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Inleiding
 

In het kader van de ILO ’Future of work centenary initiative’ (ter gelegenheid van het 

honderdjarige bestaan van de ILO in 2019) is de ILO een discussie gestart over het brede 

thema van de toekomst van het werk. De ILO-lidstaten zijn gevraagd om nationale 

tripartiete dialogen te starten over dit onderwerp en de uitkomsten daarvan als input 

aan de ILO te sturen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft 

daarop de Sociaal-Economische Raad (SER) benaderd om dit gezamenlijk te organiseren. 

De SER heeft in de afgelopen tijd verschillende adviezen uitgebracht waarin de toe-

komst van het werk en de samenleving centraal staan. Tevens is daarbij een werk-

agenda opgesteld, waarin de belangrijkste thema’s zijn benoemd waar de SER mee 

aan de slag wil gaan. In navolging van deze adviezen en de werkagenda en met het 

oog op het verzoek van de ILO heeft op 2 februari 2017 een werkbijeenkomst plaats-

gevonden bij de SER over de toekomst van werk. De bijeenkomst was besloten en 

werd georganiseerd door de SER en het Ministerie van SZW voor vertegenwoordigers 

van werkgevers, werknemers en rijksoverheid. Het doel van de bijeenkomst was het 

gezamenlijk identificeren van de voornaamste kansen en uitdagingen die zich in de 

toekomst zullen gaan voordoen op het terrein van de arbeidsmarkt. Tijdens de bijeen-

komst bevestigden de sociale partners het belang van met elkaar nadenken over de 

toekomst van werk en gaven aan deze gedachtewisseling te willen continueren. De 

opbrengst van de werkbijeenkomst is benut als input voor deze notitie. 

De voorliggende notitie is een gezamenlijk product van de SER en het Ministerie van 

SZW. De basis van de notitie wordt gevormd door de recent verschenen SER-adviezen 

over digitalisering, werken en leven in de toekomst, een leven lang leren, IMVO, TTIP 

en een circulaire economie1. De thema’s en uitdagingen die we identificeren zijn niet 

alleen relevant voor Nederland, maar naar onze verwachting ook voor de geïndustri- 

 
1 In deze notitie wordt daarom slechts beperkt gebruik gemaakt van referenties. Zie voor een uitgebreidere 

toelichting de betreffende adviezen.

aliseerde landen en hebben ook impact wereldwijd. We zouden deze vraagstukken 

dan ook graag een prominente plek zien krijgen in het debat van de ILO over de 

future of work.

Leeswijzer 

In deze notitie zijn de uitdagingen en kansen van de huidige en toekomstige ont-

wikkelingen voor de Nederlandse arbeidsmarkt beschreven aan de hand van de vier 

‘centenary conversations’ van de ILO, te weten: 

 Werk en samenleving: Welke rol zal werk in de komende eeuw spelen in onze 

maatschappij? 

 Decent work voor iedereen: Hoe garanderen we werkgelegenheid en bescherming 

van werknemers in de komende eeuw? 

 Organisatie van werk en productie: Hoe veranderen productieprocessen en wat voor 

effect heeft dit op werkgelegenheid en bescherming van werknemers? 

 Governance van het werk: Hoe regelen we werk, nationaal en internationaal? 

Alvorens deze uitdagingen en kansen te belichten, worden de belangrijkste ontwikke-

lingen geschetst en enkele uitgangspunten geformuleerd.
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Belangrijkste ontwikkelingen

Voor de toekomst van het werk zijn vier ontwikkelingen van belang; relatief autonome 

ontwikkelingen die de speelruimte van het gedrag van Nederlanders beïnvloeden (in 

de verschillende domeinen van leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren). 

Dit zijn:

 Economische ontwikkelingen: groei, globalisering en andere structurele 

veranderingen.

 Technologische ontwikkelingen: onder andere veranderingen in ICT (digitalisering), 

robotisering en artificiële intelligentie.

 Demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen: veranderingen in de omvang 

en samenstelling bevolking (vergrijzing en toenemende diversiteit in bevolking en 

levenslopen).

 Ecologie en ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid2.

Uiteraard is deze opsomming niet uitputtend, meerdere factoren zullen gelijktijdig 

van invloed zijn en bovendien zullen de drijvende krachten het domein van werk 

niet eenzijdig beïnvloeden. Bij technologie als drijvende kracht kan het bijvoorbeeld 

gaan over de snelheid waarin de veranderingen plaatsvinden of over de vraag welke 

impact die technologische veranderingen hebben en of deze veranderingen positief 

dan wel negatief zijn, hetgeen mede kan worden bepaald door waar men zich in de 

wereld bevindt (geografisch en in termen van economische en sociale ontwikkeling). 

