 
command’ maakt plaats voor nieuwe vormen van 
samenwerken en beslissen. Het accent komt meer te 
liggen bij passie in het uitvoerend werk. Leiderschap 
en ondernemerschap zijn door de hele organisatie 
heen nodig.  En het lijkt erop dat de organisatie meer 
het individu gaat volgen in plaats van andersom.

Bij een organisatiestructuur wordt vaak gedacht 
aan de welbekende ‘harkjes’. Een organisatiestruc-
tuur is echter veel meer dan een organogram. Een 
organisatiestructuur kan worden gedefinieerd als 
het ‘afsprakenstelsel waarbinnen middelen worden 
afgestemd op de te bereiken doelstellingen”.2 Deze 
afspraken gaan over de taakverdeling, onderlinge 
relaties, bevoegdheden en communicatie- en overle-
grelaties. Kortom: het gaat om de afspraken die je 
met elkaar maakt over de wijze waarop je met elkaar 
samenwerkt.

Mintzberg heeft veel geschreven over organisatie-
vormen en structuren. De twee uiterste vormen zijn 
wel de Machine organisatie en de Ondernemende 
organisatie.

2 Keuning & Wolters, 2007

NETWORK

HIERARCHY

FIX

FLEX FARM OUT

Figuur: Verandering in organisatieprincipes.



Machine organisatie
Deze configuratie wordt ook wel bureaucratie 
genoemd, omdat alles gestandaardiseerd is. Werk is 
formeel, volgt sterk procedures, beslissingen worden 
volgens gestandaardiseerde processen genomen 
(waar mogelijk). De werkprocessen zijn vaak vastge-
legd volgens een systeem (bijvoorbeeld Prince, ITIL) 
en de processen worden regelmatig geanalyseerd op 
verbetermogelijkheden.

De organisatie is erg verticaal, wat centraal-ma-
nagement makkelijker maakt. Schaalgrootte is een 
erg belangrijk aspect voor deze organisatie (zo kan 
ze investeren in het steeds verbeteren van werkpro-
cessen). Een gevaar hiervan is dat gespecialiseerde 
afdelingen los van elkaar opereren en dus ook 
tegenstrijdige belangen kunnen ontwikkelen.

Productiebedrijven zijn vaak machine-organisa-
ties, tenzij ze veel maatwerk leveren. Organisaties 
die gestandaardiseerde producten moeten leveren, 
varen wel bij een machine-configuratie.

Ondernemende organisatie
Deze organisatie kenmerkt zich juist door een platte 
structuur. Er zijn maar weinig top managers, er is 
weinig (formele) structuur en er zijn weinig gestan-
daardiseerde systemen. Hierdoor kan de organisatie 
flexibel zijn. Een typisch voorbeeld van deze configu-
ratie is een jonge organisatie, waar de ondernemer 
nog sterke controle heeft over zijn werknemers. Dit 
type organisatie is heel ‘lean’ en kan snel schakelen 
door de hoge mate van flexibiliteit. 

Dit leidt tot een hoge mate van succes en veel 
organisaties streven een dergelijke structuur na. 
Maar naarmate de organisatie groeit, kan het model 
gebreken gaan vertonen: de organisatie is sterk 
afhankelijk van één of enkele individuen en als 
het hen teveel wordt, of ze besluiten ander werk te 
zoeken, dan loopt de organisatie gevaar. 

Nieuwe organisatievormen
Nieuwe organisatievormen zijn aan het ontstaan 
en bij alle nieuwe vormen zien we de volgende vijf 
principes steeds terugkomen.3 Het is de volgende 
fase van het ‘Ondernemend’ principe van Mintzberg.

•	 Community: In plaats van strikte afdelingen 
ontstaan dynamische gemeenschappen met 
een grote flexibiliteit. Men verbindt zich op een 
concreet thema, dat voortkomt uit interesse of 
passie. Er is sprake van een wisselende verbon-
denheid, als het thema niet meer relevant is, 
of een doel gerealiseerd, verbreken leden hun 
verbondenheid.

•	 Gelijkwaardigheid: Relaties en contacten 
zijn horizontaal en gelijkwaardig. In plaats 
van management dat informatie zendt gaat 
het steeds vaker om tweerichtingsverkeer 
(dialoog) binnen de organisatie. Leidingge-
venden kunnen geen gedrag afdwingen door 
hun hiërarchische positie en moeten medewer-
kers engageren door hun geloofwaardigheid en 
bijdrage aan de community.

•	 Open communicatie: Organisaties zijn 
transparant over hun producten en bereid 
om feedback te ontvangen van hun klanten. 
Ze stellen zich open voor zowel lof als kritiek. 
Medewerkers beschikken over relevante 
bedrijfsinformatie om hun klanten optimaal te 
bedienen.

•	 Co-creatie: Productontwikkeling vindt steeds 
vaker plaats in samenspraak met de gebrui-
kers. In plaats van een concreet product voor 
te leggen, vraagt de organisatie het publiek om 
mee te denken over oplossingen. Medewerkers 
nemen zelf beslissingen over relevante zaken en 
creëren samen met klanten nieuwe aanpakken. 
 

3 Vrij naar Lenette Schuijt

Figuur: De pendule gaat naar het individu.
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•	 Kennis delen: Technologie maakt het mogelijk 
om expertise uit te wisselen met mensen op 
verschillende locaties. Bijvoorbeeld via een 
wiki, een gemeenschappelijke website waar 
alle betrokkenen rechtsreeks inhoud kunnen 
wijzigen en toevoegen en op die manier een 
collectieve databank kunnen bouwen.

ZELFORGANISATIE IN DE 
ARBEIDSMARKT
Het eerder genoemde onderzoek van Frey & Osborne 
richt zich op banen die op de tocht staan. Interes-
santer is om na te gaan welke banen de komende 
jaren worden gecreëerd. Daarbij is nu reeds duidelijk 
dat het vaak banen betreft die tegen slechtere 
arbeidsvoorwaarden worden aangeboden in vergelij-
king met die van voor de economische stagnatie die 
in 2008 begon. 

De schamele beloning van de vele pakketbestel-
lers van artikelen die op internet zijn gekocht, 
is een markant voorbeeld. In toenemende mate 
kiezen werkgevers voor tijdelijke contracten, 
flexibele arbeidsovereenkomsten of afspraken voor 
het leveren van bepaalde prestaties. De trend is 
duidelijk: steeds meer arbeid wordt verricht door 
freelancers. Deze economie wordt wel deeleconomie 
of ‘gig economy’ genoemd.

Ook de standaard werkweek wordt steeds korter. 
We kunnen de historische trend doortrekken die 
laat zien dat arbeid voortdurend productiever 
wordt. Rond 1900 was 50 uur werken gedurende 
50 weken per jaar normaal. De vrije zaterdag was 
toen nog geen gemeengoed. 100 jaar later werd de 
vierdaagse werkweek de norm. Met het vooruit-

zicht van de toenemende arbeidsproductiviteit is 
er perspectief op een driedaagse werkweek in 2025.  

Het dalen van het aantal uren betaald werk heeft veel 
invloed op de werking van de arbeidsmarkt. Deze 
ontwikkeling is al zichtbaar in de groep Zelfstan-
dige Professionals waarvan bekend is dat velen niet 
meer dan drie dagen betaald werk hebben. Meer 
opdrachten kunnen of willen zij niet verwerven. 

