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Toekomstverkenning publieke sector als werkgever  

 
“De Grote Uittocht; Vier toekomstbeelden van de 

arbeidsmarkt van onderwijs- en overheidssectoren” 
 

Samenvatting 

 
 Sippy van Akker & Rob Hoffius 

 
Het CAOP heeft een samenvatting gemaakt van de toekomstverkenning ‘De Grote 

Uittocht’. In dit rapport worden relevante trends voor de komende jaren 

geschetst die van invloed zijn op de arbeidsmarkt voor overheidspersoneel. 

Vervolgens worden vier scenario’s voor de periode 2010-2020 uitgewerkt waarin 

de consequenties voor de overheids- en onderwijssectoren als werkgever worden 

toegelicht. Ten slotte wordt aangegeven op welke thema’s de overheid zich moet 

richten om knelpunten in de personeelsvoorziening te lijf te gaan. Drie partijen in 

de publieke sector hebben deze verkenning samen opgesteld. Dit zijn de 

Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO), het Verbond 

Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK). Met het rapport geven zij een krachtig signaal aan een 

nieuw kabinet en de politiek. 

 
 

1. Trends 
In het rapport worden zes trends geschetst die van invloed zijn op de 
arbeidsmarkt (en de dienstverlening) van de overheid. Ten eerste verandert de 
bevolking van leeftijd en samenstelling. Er is sprake van vergrijzing en een 
daardoor krimpende beroepsbevolking gecombineerd met een groeiende groep 
gepensioneerden.  
Ten tweede moet rekening gehouden worden met de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. Op sommige gebieden zal de komende jaren krapte op de 
arbeidsmarkt ontstaan. Daarnaast is er zowel sprake van steeds meer flexibiliteit, 
als behoefte aan zekerheid van werknemers. Ten derde zal de overheid als gevolg 
van de economische crisis en de kosten van de vergrijzing te maken krijgen met 
krappe financiën. Wat de gevolgen daarvan zijn is sterk afhankelijk van politieke 
keuzes, maar het is duidelijk dat de druk op de overheidsfinanciën zal toenemen.  
Ten vierde veranderen de wensen van het werkende individu. Mede omdat de 
traditionele kostwinner niet meer bestaat als gemiddelde werknemer, willen 
werknemers meer dan voorheen hun werk combineren en laten aansluiten op 
andere aspecten in hun leven.  
De vijfde trend is dat wat een publieke en wat een private zaak is aan discussie 
onderhevig zal blijven. Na de trend van de afgelopen decennia dat veel van de 
overheid naar de markt moest verschuiven, kan de kredietcrisis er wellicht voor 
zorgen dat het vertrouwen in de markt afgenomen is en daarmee het vertrouwen 
in de overheid weer groeit. Door taken al dan niet op een marktgerichte wijze in 
te richten maar ook door externe ontwikkelingen (onder andere van 
technologische aard), heeft de overheid te maken met continu veranderende 
vormen van organisatie en sturing. 
Tot slot schetst het rapport dat de verhouding tussen burger en overheid aan het 
veranderen is en dat burgers minder tevreden zijn over de overheid. 
 
In enkele van de scenario’s die verderop in het rapport worden besproken komt 
ook de bestuurlijke reorganisatie aan de orde. In Den Haag wordt al enige tijd 
gesproken over het (rigoureus) beperken van het aantal ministeries. Ook wordt 
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er steeds vaker over gesproken om de bestuurslagen onder het niveau Rijk te 
comprimeren, bijvoorbeeld door de provincies en/of waterschappen op te heffen.  
 
Een grote uittocht 

Op dit moment werken bij onderwijs en overheid bijna één miljoen mensen. 
Volgens ‘De Grote Uittocht’ zal van deze groep naar verwachting in 2020 zeven 
op de tien personen zijn uitgestroomd. Hiervan stromen drie op de tien uit naar 
pensioen en vier op de tien door andere oorzaken, zoals het vinden van een 
andere baan buiten het onderwijs of de overheid of door arbeidsongeschiktheid. 
Het genoemde aantal van zeven op de tien vertrekkende publieke werknemers is 
mede door de titel van het rapport een eigen leven gaan leiden, maar is in de 
praktijk volgens datzelfde rapport afhankelijk van de economische ontwikkeling 
en kan dus variëren. Bij een sterke economische groei en een krappe 
arbeidsmarkt vertrekken meer mensen. Als de economische groei laag is en de 
arbeidsmarkt ruim, zullen juist minder mensen vertrekken.  
 