Demografie verwijst naar de ontwikkeling en omvang van de bevolking, de aard en 

omvang van migratie en de vergrijzing. Sociale en culturele ontwikkelingen heb-

ben betrekking op de diversiteit in gezinsvormen en in de levensloop van mensen, 

en daarmee ook weer op demografische ontwikkelingen. Zo zorgt de toe nemende 

arbeidsdeelname van vrouwen voor uitdagingen in termen van combineerbaarheid 

van arbeid en zorg en het eerlijk delen van taken tussen mannen en 

vrouwen (niet alleen als het gaat om de zorg voor kinderen, maar ook om de zorg  

 
2 Zie voor een meer uitgebreide beschrijving van deze drijvende krachten: SCP (2016) De Toekomst tegemoet.

voor naasten en ouderen). Beschouwingen over toekomstige economische ontwik-

kelingen gaan veelal over de ontwikkeling van de welvaart en de mate van econo-

mische groei en het ontstaan van nieuwe businessmodellen en organisatiemodellen 

van ondernemingen onder invloed van globalisering en technologie. Ecologie verwijst 

volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar verschillende transities die 

nodig zijn en samenhangen met de veranderingen die plaatsvinden in het klimaat, de 

aanwezigheid van grondstoffen en voedsel. 

De ervaring leert dat veranderingen vaak langzaam gaan en dat bepaalde instituties 

en normen opvallend stabiel zijn (padafhankelijkheid). De huidige transities onder-

scheiden zich echter van voorgaande transities door het hoge tempo waarmee de 

hierboven genoemde ontwikkelingen zich voltrekken. De ontwikkelingen laten vooral 

zien dat we ons bevinden in een fase van meervoudige transities. Deze transities 

bieden kansen voor investeringen, duurzaamheid en werkgelegenheid, maar bren-

gen ook nieuwe risico’s en uitdagingen met zich. Zowel werkgevers als werknemers 

ervaren onzekerheid en risico’s en instituties staan onder druk en zijn vooralsnog niet 

optimaal ingericht op deze transities. Alvorens dieper in te gaan op deze kansen, risi-

co’s en uitdagingen, benoemen we een aantal uitgangspunten en doelstellingen voor 

de toekomst van het werk.
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Uitgangspunten

Een van de belangrijke uitgangspunten die volgens de SER ook in de toekomst zal 

moeten gelden is het brede welvaartsbegrip. De doelstellingen voor sociaalecono-

misch beleid omvatten meer dan het bevorderen van economische groei alleen; ook 

sociale vooruitgang (welzijn en sociale cohesie), duurzame ontwikkeling en een goede 

kwaliteit van de leefomgeving zijn hiervan onderdeel. Gestreefd moet worden naar 

een evenwichtige en duurzame economische groei, een zo groot mogelijke arbeids-

participatie en een redelijke inkomensverdeling. Deze doelstellingen brengen tot 

uitdrukking dat welvaartsgroei ‘door en voor iedereen’ is. Het is van belang te bena-

drukken dat hierbij niet slechts een nationaal perspectief kan worden gekozen. 

Deze groei van de welvaart zal – zowel in Nederland als daarbuiten - plaatsvinden 

binnen een sterk globaliserende en internationale omgeving. Kenmerkend voor de 

Nederlandse economie is zijn openheid. Die openheid is en blijft belangrijk voor ons 

land, maar brengt ook dilemma’s met zich. Dat geldt bijvoorbeeld voor de uitdagin-

gen die ontstaan door het vrije verkeer van werknemers en van diensten binnen de 

Europese Unie. De welvaartverschillen tussen de lidstaten zetten druk op de nationale 

arbeidsmarkten en kunnen ontwrichtende vormen van concurrentie tussen buitenlandse 

en Nederlandse werknemers in de hand werken, met name als het gaat om het vrije 

verkeer van diensten. Betere handhaving van bestaande regels en aanpassing van 

inadequate regels zijn nodig. Er is derhalve een stevig en eerlijk raamwerk nodig van 

spelregels op Europees niveau, met uitwerking op nationaal niveau, om ervoor te zorgen 

dat een volwaardige interne markt tot stand kan komen, waarin goederen, kapitaal, 

diensten en werknemers grensoverschrijdend mobiel kunnen zijn, in het belang van 

burgers, bedrijven, en een duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling. 

Om de maatschappelijke welvaart, in de brede zin van het woord, te verbeteren moet 

worden ingezet op een verhoging van de arbeidsparticipatie en kwalitatief hoog-

waardige werkgelegenheid. Die verhoging van de arbeidsparticipatie is noodzakelijk 

vanwege het relatief lage aantal uren dat in Nederland wordt gewerkt (dit hangt 

mede samen met de hoge deeltijdquote, waarbij moet worden aangetekend dat er 

ook sprake is van een relatief hoge productiviteit). Het vraagt om (financiële) ruimte 

voor kleine ondernemingen om door te kunnen groeien, te kunnen investeren, risico’s 

van werkgeverschap te kunnen dragen en (meer) innovatief te kunnen zijn. 

