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"Wat gebeurt er als samenlevingen die de toekomst uit de weg willen gaan, die allen 
willen dat het heden nooit ophoudt en wier politieke alliantie op het behoud van de 
huidige toestand is gericht, te maken krijgen met de machtigste stroomversnelling uit de 
geschiedenis?” 

                                                                                                                                                       - Philipp Blom 
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SAMENVATTENDE INLEIDING

Het maatschappelijk debat over de arbeidsmarkt van morgen zit vast in de wereld van gisteren. Politici, 
beleidsmakers, vakbonden en werkgeversorganisaties kijken voornamelijk nog door een twintigste- 
eeuwse bril naar de samenleving van de eenentwintigste eeuw; de samenleving die nu aan het ontstaan is. 
In de publieke discussie over de vraag hoe inkomen, werk en arbeidsrelaties de komende decennia 
moeten worden vormgegeven, wordt door de belangrijkste stakeholders nog gedacht in juridische 
vormen en structuren die hun oorsprong vinden in wetgeving uit 1907; geschreven voor een 
sociaalmaatschappelijke context die allang niet meer bestaat. Ook denken zij nog in sociaaleconomische 
doelen - materiële en financiële groei - die zijn geformuleerd in de jaren van wederopbouw na de Tweede 
Wereldoorlog.  Doelen die voor de millenniumgeneratie allang niet meer boven aan hun prioriteitenlijst 
staan. 
Duidelijk is dat het huidige debat te weinig oog heeft voor de sociaaleconomische realiteit van morgen, en 
voor de generaties van morgen. Integendeel: het belemmert sociale innovatie en verhindert ons om onze 
samenleving en de mensen die erin leven tot volle bloei te laten komen. 

"De discussie over inkomen en werk wordt nog te veel beheerst door oude kaders en 
instituten. Het is nodig om met heel andere ogen te kijken, beter aan te sluiten op de 
economische ontwikkelingen en uit te gaan van de inclusieve arbeidsmarkt." * 

"Laat Nederland de SER als centraal en stempeldrukkend orgaan loslaten. Zij biedt 
namelijk een forum voor een achterhaalde belangenstrijd van oude partijen, waarvan 
het zeer ter discussie staat of en wie zij nog vertegenwoordigen." 

Om een werkelijk relevant debat te voeren over de thema's inkomen, werk en sociale relaties van 
morgen, en om met nieuwe verbeeldingskracht antwoorden te formuleren op de vragen van de 21ste 
eeuw, is allereerst een nieuw vocabulaire nodig. Het twintigste-eeuws begrippenkader dient ons niet 
langer. Het huidige debat wordt nog te veel gedomineerd door uitgeholde temen als 'vaste 
contracten', 'flexwerkers' en 'baanzekerheid'. Termen die voor iedereen die werkelijk de ogen voor de 
toekomst durft te openen hun waarde verloren hebben. Laten zij, die met dit woordinstrumentarium nog 
de strijd willen winnen zich beseffen dat zij een achterhoedegevecht voeren. 
Een eenentwintigste-eeuwse dialoog kan alleen maar waardevol gevoerd worden met een 
eenentwintigste-eeuws begrippenkader. Met dit nieuwe begrippenkader dient vervolgens de focus, het 
doel, van het debat te worden verlegd. 
De afgelopen decennia lag die focus vooral op werk en banen. Calvinistisch als wij in veel opzichten zijn, 
denken velen nog altijd in het oude adagium loon naar werken. Vanuit die culturele achtergrond is veel 
tijd, geld en energie gestoken in het creëren van baan- en werkzekerheid. De afgelopen eeuw is een baan 
voor de meeste mensen hun enige bron van inkomen geweest. Kapitaal was ook altijd verbonden met 
arbeid. Zij had menselijke activiteit nodig om te groeien.  
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* De quotes in de lichtblauwe vlakken zijn opmerkingen en notities van diverse aanwezigen op de werkconferentie 
Arbeidsmarkt van Morgen van de NBBU van 8 december 2017.
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Binnen zo'n maatschappelijke context - waarin de groei van kapitaal ook afhankelijk is van menselijke 
arbeid - is het begrijpelijk dat de begrippen inkomen, werk en banen onlosmakelijk met elkaar 
verbonden werden. Deze realiteit is echter al aan het veranderen. Veel kapitaalsvormen zijn voor hun 
groei steeds minder afhankelijk van menselijke tussenkomst (arbeid). Met de opkomst van artificial 
intellegence (AI) zal zelfs de afhankelijkheid van menselijke kennis steeds kleiner worden. 