In ieder geval is de conclusie dat de overheid, zelfs bij een lagere uitstroom, nu al 
moet bedenken hoe zij ook in de toekomst voldoende personeel aan kan trekken 
om haar dienstverlening kwalitatief op peil te kunnen houden. Door de vergrijzing 
zullen grote aantallen mensen de arbeidsmarkt verlaten. Personele tekorten 
worden vooral in het onderwijs en de zorg verwacht. 
 
 

2. Kernonzekerheden 
 
Na de hierboven geschetste trends worden twee ‘ kernonzekerheden’  voor de 
komende 10 jaar onderscheiden die grote invloed hebben op de arbeidsmarkt 
voor de overheid. 
 
De eerste is de visie op de overheid. Gaan we de komende jaren toe naar een 
uitgebreide overheid waarmee we op basis van solidariteit veel voor elkaar willen 
regelen? Of krijgen we te maken met een verder groeiend wantrouwen tegen de 
overheid wat zich uit in een omgang met een afgeslankte overheid op basis van 
het eigen profijt? Deze twee uitersten worden respectievelijk gelabeld met 
‘Samen’ en ‘Zelf’. Of er op verschillende terreinen meer de nadruk wordt gelegd 
op publiek of op privaat is een politieke keuze. De keuzes die hierbij de komende 
jaren gemaakt gaan worden zullen ook grote gevolgen hebben voor de 
toekomstige arbeidsmarktpositie van de overheid en haar mogelijkheden om 
personeel te werven en vast te houden. 
 
De tweede onzekerheid betreft de economische ontwikkeling. Op basis van 
recente ramingen van het Centraal Planbureau gaat men wel uit van economische 
groei in de toekomst. Het tempo van deze ontwikkelingen en de gevolgen hiervan 
voor de arbeidsmarkt zijn echter nog erg onzeker. Krijgen we na de kredietcrisis 
een snel economisch herstel naar het oude niveau of een langdurige recessie 
waar we maar langzaam uit komen? (gelabeld ‘Groei’ en ‘Stagnatie’). Ook de  
economische varianten hebben een grote invloed op de arbeidsmarkt voor de 
overheid. 
 
Deze twee onzekerheden samen vormen tezamen de basis voor vier 
toekomstscenario’s, waarin de verschillende combinaties van Samen/Zelf en 
Groei/Stagnatie worden gecombineerd. 
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3. Vier toekomstscenario’s 
 
De scenario’s worden hieronder beknopt toegelicht, waarbij ingegaan wordt op de 
verwachte arbeidsmarkt voor de overheid. 
 

I Samen en Stagnatie (Bingo) 

� Rol overheid in de samenleving is groot, evenals het vertrouwen in 
overheidsingrijpen 

� Economisch herstel verloopt traag 
 
De Nederlandse arbeidsmarkt is ruim en de werkloosheid hoog. De 
overheidssectoren hebben een goed werkgeversimago en kunnen relatief 
gemakkelijk aan personeel komen. De lonen in deze sectoren volgen de markt en 
stijgen dus gematigd. Problemen worden alleen verwacht in het onderwijs en de 
zorg.  
 
II Samen en Groei (Volleybal) 

� Rol overheid in de samenleving is groot, evenals het vertouwen in 
overheidsingrijpen 

� Economisch herstel verloopt voorspoedig 
 
De arbeidsmarkt is in dit scenario in 2015 alweer krap en de werkloosheid daalt 
snel. De belastinginkomsten stijgen en de overheidsuitgaven lopen onder andere 
ten gevolge van een dalende werkloosheid terug. De werkgelegenheid bij de 
overheid als geheel stijgt sterk ten opzichte van 2010. Er is een heftige 
concurrentiestrijd om de schaarse (hoogopgeleide) werknemers. 
Loonconcurrentie met de marktsector dreigt. Problemen worden naast het 
onderwijs, ook verwacht voor de zorg, de politie, gemeenten, departementen, 
provincies en waterschappen.  
 
III Zelf en Stagnatie (Vissen) 

� Rol overheid in de samenleving is klein, de houding ten opzichte van de 
overheid is kritisch 

� Economisch herstel verloopt traag 
 
De arbeidsmarkt is zeer ruim en de werkloosheid is hoog. De werkgelegenheid bij 
de overheid krimpt. Het imago van de overheids- en onderwijssectoren als 
werkgever is slecht. De werkdruk ligt hoog en het werk biedt weinig uitdaging en 
mogelijkheden voor ontwikkeling. Ten slotte blijven de lonen in de overheids- en 
onderwijssectoren achter bij de loonontwikkeling in de markt. De overheid kan 
toch nog relatief gemakkelijk aan personeel komen, omdat de werkloosheid zo 
hoog is. De enige knelpunten die verwacht worden liggen op het gebied van 
onderwijsgevend personeel in het basis- en voortgezet onderwijs.  
 