Inzet op een verhoging van de arbeidsparticipatie vereist dat rekening wordt gehou-

den met het feit dat er ruimte moet zijn voor het verrichten van activiteiten in andere 

domeinen. Mensen combineren nu al steeds vaker werken, leren en zorgen en zullen in 

de toekomst onvermijdelijk meer en meer moeten gaan combineren. Bij voorkeur wordt 

hierbij ruimte geboden aan individuele verschillen en voorkeuren en kan ieder op zijn of 

haar eigen manier verschillende rollen en taken combineren, passend bij de levensfase 

en zijn of haar achtergrond. Met het oog daarop is het wenselijk in het beleid rekening 

te houden met de levensfasen waarin mensen zich bevinden, de verschillen tussen 

sociale groepen en de verschillende behoeften aan facilitering en toerusting die hierdoor 

ontstaan. Concreet kan dit bijvoorbeeld worden vertaald naar meer variatie en flexibili-

teit – voor vrouwen én mannen – in arbeidstijdpatronen die voldoende zekerheid bieden 

tijdens de levensloop en door meer bij de levensfase aansluitende sociale zekerheids- 

en verlofarrangementen, die toegankelijk zijn voor hoger en lager opgeleiden.

Zowel de bestaande als de nieuwe toekomstige werkgelegenheid moet voldoen aan 

het ‘predicaat’ decent work, waarbij de ILO-definitie wordt gevolgd:

It involves opportunities for work that is productive and delivers a fair income, 

security in the workplace and social protection for families, better prospects for 

personal development and social integration, freedom for people to express 

their concerns, organize and participate in the decisions that affect their lives 

and equality of opportunity and treatment for all women and men. 
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Naast goed werk, is het streven erop gericht een inclusieve arbeidsmarkt te creëren, 

waarin zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen en meedelen in de vooruitgang. 

Sociale partners zullen zich moeten blijven inzetten om kwetsbare groepen aan werk 

te helpen.

De rol van sociale partners en een sterke sociale dialoog, tussen sociale partners 

onderling en met de overheid, zijn onontbeerlijk om de verschillende uitdagingen 

rondom de future of work het hoofd te bieden en decent work, ook in internationale 

productieketens, te kunnen verzekeren. Nederland kan – met gebruikmaking van de 

eigen langdurige ervaringen op dit terrein – een belangrijke rol spelen in het aan de 

orde stellen hiervan, zeker nu de sociale dialoog op veel plaatsen in de wereld meer 

en meer onder druk komt te staan. 
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De toekomst van werk: uitdagingen  
en kansen

Werk en samenleving

Door technologische en sociaal-culturele ontwikkelingen verandert de betekenis van 

werk niet alleen in onze eigen samenleving, maar ook elders in de wereld. Onder meer 

technologische ontwikkelingen leiden tot groeiende inkomensongelijkheid, zo heeft het 

IMF onlangs geconstateerd in de World Economic Outlook. Welke vragen daarbij centraal 

staan worden mede bepaald door de aard, omvang en het niveau van de ontwikke-

ling van onze economie en samenleving. Voor Nederland zijn de volgende vragen van 

belang: welke rol speelt werk in ons leven en komt het aantal gewerkte uren wel over-

een met het aantal uren dat we willen of kunnen werken (preferenties/restricties)? Hoe 

verhoudt betaald werk zich tot andere (niet-betaalde) activiteiten? Hoe gaan we mensen 

toerusten zodat ze in staat zijn om betaalde arbeid met zorgen en leren te combineren? 

Een belangrijke uitdaging zal daarbij zijn hoe het onbenutte arbeidsaanbod kan worden 

verminderd en hoe de arbeidsdeelname van vrouwen in de komende jaren verder 

kan worden verhoogd. In Nederland is het onbenutte arbeidsaanbod relatief groot. 

Kenmerkend voor de Nederlandse arbeidsmarkt is dat tegenover een relatief hoge 

participatiegraad in personen een lage participatiegraad in uren staat. Het gemiddelde 

aantal gewerkte uren ligt in Nederland lager dan in andere landen (hetgeen onder 

andere samenhangt met de stabiliteit en dominantie van het Nederlandse deeltijd-

model). Het ligt niet in de verwachting dat zonder substantiële aanpassingen in het 

beleid de arbeidsdeelname van vrouwen (zowel in personen als in uren) in de toekomst 

aanzienlijk zal gaan stijgen. Vooral de kloof tussen de arbeidsdeelname van laag- en 

hoogopgeleiden vrouwen zal in de toekomst niet makkelijk te dichten zijn. Een complex 

samenspel van financieel-economische en sociaal-culturele factoren ligt aan de relatief 

lage arbeidsdeelname (in termen van uren per persoon) van laagopgeleide vrouwen ten 

grondslag. Ook is een punt van zorg dat veel lager opgeleide vrouwen en Nederlanders 

met een niet-Westerse achtergrond er door hun zwakke positie op de arbeidsmarkt niet 

in slagen om een redelijke mate van werk- en inkomenszekerheid te verwerven.

Het zal ook een uitdaging zijn om de ‘combinatiedruk’ in goede banen te leiden. 