Door verschillende technische en sociale innovaties verandert de structuur van onze economie. Zoals 
ook het World Economic Forum in 2014 al aangaf, zullen velen in die nieuwe sociaaleconomische
werkelijkheid nog wel inkomen uit werk genereren, maar zal daarnaast zelfproductie, capital sharing en 
toegang tot co-creation networks steeds belangrijker worden. Velen zullen hun inkomen uit meer dan 
één bron halen. De inkomensstructuur zal diverser en complexer worden. Voor een goed begrip van de 
gevolgen voor de arbeidsmarkt zullen we het begrip inkomen daarom veel ruimer moeten gaan 
interpreteren en zullen we de automatische koppeling met de begrippen werk en baan moeten loslaten. 
In dit paper pleiten wij ervoor de focus te verleggen naar inkomenszekerheid en behandelen we de vraag 
hoe we dit samen voor zoveel mogelijk mensen in onze samenleving kunnen creëren. 

De volgende pagina's, die tot stand kwamen naar aanleiding van het NBBU-congres Arbeidsmarkt van 
Morgen van 8 december 2017 bevatten een blik op de wereld van morgen. Een wereld die voor 
sommigen nog ver weg lijkt, maar die lang aan het ontstaan is en niet valt tegen te houden, hoe graag 
sommigen dit ook zouden willen. Dit paper mag worden gelezen als een uitnodiging aan alle 
betrokkenen om het verleden los te laten en voorbij de horizon te kijken van wat vandaag normaal is. 
Pas dan kan de potentie van de wereld van morgen zich werkelijk voor ons ontsluiten. In het bijzonder 
nodigen wij de millennials van Nederland uit om actief deel te nemen aan het debat. Laat hen andere 
generaties inspireren om open te staan voor de mogelijkheden van morgen in plaats van bang te zijn 
voor bedreigingen. Laat hen een leidende rol vervullen in de vormgeving van de samenleving van 
morgen. Zij zijn het immers die er de komende vijftig jaar nog in zullen moeten leven en werken.
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1. 21STE-EEUWSE NORMEN, DOELEN 

STRUCTUREN 

Het debat over de toekomst van onze arbeidsmarkt - en onze samenleving - begint met de technische, 
sociale en culturele innovaties die wij momenteel doormaken. Deze veranderen de structuur van onze 
samenleving, onze waarden en morele kaders, onze relatie tot elkaar, onze relatie met de wereld en 
met de natuur. 

De afgelopen anderhalve eeuw kenmerkten zich door centralisatie van kapitaal, specialisatie van arbeid 
en competitie. Productiemiddelen en werkers werden (fysiek) samengebracht in publieke of 
commerciële fabrieken die centraal, top-down werden aangestuurd. Processen werden 
'geoptimaliseerd', mensen werden geacht zich steeds meer aan te passen aan de machine. Vanuit deze 
structuur ontstond in de loop van de twintigste eeuw de economy of scale, een economie gedomineerd 
door grote bedrijven, multinationals die tienduizenden (en soms honderdduizenden) mensen in dienst 
hadden. Deze context is echter radicaal aan het veranderen. Ton Wilthagen: "Wij leven in een wereld 
waar uniforme managementopvattingen gebaseerd op het oude industriële denken niet langer 
op aansluiten. De verwachting is dat traditionele bedrijven en organisaties verdwijnen en plaatsmaken 
voor hele nieuwe productiestructuren, waaronder co-creation netwerken." Momenteel staat onze
samenleving aan het begin van de vierde Industriële Revolutie; een mix van ontwikkelingen die zorgen 
voor vernetwerking van onze samenleving (iedereen staat met iedereen in contact), decentralisatie van 
productieprocessen en een veel sterkere focus op samenwerking in plaats van competitie. Wilthagen: 
"Het uitgangspunt van onze productieketen zal steeds meer zijn: samen optrekken, georganiseerd op 
het niveau van de gebruiker. Hiervoor is kleinschaligheid en flexibiliteit nodig." 