De andere kant van de medaille is dat zeer velen 
van hen beschikken over veel tijd waarin zij geen 
betaalde arbeid verrichten. Ook de onbetaalde tijd 
kan effectief worden besteed. Zelfstandige Profes-
sionals kunnen die tijd gebruiken om kennis te 
verwerven, nieuwe opdrachten voor te bereiden en 
nieuwe collega’s te ontmoeten. De overheid en het 
bedrijfsleven speelt hierop in. Zij hebben ontdekt 
dat als zij een creatieve omgeving bieden, velen 
bereid zijn om op eigen kosten met de problema-
tiek van de opdrachtgever mee te denken en met 
oplossingen te komen. De organisatoren stellen vast 
dat door het meedenken van de deelnemers ‘kennis 
van buiten gratis is’. De Zelfstandige Professionals 
doen mee omdat zij ‘gratis’ hun kennis vergroten en 
hun netwerk kunnen uitbreiden.

Figuur: gig economy

CAREER PROJECT TASK



WERVING EN SELECTIE GAAT 
VERANDEREN
De werving en selectie baseren op basis van 
een motivatiebrief, een CV, een gesprek en een 
onderbuikgevoel is grotendeels voorbij. En ook 
recruiters die zich met name bezig houden met 
searchen, matchen, screenen en testen moeten 
zich langzaamaan zorgen gaan maken over hun 
toegevoegde waarde in het recruitmentproces. Want 
technologie verandert het vak en alles wat men kan 
automatiseren, zal men automatiseren. Ook zie je 
dat recruiters, in navolging tot sales en marketing, 
steeds meer gaan sturen op harde data om te komen 
tot een maximaal resultaat. 

•	 Matchen: ook het geautomatiseerd matchen 
zal verder doorontwikkeld worden. Hierbij 
zal steeds vaker alle online vindbare data van 
kandidaten worden betrokken. De nieuwe 
technologie zal hierbij zo ver kunnen gaan dat 
men zelfs geautomatiseerd de ideale kandidaat 
kan vinden ook als deze zelf niet actief op zoek 
is naar de baan. Werkgevers zetten daarom 
steeds vaker TalentPools in: dit zijn groepen 
van mensen die zich nog niet volledig gekwali-
ficeerd hebben voor een vacature maar die wel 
interessant zijn voor een werkgever om die 
alvast aan zich te binden. 

•	 Screenen: het screenen van kandidaten zal 
in de toekomst veel verder gaan dan bijvoor-
beeld het opvragen van een referentie en een 
kopie van de benodigde diploma’s. Steeds vaker 
zal men software inzetten die, net als bij het 
volledig geautomatiseerd matchen, profielen 
van sollicitanten automatisch verder verrijkt 
met openbare informatie van de kandidaat die 
op internet te vinden is en deze vervolgens ook 
op waarheid kunnen checken.

•	 Testen: technologie inzetten om kandidaten 
te testen is natuurlijk niets nieuws. Maar we 
zullen zien dat de variatie aan testen toeneemt, 
de testen steeds beter afgestemd kunnen 
worden op specifieke vaardigheden die voor een 
bepaalde functie nodig zijn en de inzichten in 
de resultaten steeds beter worden.

•	 Interviewen: ook het één op één interviewen 
van kandidaten heeft zijn langste tijd gehad. 
Met hedendaagse software kun je iedereen op 
ieder moment op iedere willekeurige plek in 
de wereld interviewen op basis van een vooraf 
gedefinieerde vragenset. Gelijke monniken, 
gelijke kappen en bovendien super goedkoop en 
effectief. 

•	 Cyclisch: werving en selectie zijn maar een 
onderdeel van Talent Management. Steeds 
vaker gaat het over ‘Total Talent. Hieronder 
wordt verstaan het samenstel van Attract, 
Retain, Educate en Unleash (ARE-U). En in 
dat licht stellen we vast dat de eerste groep 
sollicitanten waar een werkgever naar zal kijken 
steeds vaker de eigen werknemers zijn. 

DE OPKOMST VAN DE DEELECONOMIE
De opkomst van de deeleconomie mag ook worden 
toegeschreven aan de toegenomen beschikbaarheid 
van digitale informatie. In technische beroepen 
bijvoorbeeld is de app van Instructables populair. 
Hiermee zijn meer dan 100.000 handleidingen voor 
het maken van producten beschikbaar. Deze site 
begon in 2005 als informatiebron om problemen 
op elektronisch en mechanisch gebied rondom de 
woning te verhelpen. Inmiddels zijn er voor tal van 
gebieden handleidingen gemaakt. Je kunt er ook 
met vragen terecht en deelnemen aan de wedstrijden 

DOORSTROOM UITSTROOMINSTROOM

Figuur: van linear naar cyclisch
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die regelmatig worden georganiseerd. In 2011 
heeft softwareleverancier Autodesk Instructables 
overgenomen en verder geprofessionaliseerd. Het 
verwerven van kennis was niet eerder zo gemakke-
lijk.

Autodesk is één van de aanbieders van de software 
voor klanten van Shapeways, een onderneming 
uit de Philips-stal die inmiddels is uitgegroeid tot 
de grootste producent van door consumenten zelf 
ontworpen 3D producten. 

Shapeways speelt in op een belangrijke eigenschap 
van 3D-Printing - elk product kan gemakkelijk 
worden gereproduceerd. Consumenten kunnen 
derhalve hun zelf ontworpen artikelen zonder veel 
moeite aan anderen verkopen. Op de Shapeways 
site kunnen zij een eigen shop beginnen waar zij de 
zelfontworpen artikelen te koop aanbieden. Medio 
2015 hadden 25.000 consumenten een eigen winkel 
bij Shapeways. Het bedrijf noemt zichzelf in dit 
verband de Amazon voor 3D-printing. 

Er zijn vele manieren om geld te verdienen. In 100 
plaatsen in ons land zijn LETS-kringen actief. LETS 
staat voor Local Exchange Trading System, in 1982 
bedacht door de Canadees Michal Linton. Een 
heilige wet is dat goederen en diensten met gesloten 
beurs worden geruild. Als er al moet worden afgere-
kend dan gebeurt dat in ‘noppes’. Een originele vorm 
van ruilhandel is ook het Rotterdamse initiatief: 
De Alternatieve Munt (DAM) dat in 2013 is gestart. 
Onder het motto: ‘We laten zien dat geld anders 
kan’ is een Rotterdams netwerk gebouwd waarbij 
de deelnemers elkaar helpen en samen bouwen 
aan een mooiere stad. De Dam is een Rotterdams 
betaalmiddel. De betreffende ondernemers mogen 
500 Dam ‘rood’ staan zonder rente te betalen. Het 
systeem stimuleert het uitwisselen van producten en 
diensten tussen de ondernemingen en werkt ook als 
een aanvulling op het vaak schaarse krediet dat de 
ondernemingen van de banken krijgen toegewezen.