Hoewel het participeren in meerdere domeinen verrijkend kan zijn, kan het combine-

ren ook belastend zijn en leiden tot negatieve effecten bijvoorbeeld op de omvang en 

kwaliteit van de arbeidsdeelname. De combinatiedruk en gejaagdheid doen zich nu al 

tijdens verschillende levensfasen voor en zal zich naar verwachting blijven voordoen 

(denk aan combinatie van werken en zorgen voor kinderen, combinatie werken en 

zorgen voor naasten en combinatie van werken en leren). Werkenden zullen bijvoor-

beeld door de toename in de zorgbehoefte steeds meer (mantel)zorg gaan verlenen, 

die bovendien complexer, intensiever en langdurend van aard zal zijn. Dat staat op 

gespannen voet met de gewenste toename van de arbeidsparticipatie. Doordat tech-

nologie nieuwe mogelijkheden creëert, valt ook te verwachten dat in de toekomst 

de grenzen tussen werk en privé in tijd en plaats verder zullen vervagen. Dat biedt 

kansen, maar kent ook risico’s, bijvoorbeeld als daarmee alle tijd ‘potentiële werktijd’ 

wordt en daarmee werkintensiteit en stress toenemen. Dat vraagt om nieuwe vormen 

van afbakening. 

Kansen ontstaan vooral door de technologische en digitale ontwikkelingen. Deze 

ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor het ‘ontzorgen’, maar roepen tegelijkertijd 

ook ethische vragen op. Om een voorbeeld te geven: een ethisch vraagstuk is hoeveel 

en welke zorg we uit handen willen geven aan slimme technologie, zonder dat de 

waardigheid van diegene die wordt verzorgd in het gedrang komt. Tot slot maken 

demografische veranderingen (onder andere de stijgende levensverwachting) het 

mogelijk langer door te werken en ontstaat er ruimte voor tweede en derde carrières. 

Dit kan openingen bieden voor het spreiden van betaalde arbeid en arbeidstijden 

over de levensloop. Tegelijkertijd vraagt dit om een actief beleid – zowel gericht op 

voortdurende her-, om- en bijscholing als op het aanpassen van functies - gericht op 

het vergroten van de mogelijkheden om ook actief en gezond een hogere leeftijd te 

bereiken (‘fit naar de finish’). 
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Decent work voor iedereen

Veranderingen als globalisering en technologisering brengen onzekerheden met zich 

mee voor de toekomstige werkgelegenheid en de kwaliteit van het werk. Uitgaande van 

een perspectief van volledige werkgelegenheid is het de vraag hoe we werkgelegenheid 

van hoge kwaliteit, die bereikbaar is voor verschillende doelgroepen op de arbeidsmarkt 

creëren (inclusieve arbeidsmarkt). Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan profiteren 

van economische groei? Hoe zorgen we voor zekerheid en voorspelbaarheid voor werkne-

mers over werk en inkomen? En hoe creëren we fatsoenlijk werk voor iedereen? 

De invloed van toekomstige digitale technologieën biedt kansen bijvoorbeeld in de 

vorm van werkgelegenheid waarvan we het bestaan nu nog niet weten, maar het kan 

ook uitdagingen creëren voor de hoeveelheid arbeid en de aard en kwaliteit van die 

arbeid. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden (sectoren en beroepen) zijn 

uiteenlopende gevolgen mogelijk, maar daar waar eerdere technologieën voorname-

lijk spierkracht vervingen, vervangen nieuwe digitale technologieën denkkracht en 

cognitieve vaardigheden, waardoor niet alleen functies en taken van laaggeschool-

den, maar ook van middelbaar- en hooggeschoolden kunnen wijzigen. Bovendien zijn 

digitale technologieën zogenaamde general purpose technologies, die impact hebben 

op vrijwel alle sectoren, waardoor aanpassing en opvang in een andere sector een 

grotere uitdaging zal zijn. 

Verder mag worden verwacht dat de mogelijkheden nog verder toenemen om fysiek 

zwaar, gevaarlijk, repetitief, vuil of saai werk te beperken. Ook routiniseerbare taken en 

dataverwerking en –analyse, taken waarbij planning of predictie een grote rol speelt, 

en taken die vaak deel uitmaken van functies van hooggeschoolden, kunnen in toene-

mende mate door digitale technologieën als artificiële intelligentie worden verricht. 

De voorspellingen over het aantal arbeidsplaatsen dat mogelijk verloren gaat als 

gevolg van de verdere ontwikkeling van slimme digitale technologieën lopen sterk 

uiteen. De kans dat alle werkzaamheden die iemand vervult door deze technologieën 

worden overgenomen, lijkt vooralsnog klein. Vrijwel iedereen zal echter worden 

geconfronteerd met de automatisering van delen van zijn functie. De tijd die daarmee 

vrijkomt kan worden gebruikt voor andere taken en werkzaamheden, mits daarop 

zowel door overheden, sociale partners als arbeidsorganisaties wordt ingezet. 

Digitalisering kan ertoe leiden dat de aard van het werk verandert, maar ook dat 

de rol van de mens en het beroep op zijn professionele kwaliteiten veranderen. 

Digitalisering biedt steeds meer mogelijkheden voor het volgen en monitoren van 

mensen op de werkplek, waardoor de autonomie en privacy in het gedrang kunnen 

komen. Werk wordt daarnaast meer en meer bepaald en verdeeld door algoritmes, 

zonder menselijke tussenkomst, waardoor zowel verschraling als verrijking van het 

werk kan optreden. 