Diverse technologische innovaties, zoals de opkomst van multi-material 3D-printing maken productie 
van veel zaken steeds goedkoper en eenvoudiger. Zo eenvoudig dat individuen, gezinnen en lokale 
communities de productie van tal van zaken in hun leven steeds vaker weer in eigen hand nemen. Nu al 
zien we dit in de energiesector, in de voedingsindustrie en in de vervoerssector. 
Deze technische innovaties gaan hand in hand met sociale innovatie, veranderingen in de textuur van 
onze samenleving. Mensen organiseren zich autonomer en gaan nieuwe samenwerkingsverbanden aan 
om te creëren, te produceren en te consumeren. Bij steeds meer mensen groeit het besef dat bijna
alles dat in competitieverband tot stand komt, ook - en vaak beter - door samenwerking tot stand kan 
komen. Die nieuwe sociale verbanden zijn fluïde en worden heel anders georganiseerd en bestuurd dan 
de traditionele entiteiten die wij bedrijven noemen. Dit soort structuren zijn vooral gefocust op 
stabiliteit en langetermijnbeschikbaarheid. 

PRODUCTIE IN DE 21STE EEUW: DECENTRALISATIE, PROSUMERS EN CO-CREATION

HET EINDE VAN HET BBP-TIJDPERK: VAN GROEI NAAR EVENWICHTEN

Voor de wederopbouw-generatie diende de economie eigenlijk maar een doel: materiële groei. 
Inmiddels is onze samenleving welvarender dan ooit te voren. Toch is haar economische cultuur (en het 
systeem dat hieruit voortkomt) er nog te veel een van een schaarste-samenleving, waarin meer een 
noodzaak is, een doel op zich. Ondanks ons huidige welvaartsniveau zijn veel mensen niet bezig met de 
vraag wat hen werkelijk gelukkig maakt, maar doen ze in plaats daarvan werk waar ze niet in geloven, 
om geld te verdienen waarmee ze spullen kopen die niet altijd even nodig zijn. Voor millennials is dit al 
wezenlijk anders.  
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Zij worden vaker gedreven door heel andere doelen: het creëren van kwalitatieve waarde in plaats van 
financiële waarde, stabiele evenwichten in plaats van groei, een positieve maatschappelijke impact en 
het zich als mens zoveel mogelijk kunnen ontplooien. Deze doelen staan vaak haaks op het twintigste- 
eeuwse streven naar materiële, financiële groei. Duidelijk is dat de oude cultuur uiteindelijk aan het 
kortste eind zal trekken. Over 10 tot 15 jaar meten wij het succes van onze economie niet meer in 
termen van kwantitatieve groei (BBP), maar in termen van een reeks aan kwalitatieve factoren, die de 
impact op de mens, de natuur en op de toekomstige generaties laten zien. Hierbij ontwikkelen we 
geleidelijk naar een cultuur van genoeg, in plaats van een cultuur van eeuwig meer. 