In dit verband is ook de opkomst van Uber 
illustratief voor platforms die vraag en aanbod 
samenbrengen. Taxi-app Uber werd in 2009 
opgericht als UberCap. De dienst van Uber ging 
officieel van start in juni 2010 in San Francisco, de 
thuisbasis van het bedrijf. Inmiddels is de taxi-app 

in tientallen landen beschikbaar. Ook in Nederland 
rijden Uber-taxi’s rond, onder meer in Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag. Het bedrijf heeft voortdu-
rend beleggers aangespoord om geld in Uber te 
steken. Google en Amazon behoren tot de vroege 
investeerders in het bedrijf. Na een kapitaalin-
jectie van $ 1,2 miljard in 2014 werd de waarde van 
het bedrijf op $ 17 miljard geschat. In 2015 kwamen 
de analisten op een bedrag van $ 40 – 50 miljard.  
 
Uber is één van de bedrijven die in korte tijd van starter 
tot miljardenbedrijf is gegroeid en staat daarmee 
model voor de jongensdroom waarin de waarde 
van het bezit van een digitaal platform in korte tijd 
een enorme omvang kan aannemen. Volgens Travis 
Kalanick, oprichter en topman van Uber, heeft zijn 
taxi-app inmiddels gezorgd voor duizenden banen in 
de steden waar Uber-taxi’s rijden. Tegen burgemees-
ters die Uber-taxi’s willen toelaten, zegt hij dan ook: 
‘We kunnen u banen beloven’ en ‘Aan het eind van 
2015 hebben we 50.000 nieuwe EU-banen tot stand 
gebracht. Het vier jaar oude Uber breidt almaar uit, 
ondanks voortdurende kritiek en de vele rechts-
zaken omdat het bedrijf de regels voor taxivergun-
ningen zou schenden. Inmiddels is Uber in meer 
dan 250 steden wereldwijd actief. 

De formule van Uber is eenvoudig. Uber-taxi’s 
kunnen via een app worden opgeroepen. De 
gebruiker kiest de chauffeur afhankelijk van hoe 
lang het duurt voor de auto er is. Ook de waarde-
ring van de chauffeur wordt vermeld. Behalve de 
privéchauffeurs die in relatief luxe auto’s rondrijden 
zijn er diensten als UberX, een goedkope versie, en 
UberXL, soortgelijke dienst alleen dan voor auto’s 
met minimaal zes plaatsen. Ook is er Uber Family, 
met auto’s met kinderzitjes. 

De introductie van UberPop deed veel stof opwaaien. 
Bij deze vorm kan iedereen zich registreren als 
chauffeur. Zij worden wel gecontroleerd op leeftijd, 
rijbewijs en rijgeschiedenis en worden ook via de 
app beoordeeld. Ze hebben evenwel geen licentie 
en bieden een goedkoper alternatief voor de andere 
chauffeurs van Uber. In Nederland is UberPop door 
de Inspectie Leefomgeving en Transport echter 
verboden. Ook de Europese Unie heeft zich tegen 
de komst van UberPop uitgesproken, in Duitsland 
zijn ook de andere diensten van Uber verboden.  



In Californië is de regelgeving aangepast, veel andere 
Amerikaanse staten zijn nog niet zover. Niettemin 
mag verwacht worden dat het Uber-initiatief een 
trend is: ‘The Uber-ization of everything’. Op steeds 
meer terreinen zullen platforms ontstaan waar de 
digitale technologie de gevestigde markt omver 
werpt. Uber-taxi’s moeten aan Uber 20-25% van de 
ritprijs afstaan. 

De concurrentie staat niet stil. Taxicentrale Tinker 
wil de Ryanair onder de luchthaventaxi’s worden en 
de prijs van een taxirit tot 70% goedkoper maken, zo 
meldde De Volkskrant op 27 juli 2015. De Nederlandse 
initiatiefnemers zijn ook in België en Duitsland 
actief en hebben plannen om ook bij vliegvelden 
in Zweden, Oostenrijk en Groot-Brittannië een 
dergelijk taxiplatform te beginnen. Hun formule: in 
Nederland zijn 1800 taxi’s op een computersysteem 
aangesloten waardoor een taxi van bijvoorbeeld 
Schiphol naar Apeldoorn bijna nooit leeg rijdt.

De vergelijking met Airbnb dringt zich op. Airbnb 
is een website waar mensen hun woning of een 
deel ervan te huur aanbieden. Het bedrijf is in 
2008 opgericht, de website omvat inmiddels meer 
dan 500.000 privé-accommodaties in 192 landen 
en 33.000 steden. Deze organisatie wordt wel de 
grootste hotelketen ter wereld genoemd, ook al bezit 
Airbnb geen enkele kamer. In 2014 heeft de gemeente 
Amsterdam er met nieuw beleid voor gezorgd dat 
Airbnb officieel is toegestaan. In deze stad worden 
naar schatting 10.000 woningen en kamers op 
Airbnb voor verhuur aangeboden. Regelmatig wordt 
melding gemaakt van overtreding van de regels die 
voor deze verhuur zijn gesteld. Niettemin geldt dat 
mensen die woonruimte beschikbaar hebben op 
een voordelige manier gebruik kunnen maken van 
deze dienst en daarmee het aanbod van hotelkamers 
in de stad vergroten. De beurswaarde van Airbnb, 
opgericht in 2007, werd in 2015 op $ 20 miljard 
geschat. 

HET ONDERWIJS 
Wie professionele ondersteuning zoekt bij 
het verkrijgen van vaardigheden om betaalde 
opdrachten uit te voeren kan terecht bij de verschil-
lende ambachtshuizen die ook in ons land hun 
deuren hebben geopend. Het is een activiteit die 
zich ook leent voor ROC’s waarmee deze instel-
lingen zich veel sterker in de lokale samenleving 
verankeren. Immers hun leerlingen zijn in dat geval 
niet alleen de schoolverlaters op zoek naar een baan, 
maar ook consumenten op zoek naar kennis om zelf 
producten te maken en werkzoekenden die met deze 
kennis betaalde opdrachten willen uitvoeren.

Hogescholen en universiteiten worden met dezelfde 
ontwikkeling geconfronteerd. De eerste tekenen 
daarvan zijn reeds zichtbaar in de opkomst van 
de zogenoemde Massive Open Online Courses 
(MOOC’s), digitale leergangen die gratis worden 
verstrekt. Wie inschrijft op een dergelijke cursus 
komt in contact met een nieuw onderwijssysteem. 
Studenten bestuderen de leerstof zonder begelei-
ding van een docent. Zij maken opgaven die door 
medestudenten worden gecontroleerd volgens 
het systeem: je werkstukken worden nagekeken 
als je eerst werkstukken van medestudenten hebt 
beoordeeld. Voor het afleggen van een erkend 
examen moet wel worden betaald tenminste voor 
zover daartoe de mogelijkheid wordt geboden. 

Veel cursisten zullen zich geen student noemen. Zij 
zijn wat ouder, willen in hun vak bijblijven en nieuwe 
kennis vergaren. Ook Nederlandse onderwijsinstel-
lingen bieden in toenemende mate MOOC’s aan en 
betreden daarmee een internationale markt, waar 
sprake is van het winner-takes-all regime. Waarom 
zou je een cursus van een Nederlandse onderwijsin-
stelling kiezen als een buitenlandse kwalitatief beter 
is? Het aantal aanbieders op deze markt is inmiddels 
groot hetgeen erop duidt dat met de MOOC’s een 
revolutie in onderwijsland aanstaande is.