Een aantal elementaire waarden zal bij de geschetste ontwikkelingen overeind moe-

ten blijven. Dit betekent dat werknemers met respect worden behandeld, werk zinvol 

is, werknemers zo veel mogelijk autonomie over hun werk behouden en arbeidsvoor-

waarden en arbeidsomstandigheden op orde zijn. Dit vereist ook dat de medezeg-

genschap van werkenden op niveau blijft. Werkenden moeten ook goed voorbereid 

zijn om met nieuwe technologieën en de gevolgen ervan om te kunnen gaan. Waar 

mogelijk moeten zij worden betrokken bij de implementatie hiervan, bijvoorbeeld via 

sociale innovatie.

Het bovenstaande beschrijft vooral de verwachte ontwikkelingen in de geïndustria-

liseerde delen van de wereld, waarbij al grote verschillen te verwachten zijn. Wat de 

technologische ontwikkelingen gaan betekenen voor ontwikkelingslanden is eveneens 

moeilijk te voorspellen, maar zal uitdrukkelijk moeten worden meegenomen in de 

analyses. Wat zich binnen de Nederlandse landsgrenzen in het klein afspeelt (tempo 

verschil tussen landelijke en stedelijke regio’s, met gevaar van ‘achterblijven’ van de 
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landelijke regio’s) kan zich in het groot gaan voordoen in de wereld, waarbij economi-

sche en sociale ongelijkheid verder kunnen toenemen. Dit is niet alleen een vraagstuk 

voor de betrokken landen zelf. Door de toenemende interdependentie en globalisering 

van productie en dienstverlening zal in toenemende mate sprake zijn van productieke-

tens die een hoge mate van diversiteit kennen (en die zowel hoogtechnologische als 

arbeidsintensieve onderdelen bevatten). Dit roept nieuwe governance-vraagstukken 

op als het gaat om het bevorderen van decent work. 

Een vraagstuk dat in Nederland hoog op de agenda staat is de discussie over hoe om 

te gaan met de toename van de zogenoemde flexibele arbeidsrelaties, dat wil zeggen 

arbeidsrelaties die afwijken van werknemerschap in een vast dienstverband en in een 

directe relatie met de werkgever. Naast bestaande vormen van flexibele dienstverban-

den zijn nieuwe arbeidsrelaties opgekomen, zoals payrolling, contracting, duobanen en 

werk in de ‘gig-economie’ en deeleconomie. Een deel van deze relatief nieuwe arbeids-

relaties wordt gestimuleerd door technologische innovaties (zoals de opkomst van 

digitale platforms) of zijn door digitale technologie eenvoudiger te organiseren (zoals 

payrolling). De opkomst van digitale platforms kan volgens de SER-verkenning Mens 

en technologie zowel kansen als risico’s bieden. Digitale platforms maken een snelle 

groei van de deeleconomie mogelijk. De effecten ervan op arbeidsmarkt en arbeids-

verhoudingen zijn vaak nog niet duidelijk. Centraal in de discussie over deeleconomie 

en regelgevingskaders staan de twee grote platforms Uber (het grootste taxibedrijf 

zonder auto’s) en Airbnb (het grootste hotelbedrijf zonder vastgoed). Deze platforms 

hebben producten en verdienmodellen geïntroduceerd die sterk afwijken van de ‘oude’ 

economie. De SER-verkenning Mens en technologie wijst op zowel de kansen als de 

risico’s van deze opkomende platforms en deeleconomie. Zo hebben digitale platforms 

de transactiekosten verlaagd, waardoor in de deeleconomie allerlei transacties kunnen 

plaatsvinden die vroeger niet tot stand konden komen. De platforms kunnen werkgele-

genheid bieden, bijvoorbeeld voor mensen die lange tijd aan de zijkant van de arbeids-

markt hebben gestaan en op deze manier tot het arbeidsproces toe kunnen treden. De 

SER-verkenning wijst er echter ook op dat bepaalde vormen van de deeleconomie op 

gespannen voet kunnen staan met de bestaande arbeidsverhoudingen en de sociale 

verworvenheden van werknemers. Het gaat dan met name om vormen van de op- en 

afroepeconomie. Meer in het algemeen leiden bepaalde vormen van de deeleconomie 

tot een vervaging van de begrippen werkgever en werknemer waardoor de arbeidsver-

houdingen ingrijpend veranderen. Het is zaak om de ontwikkelingen goed te volgen, 

ruimte te bieden voor experimenten die de maatschappelijke welvaart kunnen vergro-

ten, maar ook in te grijpen wanneer de bescherming van gebruikers, werknemers en/of 

andere maatschappelijke belangen dat vraagt.

Vanuit het perspectief van het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt verdient de 

verdeling van de bovengenoemde kansen en uitdagingen over bepaalde sociale groe-

pen ook aandacht. De SER heeft in zijn verkenning Mens en Technologie erop gewezen 

dat ook in de toekomst laagopgeleiden het meest kwetsbaar blijven. Technologische 

ontwikkelingen kunnen de bestaande ongelijkheden op de arbeidsmarkt versterken, 

doordat bepaalde groepen niet de middelen en vaardigheden hebben om snel en 

goed in te spelen op de ontwikkelingen. Verschillende publicaties van SCP en WRR wij-

zen erop dat het verschil in kansen voor laag- en hoogopgeleiden groter zal worden, 

waardoor scheidslijnen in de samenleving toenemen en de sociale samenhang in ons 

land onder druk staat3. Ook zijn er nog steeds hardnekkige genderverschillen, bijvoor-

beeld tussen stereotypische mannen- (zoals in de IT) en vrouwenberoepen (zoals in de 

zorg). Opleiding en training zijn nodig om (jonge) vrouwen en mannen te stimuleren 

om zich te bewegen richting niet-stereotype studies en banen. 