IV Zelf en Groei (Bergbeklimmen) 

� Rol overheid in de samenleving is klein, de houding ten opzichte van de 
overheid is kritisch 

� Economisch herstel verloopt voorspoedig 
 
In dit scenario wordt de arbeidsmarkt onder invloed van de economie snel 
krapper en daalt de werkloosheid sterk. De werkgelegenheid bij de overheid stijgt 
ten opzichte van 2010, maar tegelijkertijd werken meer mensen bij private 
scholen en ziekenhuizen. De lonen in de marktsector stijgen sterk en met name 
de lonen in het onderwijs en de zorgsector stijgen mee. Het imago van de 
overheid is niet goed en er is een hevige concurrentiestrijd om schaarse 
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hoogopgeleide werknemers. Vooral in de onderwijssectoren zal het vervullen van 
vacatures grote problemen opleveren.  
 
Conclusie 

Het onderwijs kent in alle scenario’s problemen. Het gaat het hier om een sector 
met een vergrijsd personeelsbestand met veel leden die de komende jaren het 
onderwijs zullen verlaten. Omdat de overheid nu eenmaal de plicht heeft voor 
voldoende onderwijsaanbod te zorgen kan hier moeilijk bezuinigd worden op het 
aantal leraren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. 
In de twee scenario’s waar voor ‘samen’ wordt gekozen versus ‘zelf’ worden 
daarnaast ook problemen verwacht in de zorg.  
Voor de overige sectoren lijken de verwachte problemen mee te vallen: 

- In de twee scenario’s waarbij een beperkte groei van de economie wordt 
verwacht zullen er volgens het rapport de komende 10 jaar verder geen 
arbeidsmarktproblemen voor de overheid optreden. 

- In de scenario’s met een sterke economische groei wordt bij een grote 
overheid ook uitgegaan van problemen bij de politie, departementen en 
lagere overheden, en bij een kleine overheid van (loon)concurrentie om 
schaarse hoogopgeleide werknemers. 

 
 

4. Uitdagingen voor de toekomst 
 
De vier scenario’s bieden een aantal vergezichten. Elk van deze vergezichten zal 
verschillend uitwerken voor de positie van de overheid op de arbeidsmarkt en ook 
van invloed zullen zijn op de verwachte uitstroom van overheidspersoneel. In het 
rapport wordt de conclusie getrokken dat de overheid in alle vier de scenario’s te 
maken zal krijgen met tekorten en krappe budgetten.  
 
Om met de te verwachten problemen om te kunnen gaan worden 10 speerpunten 
gepresenteerd die afkomstig zijn van werkgevers- en werknemersorganisaties en 
grotendeels ook aan de orde komen in het “Manifest voor een krachtige publieke 
sector”. Dit Manifest is opgesteld door hoofdrolspelers uit kringen van sociale 
partners, wetenschappers en andere betrokkenen bij de arbeidsverhoudingen bij 
de overheid. De 10 speerpunten worden hieronder kort toegelicht.  
 

Wat je als overheid doet, doe je goed 
De overheid moet duidelijke keuzes maken welke taken zij wil vervullen. Dit 
betekent enerzijds dat bepaalde taken (al dan niet ten gevolge van 
bezuinigingen) afgestoten moeten worden, maar anderzijds dat er ook gericht 
geïnvesteerd wordt in de taakgebieden die de overheid tot haar 
verantwoordelijkheden rekent.  
 
 Inzet op sociale innovatie 
Er moet vooral 'slimmer' gewerkt worden. Veel overheidsprofessionals geven aan 
dat hun werkdruk te groot is en dat men teveel tijd kwijt is aan administratieve 
taken die niet bij de kerntaken van het beroep horen. Gekeken moet worden of 
werkprocessen efficiënter kunnen worden ingericht. Slimmer werken houdt ook in 
dat de capaciteiten van professionals voldoende ruimte krijgen en beter benut 
worden, waardoor de arbeidsproductiviteit stijgt. Het is daarmee een win-win 
situatie voor zowel werkgevers als werknemers. 
 
 Vergroten van professionele ruimte en statusherstel van professionals 
Om als werkgever aantrekkelijk te blijven en voldoende gekwalificeerde mensen 
te kunnen aantrekken, is het belangrijk dat de professionele ruimte van 
werknemers wordt vergroot. Niet alle werkzaamheden en resultaten zouden tot 
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op detailniveau moeten worden voorgeschreven en de professional moet de 
mogelijkheid krijgen zijn vakmanschap aan te wenden. Het streven moet zijn om 
zowel de professionele ruimte als de status te vergroten, zodat werken bij de 
overheid aantrekkelijk blijft.  
 