Universiteiten die op deze markt actief willen zijn, 
kunnen met additionele diensten hun positie 
versterken. Zij kunnen ontmoetingsruimten 
voor MOOC-studenten ter beschikking stellen en 
docenten aanbieden die hen op afroep en tegen 
betaling wegwijs maken in de moeilijkste onderdelen 
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van de studie. Deze wijze van studeren staat ook 
model voor de wijze waarop steeds meer mensen een 
inkomen verwerven. Veel afgestudeerden worden 
Zelfstandige Professional en trekken met collega’s 
op om samen betaalde opdracht te verwerven.  

Zelforganisatie is niet meer weg te denken in de 
arbeidsmarkt. Natuurlijk zullen er bedrijven blijven 
die met hun werknemers lange termijn contracten 
aangaan. Daarnaast worden er veelvuldig presta-
tiecontracten afgesloten. Het leger van Zelfstan-
dige Professionals zal groter worden. Degenen die 
in staat zijn om zelf voortdurend hun competen-
ties te vernieuwen en andere vaardigheden aan te 
leren, zullen ook in een arbeidsmarkt met minder 
baanzekerheid hun weg kunnen vinden. Bijzon-
dere aandacht moet worden geschonken aan 
degenen die we ‘de slachtoffers van de zelf-organi-
serende arbeidsmarkt’ kunnen noemen. Zij zouden 
trainingen kunnen volgen in sociale zelfredzaam-
heid en activiteiten kunnen ontwikkelen in de 
informele economie. De overgang naar een baan 
in de formele economie is dan minder ingrijpend. 

DE PARTICIPATIELADDER 
Een interessante benadering van de problematiek 
van het vinden van betaald werk ontstaat als de 
zogenoemde participatieladder in de analyse wordt 
betrokken. 

Op de onderste trede van de ladder bevinden zich 
de mensen die in sociaal opzicht zijn geïsoleerd. 
Zij zullen niet gemakkelijk betaald werk vinden. 
Op een tree hoger staan mensen die regelmatig 
contact hebben met buren en vrienden en af en toe 
deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Hun 
kansen op werk zijn groter.

Haarlem kent sinds november 2010 de buurtmarkt-
plaats BUUV, waar bewoners een dienst kunnen 
vragen of aanbieden. De dienst kan variëren van een 
luisterend oor tot gezelschap (koffie drinken, praatje 
maken of ergens naar toe gaan) en hulp met betrek-
king tot onderwijs (huiswerkhulp voor kinderen), 
klussen in en om het huis (zoals kleine schilder- en 
tuinklusjes), vervoer naar huisarts, ziekenhuis of 
winkelcentrum, en boodschappen doen. Uitgangs-

punt is dat alles gebeurt met gesloten portemonnee 
en op basis van vrijwilligheid. De marktplaats is 
er in zowel een fysieke als digitale vorm.4 Op de 
website kunnen bewoners een bericht plaatsen met 
hun vraag of aanbod, of reageren op het aanbod 
van een ander. Voor wie minder vaardig is met de 
computer zijn er andere wegen: de BUUV-telefoon, 
prikborden in bijvoorbeeld de bibliotheek, wijkraad-
kantoren en winkels en (persoonlijk) via bemidde-
laars die ook inloopspreekuren houden. Steeds 
meer gemeenten kennen soortgelijke initiatieven.  

Op niveau 3 zijn betrokkenen nog actiever in hun 
sociale omgeving. Zij zijn lid van een sportvereni-
ging of volgen een cursus maar gebruiken deze 
kennis niet om betaald werk te verrichten. Niveau 
4 is de groep van mensen die stage lopen met het 
doel een arbeidscontract te bemachtigen. Daarnaast 
verrichten zij vrijwilligerswerk en werken nogal eens 
met behoud van uitkering. Niveau 5 is voor de groep 
mensen die werken met een loonkostensubsidie, 
met een aanvullende uitkering van gemeente. Op 
niveau 6 hebben mensen een baan met een arbeids-
contract. Ook zij die zich beschouwen als zelfstan-
dige zonder personeel of als ondernemer bevinden 
zich op dit niveau. 

NIEUWE BANEN AAN DE ONDERKANT 
VAN DE ARBEIDSMARKT 
Mensen op de laagste niveaus van de participa-
tieladder krijgen weinig aandacht van onderne-
mers die op zoek zijn naar nieuwe werknemers. De 
Amerikaanse hoogleraar C.K.  Prahalad, die tot zijn 

4 Zie www.buuv.nu
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overlijden in 2010 onder meer adviseur bedrijfsstra-
tegie was van verschillende Nederlandse multinati-
onals, heeft in zijn boek The Fortune at the Bottom 
of the Pyramid. Eradicating Poverty through Profits 
een lans gebroken voor de nieuwe banen die aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen worden 
gecreëerd. Zijn boek kreeg wereldwijd veel aandacht. 
Hij wees daarin op de economische potentie van 3 
miljard mensen die onder de armoedegrens leven 
en hij pleitte er voor armen te zien als partners. In 
zijn visie is de snelste en meest doeltreffende manier 
het zoeken van samenwerking tussen armen, het 
maatschappelijke middenveld, overheden en 
grote bedrijven. Deze samenwerking moet volgens 
Prahalad gericht zijn op het maken van winst. 

Ondernemingen die de arme als ondernemer zien, 
zoeken bijvoorbeeld naar mogelijkheden om de 
lokale bevolking in te zetten als tussenhandel voor 
speciale producten die voor armen worden gemaakt: 
basisproducten die zij zelf kunnen vervaardigen in 
kleine hoeveelheden en tegen uiterst lage prijzen 
op de markt brengen. Armen kunnen optreden als 
minivertegenwoordigers van een grote onderne-
ming waarmee een deel van de opbrengst van de 
verkochte producten hun inkomen is. De Bengaalse 
econoom en bankier Muhammad Yunus heeft in 
dit verband gewezen op de mogelijkheid om met 
microkrediet mensen die onderaan de maatschap-
pelijke ladder leven, te helpen een eigen bedrijf te 
beginnen. Hij kreeg voor zijn inspanningen in 2006 
de Nobelprijs voor de Vrede.

BASISINKOMEN
De laatste jaren wordt ook in ons land veel gediscus-
sieerd over het concept van het onvoorwaardelijk 
basisinkomen waarmee armoede definitief uit onze 
samenleving zal verdwijnen. Guy Standing, hoogle-
raar economie aan de University of Londen, noemt 
twee redenen die pleiten voor de invoering van 
een basisinkomen. De eerste is dat ons persoon-
lijk inkomen in hoge mate afhankelijk is van de 
inspanningen van onze voorouders. Rijkdom is een 
erfenis van de rijken. Wie niet rijk geboren is, heeft 
een achterstand waaraan hij zelf geen schuld heeft 
en derhalve heeft hij volgens Standing recht op een 
compensatie. De tweede reden is dat het bieden van 

een basiszekerheid iedereen een gelijke kans geeft 
om rationeel te handelen. Wat dit laatste betreft 
wordt vaak gewezen op experimenten zoals die in 
het Canadese dorpje Dauphin in de jaren 70 van de 
vorige eeuw waaruit zou zijn gebleken dat inkomens-
zekerheid leidt tot productiever handelen. 