3 SCP (2015) De sociale staat van Nederland; WRR en SCP (2014) Gescheiden werelden; SCP (2016/1) Continu 

Onderzoek Burgerperspectieven.
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Een andere uitdaging is om het socialezekerheidsstelsel zo in te richten dat deze recht 

doet aan de toenemende diversiteit aan arbeidsrelaties en het toenemende belang 

van mobiliteit en tegelijkertijd voldoende bescherming en zekerheid blijft bieden. 

Nagedacht dient te worden over de inrichting van een toekomstbestendig sociale 

zekerheidsstelsel en een passende invulling van het solidariteitsbegrip4. 

Het vergroten van de weerbaarheid van de werkenden vervult hierbij een centrale rol. 

Vanwege de snelle veroudering van kennis en vaardigheden worden scholing en ont-

wikkeling steeds belangrijker. Deelname aan scholingsactiviteiten door lager opgeleiden 

blijft nog steeds achter bij de deelname door hoger opgeleiden. Punt van zorg is dat 

werknemers met een flexibel arbeidscontract minder toegang hebben tot scholing. Het 

is van belang om werk te maken van het toerusten van mensen via leren en ontwikke-

len, van jongs af aan tot op hogere leeftijd, via onderwijs en post-initieel leren. In het 

SER-advies over post-initieel leren formuleert de raad drie clusters van aanbevelingen om 

bestaande belemmeringen weg te nemen en een impuls te geven aan leren tijdens de 

loopbaan. In de eerste plaats zal de bestaande infrastructuur die is gericht op meer maat-

werk en flexibiliteit in het aanbod en op betere aansluiting bij de behoeften van werken-

den en werkgevers moeten worden verstevigd. Werkenden kunnen worden ondersteund 

in hun leervraag door twee belangrijke instrumenten, namelijk het trekkingsrecht en de 

ontwikkelrekening. Verder is het cruciaal dat er een cultuur wordt geschapen waarin blij-

vend leren integraal onderdeel is van werken, zodat mensen (zowel lager- als hogerop-

geleiden) en bedrijven wendbaarder worden en kunnen anticiperen op nieuwe banen die 

bijvoorbeeld als gevolg van digitalisering en artificiële intelligentie zullen ontstaan. Het 

vereist een evenwichtige verdeling van faciliteiten en verantwoordelijkheden om tot zo’n 

cultuur te komen. In ieder geval zal hierbij ook nadrukkelijk aandacht moeten worden 

besteed aan het vergroten van de mogelijkheden en de toegang voor lager opgeleiden 

en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 

4 Zie ook: WRR (2017) Voor de zekerheid.

Organisatie van werk en productie

Door technologische ontwikkelingen en verduurzaming (zoals de overgang naar een cir-

culaire economie) ontstaan nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen, die aanleiding kunnen 

zijn voor andere productie- en werkprocessen en organisatorische aanpassingen. Dit 

verandert de manier waarop mensen binnen een bedrijf en in een productieketen met 

elkaar samenwerken. Een belangrijke vraag is daarom hoe we de organisatie van werk 

toekomstgericht kunnen maken. Bovendien kan worden geconstateerd dat de huidige 

regelgeving en het toezicht niet op de snelgroeiende deeleconomie en andere nieuwe 

bedrijfsmodellen zijn ingericht. Op welke manier kan beleid worden ontwikkeld dat 

publieke belangen borgt en voorkomt dat ongewenste effecten zich voordoen?

Een algemene ontwikkeling die ook in meer traditionele bedrijven zichtbaar is, is dat 

technologie invloed heeft op de (optimale) omvang van bedrijven. De opkomst van digi-

tale technologie zorgt ervoor dat veel bedrijven een minder grote schaal (bedrijfsom-

vang) nodig hebben dan voorheen om tot een optimale rentabiliteit te komen. Vaak 

zijn deze bedrijven onderdeel van een productieketen, of van horizontale netwerken, 

waarbij de verhoudingen in de keten of in het netwerk leiden tot nieuwe vraagstukken 

en uitdagingen als het gaat om het garanderen van duurzaamheid en decent work. 

Daarnaast leidt de toepassing van nieuwe technologie vaak tot een hogere producti-

viteit, waardoor minder mensen nodig zijn. Als blijkt dat als gevolg van digitalisering 

structureel onvoldoende werk voor bepaalde groepen ontstaat, dan is een belangrijke 

uitdaging om te investeren in meer werk en/of een andere verdeling van werk. 

Digitalisering maakt het tevens mogelijk functies op te knippen in verschillende taken 

en werkzaamheden. Bepaalde taken of werkzaamheden vervallen, andere komen erbij 

en er vindt een verschuiving plaats in de aandacht die taken krijgen. Dit kan leiden 

tot taakverrijking en functieverbetering van werknemers, hoewel niet kan worden 

uitgesloten dat dit ook voor taakverarming en functieverslechtering kan zorgen. 