 Talenten van professionals beter benutten 
De komende jaren zullen de tekorten op de arbeidsmarkt zich met name 
voordoen bij hoger opgeleiden. Het is daarom belangrijk om hun kennis en talent 
zo optimaal mogelijk aan te wenden. Gekeken moet worden of bepaalde 
werkzaamheden uitbesteed kunnen worden aan andere, lageropgeleide 
functionarissen binnen de overheidsorganisatie. Hierbij moet er wel voor gewaakt 
worden dat het inzetten van lager opgeleiden voor bepaalde werkzaamheden niet 
leidt tot 'downgrading' van het werk.  
 
 Verder verhogen van de arbeidsdeelname 
Er moet verder gewerkt worden aan de arbeidsdeelname van ouderen. Hiervoor 
dient een manier gevonden worden waarop oudere werknemers met plezier en in 
goede gezondheid langer kunnen blijven werken. Daarnaast dient er ook 
aandacht te blijven voor de arbeidsdeelname van vrouwen, etnische minderheden 
en personen met een arbeidshandicap. Hiermee wordt het personeelsbestand een 
betere afspiegeling van de samenleving. Dit levert bovendien een bijdrage aan 
doelstellingen op het gebied van diversiteit.  
 
 Investeren in loopbaan en gezondheid 
Zoals is aangegeven, is het belangrijk om oudere werknemers lang(er) in goede 
gezondheid aan het werk te houden. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat er 
aandacht is voor individuele verschillen tussen werkende ouderen. De overheid 
kan hierin een voorbeeldrol vervullen en zich zelf zo presenteren als 
aantrekkelijke werkgever.  
 
 Beter combineren van werk en privé 
De overheid heeft al een voorbeeldfunctie waar het gaat om het mogelijk maken 
van deeltijdwerk. Om de tekorten het hoofd te bieden is het wenselijk om 
werkenden in staat te stellen meer uren per week of per jaar te werken. Uit 
onderzoek blijkt dat werknemers bij de overheid de behoefte hebben om werk en 
privé beter te kunnen combineren. Om werkenden te stimuleren meer uren te 
werken, zullen uren flexibeler ingevuld moeten worden om een goede balans 
tussen werk en privé mogelijk te laten blijven.  
 
 Marktconforme loonontwikkeling 
De overheid concurreert op de arbeidsmarkt met andere werkgevers. Om toch 
mensen aan te trekken en te binden, zal de overheid aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden moeten bieden, waarvan een marktconform salaris een 
onderdeel is.  
 
 Bevorderen mobiliteit zowel binnen als buiten de overheid 
Mobiliteit wordt in de toekomstige arbeidsmarkt steeds belangrijker. Het moet 
makkelijker en normaler worden dat mensen één of meerdere keren in hun 
loopbaan kunnen wisselen van baan, functie of sector. Er moeten manieren 
gevonden worden om mobiliteit te stimuleren.  
 
 Visie van werknemers 
Overheidswerknemers is in een enquête gevraagd wat zij belangrijk vinden in hun 
werk. Het belangrijkste aandachtspunt dat uit dit onderzoek naar voren komt is 
vermindering van de werkdruk. Daarnaast vindt men het belangrijk om de juiste 
persoon op de juiste plek te krijgen en om te belonen op maat. Dat wil zeggen 
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het belonen afhankelijk te maken van competenties, prestaties en 
verantwoordelijkheden van de werknemer. Als vierde en vijfde belangrijkste 
aandachtpunten worden door overheidswerknemers respectievelijk het 
verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van werknemers genoemd.  
 
 

5. Conclusie 
 
Het is een belangrijk signaal dat partijen gezamenlijk tot dit rapport zijn gekomen 
en gezamenlijk speerpunten hebben benoemd. Met het Manifest voor een 
krachtige publieke sector maken de individuele ondertekenaars ook duidelijk dat 
zij hiermee samen met het nieuwe kabinet in de komende jaren aan de slag 
willen gaan. 
De hierboven genoemde aandachtspunten en oplossingsrichtingen vormen een 
basis om de arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden en het begin van het 
omvormen van de overheid tot een moderne en aantrekkelijke werkgever voor de 
toekomst. De prioritering kan weliswaar verschillen per toekomstig scenario, per 
overheidsorganisatie of per sector, maar dat overheid, werkgevers en 
werknemers urgent met deze thema’s aan de slag moeten is duidelijk.  
 
 