Met betrekking tot de hoogte van het basisinkomen 
doen verschillende voorstellen de ronde. Vaak 
wordt uitgegaan van een basisinkomen van € 550 
per maand voor iedereen vanaf 18 jaar. Dit bedrag 
is gelijk aan 50 procent van het sociale bestaansmi-
nimum. Anderen gaan uit van € 800 per maand. In 
alle berekeningen is het moeilijk om tegenover de 
gemakkelijk berekenbare uitgaven de verwachte 
opbrengsten te zetten. Het meest extreme voorstel 
komt van Robin Ketelaars die uitgaat van een basisin-
komen van € 1435 per maand. Hij schaft rente en 
inkomstenbelasting geheel af, stelt de BTW op maar 
liefst 50% en belast vermogens met 25%. Dit leidt 
tot een extra belastingopbrengst van € 263 miljard 
per jaar, genoeg om daarmee de € 260 miljard extra 
overheidsuitgaven per jaar te financieren. 

Het programma Tegenlicht van de VPRO maakte 
hiervan melding in haar programma in september 
2014. In een reactie op de discussie over het basisin-
komen merkt de Rotterdamse econoom Bas Jacobs 
op dat een eventueel basisinkomen ook terecht-
komt bij mensen die niet willen werken, maar wel 
gezond en arbeidsgeschikt zijn, terwijl de belasting-
druk moet worden verhoogd. In de modellen die 
hij ter beschikking heeft, kan hij geen argumenten 
voor invoering van een basisinkomen vinden. Bas 
Jacobs maakt geen melding van een andere ontwik-
keling: de implosie van de overheidsfinanciën. Het is 
immers moeilijk om btw te heffen en loonbelasting 
te innen van informele activiteiten die mensen met 
hun bekenden samen ondernemen, of van projecten 
waar zij hun kennis ‘gratis’ aanbieden. Maatregelen 
die de overheidsuitgaven structureel verhogen, 
passen niet in het lange termijn beeld van de steeds 
minder wordende overheidsfinanciën.
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MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENING

Een goed functionerende arbeids-

markt is een belangrijke maatschap-

pelijke voorziening. Wie constateert 

dat vraag en aanbod elkaar niet 

gemakkelijk vinden, geeft tevens een 

oordeel over de huidige institutionele 

structuur van de arbeidsmarkt. 

Er is derhalve alle reden om op zoek 

te gaan naar een bij de nieuwe tijd 

passende structurering.



IEDEREEN 
MOET GOED-
KOOP OF ZELFS 
GRATIS EEN 
‘ARBEIDS-
MARKTSELFIE’ 
KUNNEN  
MAKEN.
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De arbeidsmarkt die zich aandient, faciliteert iedereen die deel uit-
maakt van onze beroepsbevolking, dat is iedereen die zich in de leef-
tijdsgroep bevindt waarin betaald werk kan worden verricht. Deze 
focus sluit aan bij de aangegeven doelstelling dat er voor iedereen ten-
minste één dag per week betaald werk moet zijn. Daarmee is de meest 
brede definitie van de arbeidsmarkt gekozen die denkbaar is. 

DE TOTALE BEROEPSBEVOLKING 
ALS ARBEIDSMARKT

Het gaat in dit verband niet alleen om degenen die op zoek zijn naar werk, maar ook om degenen 
die een betaalde baan hebben en zich periodiek afvragen of zij de met activiteiten bezig zijn die 
het beste bij hen passen. Want wie op zoek is naar werk, staat voor de vraag wat er nodig is om de 
aangeboden werkzaamheden te verrichten en eventueel op welke wijze hij zijn competenties moet 
verbeteren. 

Wie een baan heeft zal zich op sommige momenten afvragen of hij zichzelf in zijn werk kan 
verbeteren of naar werk moet zoeken dat beter bij hem past. Het is ook mogelijk dat omstandig-
heden op het werk veranderen en dat de organisatie belang heeft bij zijn vertrek. Hij moet dan 
opnieuw op zoek naar werk. Dit impliceert dat iedereen die tot de bevolking mag worden gerekend, 
gediend is met een goed inzicht in zijn eigen cv. 

IEDEREEN EEN ‘SLIM CV’
De technologische ontwikkeling maakt het mogelijk om iedereen in de gelegenheid te stellen een 
arbeidsprofiel van zichzelf te maken. Je zou een dergelijk profiel een arbeidsmarkt-selfie kunnen 
noemen, een app waarmee de werkzoekende zijn kwaliteiten kan aangeven, zijn ervaring kan 
vermelden en zijn wensen met betrekking tot de betaalde werkzaamheden kan formuleren. In de 
komende jaren komt het genetisch paspoort binnen bereik waarmee hij een additionele informa-
tiebron kan toevoegen aan zijn arbeidsmarktprofiel. Omdat de arbeidsmarkt een maatschappelijk 
domein is, moet iedereen in de gelegenheid zijn om zich goedkoop, of zelfs gratis, een ‘arbeids-
marktselfie’ te maken. 



AUTONOME ARBEIDSMARKT
Als de werkzoekende zichzelf in een informatierijk 
gegevensbestand kan beschrijven, dan ontstaat er 
het perspectief van een autonome arbeidsmarkt. 
Daarvoor is nodig dat er een eenduidige presentatie 
beschikbaar is van functies. Hieraan moet de eis 
worden gesteld dat deze aansluit bij de informatie 
die door de werkzoekende is gegenereerd. 

Een op te richten NationaalFunctieHuis zal 
functiebeschrijvingen beschikbaar stellen die in 
samenwerking met werkgevers worden opgesteld. 
Het FunctieHuis kan aansluiten bij de internatio-
nale functiecoderingen waar ook instanties als het 
CBS gebruik van maken. Als werkgevers de functies 
binnen organisaties op deze manier beschrijven, 
ontstaat er een zeer bijzondere situatie op de arbeids-
markt. Werkgevers kunnen in de databank van de 
werkzoekenden de personen vinden die het beste bij 
het bedrijf passen. Bij ‘Zelf aan het Werk‘ noemen we 
dat de TalentPool van de organisatie. Op hun beurt 
vinden werknemers in de databank de functies die 
voor hen aantrekkelijk zijn. 

Het eindbeeld is de absolute doorbraak in de arbeids-
markt: arbeidsbemiddeling is volledig geautoma-
tiseerd. Vraag en aanbod vinden elkaar zonder 
bemiddeling van uitkeringsinstanties, uitzendbu-
reaus en headhunters. Dit beeld gaat verder dan het 
beeld van een platform in de arbeidsbemiddeling 
dat lijkt op het platform van Uber in de Taximarkt. 
Ook bij Uber is het ultieme eindbeeld dat in taxi’s 
geen chauffeur aanwezig is. De zelfrijdende taxi, als 
onderdeel van de opkomst van de zelfrijdende auto, 
kan volledig digitaal worden gemanaged, de kosten 
van het vervoer zijn dan minimaal. Op dezelfde 
wijze worden de kosten van de arbeidsbemiddeling 
geminimaliseerd. 