Complementariteit, waarbij mens en machine samenwerken en elkaar versterken, leidt 
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tot een optimale inzet van de mogelijkheden van beiden. Co-creatie is daarbij van groot 

belang: werknemers moeten bij de ontwikkeling van dergelijke complementaire syste-

men worden betrokken om ervoor te zorgen dat ze bruikbaar zijn en dat de werknemer 

voldoende autonomie en controle over en plezier in het werk behoudt. 

Het betekent ook dat werknemers zich steeds weer aan de veranderende omstandig-

heden moeten aanpassen en in staat moeten worden gesteld hun kennis en vaardig-

heden op peil te houden, daarbij gesteund door adequate faciliteiten. De uitdaging 

is dus om ervoor te zorgen dat werknemers voldoende mogelijkheden hebben zich 

voor te bereiden op de nieuwe situatie en mogelijke nieuwe opleidingsvereisten, en 

de verantwoordelijkheid hiervoor duidelijk te beleggen bij overheid, werkgevers en 

werkenden. 

In een dynamische en moeilijk voorspelbare omgeving waarin klanten behoefte heb-

ben aan goederen en diensten op maat, vormt projectgericht werken een methode 

om wendbaarder te zijn. Projectmatig werken zal naar verwachting de komende jaren 

gangbaarder worden. Dit kan leiden tot een bredere inzet van personeel, op basis 

van kennis en vaardigheden. Een tijdig overleg tussen werkgevers en werknemers 

vergroot de kans dat er goede afspraken kunnen worden gemaakt en dat er geantici-

peerd kan worden op technologische veranderingen. 

Governance van het werk

Vanzelfsprekend hebben de geschetste ontwikkelingen, kansen en uitdagingen niet 

uitsluitend betrekking op nationaal beleidsniveau. De discussie over de toekomst 

van werk moet daarom worden gevoerd binnen de internationale context waarin 

Nederland opereert. De Nederlandse economie en beleidsvorming is sterk verweven 

met Europa. Bijvoorbeeld door de werking van de interne markt, de Europa 2020 stra-

tegie, het externe handelsbeleid (met TTIP als concreet voorbeeld, zie kader) en het 

vrije verkeer van werknemers en diensten. Bovendien zijn er verschillen in de werking 

van de economie en arbeidsmarkt op sectoraal en regionaal niveau. Hoe geven wij 

vorm aan de toekomst van werk in deze brede context? 

Door globalisering zijn veel bedrijven onderdeel geworden van een internationaal 

speelveld en dat geldt in het bijzonder voor multinationals. Veel Nederlandse bedrij-

ven opereren internationaal, multinationals zijn verantwoordelijk voor een groot deel 

van de totale omzet van het Nederlandse bedrijfsleven en van de werkgelegenheid en 

hubs als de haven van Rotterdam vormen een belangrijke toegangspoort tot Europa 

vanuit de rest van de wereld. Economische globalisering brengt echter ook belangrijke 

uitdagingen met zich. Veel regelgeving is op nationaal niveau ingericht, maar de eco-

nomie en arbeidsmarkt houden zich niet aan deze grenzen. Dit levert concurrentie op 

voor lonen en overige arbeidsvoorwaarden op die door werkgevers en door werkne-

mers wordt ervaren als oneerlijke concurrentie, omdat het leidt tot een ongelijk speel-

veld tussen bedrijven respectievelijk een neerwaartse spiraal van arbeidsvoorwaarden 

en sociale zekerheid voor werknemers. De Europese Unie kan hierbij een belangrijke 

rol spelen, maar op wereldniveau zijn governance structuren zoals de OECD (en haar 

‘business and human rights principles’) en de ILO van groot belang. 

Naast fysieke arbeidsmigratie ontstaan ook nieuwe vormen van ‘digitale arbeidsmi-

gratie’ door grensoverschrijdende uitbesteding van taken en werkzaamheden. Veel 

nieuw en toekomstig werk zal online worden verricht en kan overal ter wereld worden 

gedaan. Een voorbeeld is een platform als Topcoder, waarop IT-specialisten van over de 

hele wereld hun diensten aanbieden. Afhankelijk van ruimte of krapte op de wereld-

wijde arbeidsmarkt kan dit forse effecten hebben op de prijs waarop deze diensten 

worden aangeboden. Een grote uitdaging is de vraag hoe om te gaan met alle vormen 

van arbeidsmigratie en oneerlijke concurrentie en sociale dumping te voorkomen. 
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Wereldwijd is er sprake van een ‘battle for talent’, mede tegen de achtergrond van 

de snelle technologische ontwikkeling. Bedrijven hebben er behoefte aan om de 

kennis en capaciteiten van hoog getalenteerde mensen optimaal te kunnen inzetten 

om daarmee ook de wereldwijde economische ontwikkeling te versterken. Daarnaast 

zien we een toenemende druk vanuit demografisch ‘jonge’ landen en werelddelen 

van werkloze laagopgeleide jongeren naar de vergrijzende geïndustrialiseerde landen, 

waar over het algemeen geen legale mogelijkheden voor toegang tot werk voor deze 

groepen bestaan. Dit kan leiden tot een toename van onregelmatige migratie en een 

neerwaartse druk als deze jongeren op de arbeidsmarkten van de geïndustrialiseerde 

landen terechtkomen. In het algemeen is het de uitdaging om de mobiliteit van men-

sen niet onmogelijk te maken, maar gereguleerd te laten plaatsvinden in het kader 

van de principes van ‘fair recruitment’ en eerlijke concurrentie. 