Daarenboven dienen zich nog andere toepassingen 
aan. Werkzoekenden die regelmatig digitaal contact 
hebben met organisaties kunnen desgewenst een 
geautomatiseerde evaluatie van hun fits en misfits 
ontvangen. Daarin staat informatie over de mate 
waarin hun competenties aansluiten bij de functies 
die in de contacten een rol hebben gespeeld. Een 
dergelijke evaluatie omvat ook de advisering met 
betrekking tot de vergroting van de kansen op 

de arbeidsmarkt door middel van het volgen van 
trainingen en cursussen. Er zijn plannen in voorbe-
reiding om te komen tot een NationaalLeerAdvies 
waarmee op basis van de onderwijsstandaard de 
markt van opleidingen beter toegankelijk wordt.
In een publicatie van Sogeti wordt aangegeven dat 
het automatiseren van de bemiddeling van vraag en 
aanbod van arbeid al heel dichtbij is. Daarin wordt 
de onderneming Clock genoemd die op dit gebied 
een rol wil spelen en heeft zich ten doel gesteld 
een wereldwijd Networked Autonomy te creëren, 
inclusief een grootboek waarin alle waarde-uit-
wisselingen plaatsvinden via de blockchain, zoals 
microbetalingen voor inspiratie van de ene naar de 
andere deelnemer in het netwerk. Het is een nieuw 
netwerk voor zzp-ers.

Inmiddels ondersteunt ‘Zelf aan het Werk’ verschil-
lende arbeidsmarktregio’s bij de inrichting van 
de 35 regionale Werkbedrijven in ons land die zijn 
betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet. 
In deze bestuurlijke samenwerkingsverbanden 
werken de gemeenten samen met UWV, regionale 
werkgevers en vakbonden in de bemiddeling van 
mensen met een arbeidsbeperking naar werk. Vaak 
zijn ook het onderwijs en het SW-bedrijf hierbij 
betrokken. Doel van de Participatiewet is om meer 
mensen met een beperking aan het werk te krijgen 
op de arbeidsmarkt, bij voorkeur in reguliere banen.

VOORLOPERS EN ACHTERBLIJVERS
Zelfs een volledig autonome arbeidsmarkt is geen 
arbeidsmarkt waar iedereen het werk vindt dat het 
beste bij hem past. Er zullen altijd voorlopers en 
achterblijvers zijn. Voorlopers zijn degenen die over 
competenties beschikken waaraan geen behoefte is. 
Betrokkenen kunnen genoegen nemen met werk dat 
minder goed aansluit, zij kunnen ook proberen zelf 
werk te creëren. Er zullen ook achterblijvers zijn die 
om welke reden dan ook, zelfs de doelstelling van één 
dag per week betaald werk niet kunnen realiseren.  

Tegen deze achtergrond is het concept van de 
Maatschappelijke Coalitie geboren. Het betreft een 
samenwerking tussen netwerken van werkzoe-
kenden, ondernemers en onderwijsgevenden. Zij 
inventariseren de voorlopers en de achterblijvers. 
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PUNT-OPLOSSING 

IS PASSÉ. 

EEN HOLISTISCHE 

BENADERING IS 

DE OPLOSSING.

Uit de big data van de digitale arbeidsmarkt is 
het mogelijk veel slimmere vragen te stellen en te 
beantwoorden dan nu het geval is. Zo is het mogelijk 
om op regionale basis een analyse te maken van 
passie- en competentie-profielen van de voorlopers 
en achterblijvers. Vervolgens kunnen deze werkzoe-
kenden in contact worden gebracht met degenen 
die een overeenkomstige ervaring en belangstel-
ling hebben. Deze min of meer homogene werkzoe-
kenden trekken samen op bij het vinden van betaald 
werk. Voor de één betekent dat het leren van de 
ervaringen van ‘mensen zoals ik’, voor de ander is 
het een oriëntatie op de mogelijkheden om samen 
werk te creëren. 

Vanuit de Maatschappelijke Coalitie worden 
deze activiteiten aangestuurd, waarbij de strate-
gie-agenda kan worden gevolgd zoals Google die in 
de eigen organisatie met succes toepast. Belangrijke 
elementen daaruit zijn: oriëntatie op de werkzoe-
kenden, veel en gericht informatie vergaren, zoeken 
naar ideeën, groot denken maar klein beginnen, 
je verbeelding de ruimte geven en er met iedereen 
open over spreken. En als het niet lukt, niet opgeven.
Op deze wijze ontstaat er een bron van informatie 
over nieuwe vormen van het vinden van werk voor 
zowel de voorlopers als de achterblijvers op de 
arbeidsmarkt. Het is de taak van de Maatschap-
pelijke Coalitie om deze informatie om te zetten 
in initiatieven om de markt van betaald werk en 
maatschappelijke posities, zoals trainer van B1 
voetbalelftal op woensdagmiddag te verkennen. Zij 
kan dit onder meer doen door middel van het organi-
seren van zogenoemde hackathons.5 

Deze bijeenkomsten zijn er in verschillende vormen 
en duren doorgaans 2-3 dagen. Er worden presen-
taties gegeven inzake technologische en regionale 
ontwikkelingen waarna de deelnemers aan de 
slag gaan om nieuwe banen te bedenken en te 
ontwikkelen. Aan de meest originele ideeën wordt 
doorgaans een geldprijs toegekend.

5 Zie bijvoorbeeld: https://mlh.io/seasons/s2015/events 

https://mlh.io/seasons/s2015/events 


Er is plaats voor een nieuw platform - ‘Zelf aan het Werk’. 
Het platform heeft een viertal primaire activiteiten. Elke activiteit 
wordt hieronder toegelicht. Het platform is een daadwerkelijk 
platform - er zijn geen geïnstitutionaliseerde organisaties. 

HET NIEUWE 
ARBEIDSMARKTPLATFORM

Iedereen kan direct ‘inprikken’ op het platform - elk individu, elke werkgever en elke 
onderwijs-instelling. Het staat iedereen vrij omvat zelf diensten toe te voegen aan het platform. 
De Maatschappelijke Coalitie zorgt dat het beheer van het netwerk in vertrouwde handen is. Ze 
stelt zich op zoals ICANN.

‘ICANN is een non-profitorganisatie die een aantal internet-gerelateerde taken uitvoert, zoals het 
toekennen en specificeren van topleveldomeinen, toewijzen van domeinnamen en de distributie 
van IP-nummers. Ze werd opgericht op 18 september 1998.’

Het arbeidsmarktplatform moet zichzelf financieren. 
Degenen die als werkzoekende in de databank 
willen worden opgenomen, betalen een beperkte 
bijdrage. Deze bijdrage kan ook worden voldaan door 
gemeente en het UWV dat belang heeft bij verminde-
ring van de bijstands- en werkloosheidsuitkeringen. 
Er wordt geen vergoeding in rekening gebracht als 
werkgever en werknemer elkaar zelfstandig vinden 
via ‘Zelf aan het Werk’. De bijeenkomsten die dienen 
om betaald werk op het spoor te komen, worden 
door de nationale, regionale en lokale opdrachtge-
vers betaald. Hetzelfde geldt voor de aanbieders van 
cursussen en trainingen.

De nieuwe arbeidsmarkt krijgt een vliegende start als overheid en bedrijfsleven samenwerken. 
Dit kan op verschillende manieren. In de eerste plaats kunnen professionele organisaties op 
het gebied van arbeid zich de kennis eigen maken met betrekking tot de self-assessment van 
werkzoekenden. Uitzendbureaus, arbodiensten, UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen 
en HR-afdelingen van grote bedrijven kunnen de verschillende tools op dit gebied testen op 
bruikbaarheid binnen hun organisatie. Op het gebied van de competenties zijn er onderwijsin-
stellingen die hun aanbod gedigitaliseerd beschikbaar stellen. Op deze wijze experimenteren zij 
met de aansluiting van hun aanbod op de gedigitaliseerde profielen van de werkzoekenden en op 
de beschrijving van de betaalde activiteiten die worden aangeboden.

Figuur: Maatschappelijke coalitie
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De ‘Maatschappelijke Coalitie’ beoogt uit te groeien 
tot een ecosysteem van onafhankelijke bedrijven 
die naar eigen inzicht en voor eigen rekening hun 
diensten aanbieden. Verwacht mag worden dat 
er op deze wijze centra ontstaan die zich speciali-
seren op sectoren en doelgroepen. Ook bestaande 
organisaties als UWV en uitzendbureaus kunnen 
zich als adviescentrum op het platform profileren. 
Naarmate de bemiddeling van vraag en aanbod 
geheel door computers wordt overgenomen, zullen 
ook deze dienstverleners hun verdienmodel 
aanpassen.

HET INDIVIDU
De zich naar autonomie ontwikkelende arbeids-
markt verschilt sterk van de arbeidsmarkt die we 
tot dusver kennen. Nieuw is dat de werkzoekende 
zelf zijn ‘Slim CV’ aanmaakt waarmee hij op een 
systematische wijze zeer veel informatie over zijn 
wensen en mogelijkheden communiceert. Dit 
maakt het mogelijk om tot een betere, en automati-
sche koppeling van vraag en aanbod op de arbeids-
markt te komen, waarbij op basis van het ‘Slimme 
CV’ mensen werk kunnen kiezen dat het beste bij 
hen past. 

Gekoppeld aan de inspanningen op het gebied 
van de verkenning naar nieuwe mogelijkheden 
om betaalde activiteiten te verrichten, wordt de 
arbeidsmarkt efficiënter en het aantal werkzoe-
kenden geringer. Wat uit de tijd is, is het stimuleren 
van werkgelegenheid met fiscale maatregelen en 
het aanbieden van sollicitatietrainingen. Op deze 
wijze wordt aanbod gestimuleerd, terwijl ontoerei-
kende vraag naar betaalde activiteiten het knelpunt 
is waarvoor de digitale arbeidsmarkt de oplossing 
kan bieden. 

Aanbieden van het ‘Slim CV’ aan iedereen die 
wil leren en werken. Het ‘Slim CV’ kan eventueel 
gekoppeld worden met het Linkedin-account van 
een deelnemer zodat informatie niet opnieuw hoeft 
te worden aangemaakt. Op basis van het al eerder 
gepresenteerde ‘Total Talent Framework’ stellen we 
vast dat er twee belangrijke diensten zullen moeten 
worden aangeboden: ‘Groei naar werk’ en ‘Groei 
naar mobiliteit’. 

Los van de vraag of er voldoende vacatures, 
stageplekken, ZZP-opdrachten zijn, zullen werkge-
vers worden uitgenodigd om ‘ontwikkelbanen’ te 
plaatsen op het platform. Ontwikkelbanen zijn 
banen waar men wel op kan solliciteren maar die 
nog geen vacature zijn.

Het voordeel van het plaatsen van ontwikkelbanen 
is voor de werkgever dat hij een Talentenvijver kan 
aanleggen van mensen nog voordat een functie 
daadwerkelijk vacant is. Voor het individu is het 
grote voordeel dat hij zich kan uiten in zijn ambitie 
en daarmee al direct een persoonlijk leeradvies 
ontvangt vanuit het systeem nog (ver) voor dat hij 
aan een nieuwe functie begint.

De langdurig werkloze aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt, de bijstandsgerechtigden op zoek 
naar eigen inkomen en de werkzoekenden in de 
midden en hogere segmenten van de arbeidsmarkt 
ontvangen automatisch advies in hun zoektocht 
naar passend betaald werk. 

Werkzoekenden en werkgevers zoeken zelf contact 
met elkaar. Als werkzoekenden enkele malen 
zijn afgewezen dan zal het systeem voorstellen 
formuleren met betrekking tot de ontwikkeling van 
competenties bij de werkzoekende waardoor hij in 
voorkomende gevallen meer kans maakt op een 
betaalde baan.

De privacy van de werkzoekenden wordt optimaal 
beschermd. Hij is de enige die zijn profielinformatie 
kan wijzigen en hij alleen bepaalt wie toegang krijgt 
tot zijn bestand.

De besturing van de arbeidsmarkt is traditioneel 
het domein van de sociale partners en de overheid. 
Deze actoren zijn door de economische ontwik-
kelingen in een andere positie terecht gekomen. 
De bestaande bedrijven zijn niet langer de motor 
van de economie, het zijn de nieuwe banen die 
onmisbaar zijn in het scheppen van de nieuwe 
werkgelegenheid. Deze ontwikkeling maakt deel uit 
van de transitie in de richting van de participatie-
maatschappij, waarbij het individu zelf het initiatief 
neemt.



DE WERKGEVER
Ontwikkelen van het NationaalFunctieHuis met 
daarin alle huidige en toekomstige functies. Deze 
functies zijn gratis te downloaden door deelne-
mende organisaties en kunnen worden gepubli-
ceerd als vacature, stageplek, ZZP-opdracht of 
ontwikkelbaan. Natuurlijk kan de werkgever deze 
functies ook koppelen aan bestaand personeel. Op 
deze wijze ontstaat een infrastructuur voor bijvoor-
beeld ‘Evaluatie- en jaargesprekken’. 

Het Functiehuis is de plaats waar de digitale 
beschrijvingen van de functies zijn opgenomen. 
Deze functies worden opgesteld om de geavan-
ceerde cv’s van werkzoekenden goed te kunnen 
matchen met de vacatures die werkgevers hebben 
geopend en met de banen die werkgevers in de 
nabije toekomst willen creëren. Het functiehuis 
is tevens de vraagbaak voor degenen die hun 
aanbod van betaald werk zo goed mogelijk willen 
beschrijven.

Vanuit de Maatschappelijke Coalitie is initiatief 
genomen om het NationaleFunctieHuis te bouwen. 
Elke werkgever die meedoet, ontvangt direct 
toegang tot de functies die relevant zijn (en worden) 
in zijn sector. Door het eenvoudig aanklikken van 
de gewenste functies vanuit het NationaalFunc-
tieHuis, kan de werkgever zijn eigen functiehuis 
bouwen en aanpassen. Elke functie kan binnen het 
platform worden vrijgegeven als baan, vacature, 
stageplek, ZZP-opdracht en/of als ontwikkelbaan.
Het Arbeidsmarktplatform kent een derde activiteit 
waar de Voorlopers en Achterblijvers samenkomen. 
Zij zoeken gezamenlijk naar vacatures die nog 
niet bestaan maar op basis van verkenningen 
van nieuwe producten en nieuwe markten mogen 
worden verwacht. Zij zoeken elkaar op en organi-
seren hackathons en andere brainstorm-bijeenkom-
sten. Zowel op nationaal niveau, regionaal en lokaal 
niveau kunnen sessies gehouden waar deze verken-
ningen centraal staan. Deze bijeenkomsten dienen 
tevens om de vele werkzoekenden te laten zien dat 
er in ons land door de overheid, het bedrijfsleven en 
de op dit terrein actieve instanties zoals het UWV 
op een nieuwe, enthousiasmerende manier naar 
nieuw werk wordt gezocht. 