De beginselen van het vrij verkeer in de EU moeten worden geïmplementeerd in het 

bredere kader van eerlijke concurrentie, en een ‘level playing field’ garanderen voor 

bedrijven en werkenden. Om dit te bereiken zijn maatregelen nodig op nationaal en 

Europees niveau.

Tot slot volgt uit de toenemende diversiteit en dynamiek van arbeidsrelaties dat de tra-

ditionele werkgever-werknemersrelatie ook aan verandering onderhevig is. De deelne-

mers in het Nederlandse tripartiete overleg zijn van mening dat de waarden waarop de 

‘rechtsorde van de arbeid’ in de afgelopen 100 jaar is vormgegeven binnen de ILO en haar 

lidstaten, juist in deze turbulente en disruptieve periode overeind dienen te blijven.

SER Advies TTIP: zeven uitgangspunten

In het advies over TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), 
hanteert de SER de volgende zeven uitgangspunten voor de beoordeling van 
handels- en investeringsverdragen:
1. Het beleid moet het globaliseringsproces richten op het duurzaam vergro-

ten van de maatschappelijke welvaart ook in opkomende economieën en in 
ontwikkelingslanden. Het streven moet zijn om tot een nieuw multilateraal 
akkoord te komen. Bilaterale akkoorden mogen hiervoor geen belemmering 
voor zijn en dienen open te staan voor derde landen.  
Van TTIP wordt verwacht dat het een gouden standaard zet voor toekomstig 
handels- en investeringsbeleid. Het dient de Europese waarden te bevorde-
ren, waaronder de bescherming van mensen- en werknemersrechten, milieu, 
de democratie en de rechtsstaat. Het handels- en investeringsbeleid moet 
derhalve inclusieve groei bevorderen en ongelijkheid verminderen. De nale-
ving van de fundamentele arbeidsnormen (vrijheid van vakbondsorganisatie, 
collectief onderhandelen, een verbod op kinderarbeid, dwangarbeid en discri-
minatie) dient bindend ten grondslag te liggen aan het economisch handelen 
van de EU en al zijn handels- en investeringspartners. 

2. Europa moet zijn relatief hoge beschermingsniveau, zowel in wet- en regel-
geving als in overige (beleids)maatregelen, kunnen handhaven en desge-
wenst kunnen verhogen.

3. Voor overheden moet in de toekomst voldoende beleidsruimte blijven om de 
beschermingsniveaus voor mens en milieu op een adequate wijze te kunnen 
borgen en verbeteren. Afspraken over afstemming van regelgeving, de libera-
lisatie van de dienstenmarkt en de bescherming van investeringen mogen er 
niet toe leiden dat deze beleidsruimte onder druk komt te staan 

4. Overheden moeten vrij blijven, om overeenkomstig de eigen voorkeuren, 
bepaalde diensten ‘van algemeen publiek belang’ te verklaren; ook de wijze 
van organisatie en financiering behoren in beginsel tot de soevereiniteit van 
de lidstaten. 

5. Naast de verankering van mensen- en werknemersrechten in de verdragen 
zelf is flankerend beleid nodig om de effecten van handels- en investerings-
verdragen in goede banen te leiden.

6. Maatschappelijk draagvlak en transparantie: om een scherpere inzet van de 
Tweede Kamer, bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties, 
mede via het publieke debat, te bevorderen is een noodzakelijke voorwaarde 
onderhandelingen over nieuwe handelsakkoorden transparant zijn.

Bron: SER (2016) Advies TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership.
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Slotbeschouwing

Een vrije, vreedzame en welvarende globale samenleving kan alleen bestaan als er 

sociale rechtvaardigheid is. De uitdagingen van nieuwe technologieën als digitalise-

ring, fysieke en digitale migratie, mondiale productieketens en het tot stand brengen 

van eerlijke kansen voor iedereen, vragen om ruimte om wendbaar te kunnen zijn 

(onder meer door een cultuur van blijvend leren) en om sociale bescherming. Die 

bescherming kan steeds minder alleen maar nationaal van aard zijn. De toekomst van 

werk vraagt meer dan ooit om global governance, waarbij een belangrijke rol voor de 

ILO is weggelegd, in haar unieke tripartiete structuur. 

Een opmerking tot slot: zoals blijkt uit de Nederlandse bijdrage aan de discussie is de 

toenemende arbeidsdeelname van vrouwen, en de impact die dat in Nederland maar 

ook wereldwijd heeft op de wereld van de arbeid, een van de centrale vraagstukken 

die ook een rol moeten spelen in de discussie over de toekomst van werk. Dat bete-

kent dat het aanbeveling verdient het ILO centenary initiative ‘Women at Work’ nauwer 

en meer fundamenteel te verbinden met de ‘Future of Work’ discussie. 
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