Veel van deze bijeenkomsten zullen lokaal en in 
regionaal verband plaatsvinden. Wellicht worden 
mensen aangezet om een actieve rol te spelen in de 
lokale gemeenschap, onder andere door voor elkaar 
te produceren (koken voor de wijk). Gemeenten zelf 
kunnen een actieve rol spelen in de lokale platforms 
door zoveel mogelijk gemeentelijke activiteiten op 
het gebied van de sociale activering in samenwer-
king met andere organisaties en burgers uit te 
voeren. 

Het Arbeidsplatform zelf is de regisserende organi-
satie. Iedere arbeidsregio zou over een dergelijk 
Arbeidsplatform moeten beschikken. Deze kunnen 
worden bestuurd door gemeenten, het UWV, 
ondernemingsverenigingen, vakorganisaties, 
onderwijsinstellingen en netwerken van professi-
onals uit verschillende sectoren. Ook Provincies 
hebben hier een taak omdat zij de economische 
ontwikkeling van hun regio tot één van hun kernac-
tiviteiten rekenen.

HET ONDERWIJSVELD
Ontwikkelen van een NationaalLeerAdvies met 
daarin toegang tot relevante opleidingen zodat een 
individu en werkgever dat direct kunnen bespreken 
en tot actie komen. Op basis van het algoritme 
(‘tagging’) van de leer-items met competenties, 
sectorinformatie, lokatie en opleidingsniveau is 
het platform in staat om automatische persoonlijk 
leeradvies te genereren voor elke deelnemer.

BIGDATA
BigData is niet nieuw. De Engelse hoogleraar 
wiskunde en statistiek David Hand gaf recente-
lijk een lezing bij de Koninklijke Nederlandse 
Academie voor Wetenschappen in Amsterdam. Hij 
wees het publiek er fijntjes op dat een supermarkt-
keten als Walmart al in de vroege jaren negentig 
zeven miljard transacties per jaar verwerkte en 
analyseerde. Mobil Oil gebruikte meer dan 100 
terabytes aan data (een terabyte is bijna 1000 
gigabyte) voor zijn operaties.5 

De twee componenten van Big Data (hard- en 
softwarecapaciteiten en statistiek) leiden tot een 

6  Uit publicatie De Correspondent van Dimitri TOKMETZIS op 11 november 2013
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‘ZELF AAN HET WERK’  

IS BESCHIKBAAR VIA 

HET WEB, TABLET EN 

TELEFOON. DE APPLICATIE IS 

VOLLEDIG ‘RESPONSIVE’.  

ENROLLMENT IS EASY  

EN AANMELDEN IS  

GEMAKKELIJK EN SPEELS.

explosie van nieuwe toepassingen op het gebied van 
zogenoemde predictive analysis - dus: toekomst-
voorspellingen. 

Big Data wordt vooral gebruikt om correlaties te 
vinden tussen fenomenen, personen en gebeurte-
nissen. Op basis van die correlaties worden vervol-
gens beslissingen genomen. De reclassering in 
Baltimore maakt bijvoorbeeld gebruik van risico-
profielen die voor iedere vrijgelaten gevangene de 
kans aangeven of die dader of slachtoffer wordt van 
een levensmisdrijf. Op basis daarvan wordt iemand 
meer of minder in de gaten gehouden.

Als je er oog voor hebt, zie je die toepassingen van 
BigData overal. Verzekeraars gebruiken bergen 
informatie om risico’s van individuele klanten in te 
schatten. Beurshandelaren voeden hun modellen 
met tientallen, soms duizenden datastromen om 
handelsrisico’s en buitenkansjes vroeg te zien 
aankomen. Geheime diensten, denk aan de NSA, 
speuren in vele hooibergen naar mensen die in 
potentie - ze hebben het immers nog niet gedaan - 
een aanslag plegen. 

De belofte van BigData is dat die analyse steeds 
meer in het hier en nu plaatsvindt. Neem de 
webservice Google Now. Die monitort zoveel 
mogelijk data rondom jouw persoon: wat je online 
doet, de inhoud van je e-mails, met wie je belt, waar 
je je bevindt en waar je naartoe gaat. Uit talloze 
andere online bronnen haalt Google informatie die 
voor jou relevant zou kunnen zijn. Het algoritme 
“weet” dat je vandaag op reis gaat en “weet” dat het 
vliegtuig vertraagd is. Zonder dat je hoeft te zoeken, 
krijg je een bericht hierover zodat je nog even thuis 
kunt relaxen. Een persoonlijke assistent die je 
door het dagelijks leven loodst. Dat is nog eens een 
belofte.

Ontwikkelen van Bigdata-analyse om daarmee 
eerst de slimme vragen te stellen voordat goede 
antwoorden op de verkeerde vragen worden 
gegeven. Periodiek zal de Maatschappelijke Coalitie 
de gegevens publiceren. Hierbij valt te denken aan 
inzicht op gebied van competentiedoorsneden per 
regio, passieprofielen, match en mis-match van 
werk en onderwijs. 



NAWOORD

Door de hectiek op de arbeidsmarkt zullen wijzigingen optreden, nieuwe inzichten ontstaan 
en nieuwe technologie worden ontwikkeld. De Maatschappelijke Coalitie beweegt mee in deze 
veranderingen - niets blijft zoals het was.

Alle deelnemers aan de Maatschappelijke Coalitie leveren hun bijdrage: mensen die willen leren 
en werken; werkgevers die werk bieden; onderwijsinstellingen die opleidingen aanbiedenen 
overheden die dit ondersteunen. De Stichting zorgt dat werkgevers, werknemers, overheden 
en onderwijs gefaciliteerd worden de doelstellingen te behalen en biedt daarvoor een open en 
transparant platform. 

Onze doelstellingen zijn ambitieus en realistisch. Wij werken vanuit de overtuiging dat het bieden 
van een praktische ingang naar organisaties zal leiden tot extra werk en grotere transparantie. 

Ons streven overstijgt politieke richting én belangen van groeperingen die zich met dit thema 
bezighouden. Daarin is ook de reden besloten dat deze ‘Troonrede’ naar een groot aantal bestuur-
ders van Nederland is gezonden. 

Als belangrijke ‘aanjager’ om iedereen aan een baan te helpen zijn alle betrokkenen nodig. 

Wij vragen u, nogmaals, om deze Troonrede te delen met iedereen in uw omgeving die een bijdrage 
wil leveren aan dit doel. Ook vragen wij u om te reageren op de inhoud van de ‘Troonrede’. Dat kan 
door een reactie te plaatsen of ons een mail te sturen.

De Toekomst heeft haast. Actie is geboden. 

Bestuur Stichting Maatschappelijke Coalitie
Eindhoven, december 2015.

Deze ‘Troonrede” is een levend document...

Klik hier en reageer bit.ly/maatschappelijkecoalitie

http://www.maatschappelijkecoalitie.nl 
http://bit.ly/maatschappelijkecoalitie
http://bit.ly/maatschappelijkecoalitie
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