VAN 'EFFICIENCY' NAAR LEVENSVERVULLING

"Why live, if you can be buried for 10 Dollars?" Deze reclameslogan, waarmee een Amerikaanse 
begrafenisondernemer in de jaren negentig furore maakte, vat treffend de doorgeschoten 
Angelsaksische efficiency-cultuur samen die de afgelopen decennia de toon zette in veel aspecten van 
ons dagelijks leven. Of het nu ging over onze economie, ons zorgstelsel of ons onderwijsstelsel, 
(financiële) efficiency werd steeds meer leidend in de wijze waarop wij ons leven zijn gaan organiseren. 
Deze efficiëntiefocus zou ons, in combinatie met de focus op groei, veel materiële welvaart brengen; 
maar helaas zou het bij veel mensen in onze samenleving ook leiden tot een afnemend gevoel van 
levensvervulling, alarmerend hoge stressniveaus en burn-outklachten. 
Het wordt tijd dat we als samenleving het onszelf toestaan om niet efficiency, maar menselijke 
ontplooiing, levensvervulling en onze omgeving - de natuur - centraal te stellen. Die mogelijkheid 
hebben wij, zeker gezien de welvaart en de sociaaleconomische situatie van nu. Laten we denken in een
samenleving waarin mensen niet alleen hoeven te overleven, maar waarin zij zich als mens kunnen 
ontplooien en tot wasdom kunnen komen; ook al betekent dit dat hun leven en onze samenleving 
daarmee iets minder 'efficiënt' worden en minder zal groeien. 

VOORBIJ DE HORIZON VAN DE NEOLIBERALE ECONOMIE

Onze samenleving kent een individualistische tendens, maar bij velen groeit ook het besef dat het 
individu een verantwoordelijkheid heeft jegens de samenleving waarin hij of zij leeft. Kijken wij naar 
ontwikkelingen in ons economisch denken, dan zien wij dat er naast het denken over marktwerking en 
het neoliberale ideaal, gebaseerd op het idee dat er geen verdergaande verantwoordelijkheden zijn 
dan de eigen organisatie of het individuele belang, er snel nieuwe ontwikkelrichtingen en sociale 
structuren ontstaan. Kern van die richtingen is het samen optrekken, waarbij de noodzaak om naast het 
aanspreken op individuele verantwoordelijkheid er ook een ondersteunende structuur georganiseerd 
moet zijn. Om met filosoof Henk Oosterling te spreken: wij denken in het begrip 'individu', maar tegelijk 
worden wij ons steeds bewuster van het feit dat we eigenlijk 'interviduen' zijn: wij kunnen als mens 
alleen floreren wanneer we in verbinding staan met de mensen om ons heen. Een samenleving kunnen 
we alleen ontwikkelen wanneer we samen leven. 

"Ondernemend Nederland is nog te veel geld gedreven, terwijl juist bedrijven en 
organisaties de nieuwe solidariteit die onze samenleving nodig heeft mede vorm 
moeten geven. Laat hen zich meer betrokken voelen bij hun medewerkers. Duurzame 
inzetbaarheid is een wederzijdse verantwoordelijkheid van bedrijf en medewerker." 
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Ronald Inglehart, verbonden aan de Michigan University, heeft het in dit verband over de opkomst van 
de people-economy: "The concern of individuals for self-actualization is accompanied by a level of 
demand for engagement in organizational and institutional life that has never seen before. But, and here 
is the crucial part, the fundamental change between community participation in the old order and in the 
people economy lies in the need for involvement and transparency." Ook schrijft hij: "What individuals 
living in the culture of the people-economy are rejecting is the notion of communities (organizations) 
that rely on authority and hierarchy for their existence. Instead they favour pluralism, diversity and 
individual contribution". Hij concludeert dat de nieuwe economische cultuur 'not individualistic, but 
people-centric and relation focused' is. 

DIVERSIFICATIE VAN ONS INKOMEN ALS NIEUWE NORM

Een centrale inkomensbron als norm zal voor veel mensen gaan verdwijnen. Nu al zien we in de praktijk 
dat veel mensen hun inkomen putten uit een variëteit aan bronnen. Velen hebben niet alleen meer een 
baan, maar zijn ook (deeltijd-)zelfstandige. Daarnaast zien we dat steeds meer mensen ook hun kapitaal, 
zoals hun huis, inzetten om hun inkomen aan te vullen (bijvoorbeeld via verhuur op platformen als 
Airbnb). 

Het verhaal van inkomensdiversificatie gaat echter nog veel verder. De toekomst ontvouwt zich steeds 
meer als een scenario waarin het inkomen van veel mensen niet alleen meer zal bestaan uit financieel 
inkomen maar ook uit inkomen in natura, dat men ontvangt uit verschillende netwerken waarvan men 
deel uitmaakt; bijvoorbeeld in de vorm van energie uit een coöperatie, vervoersmiddelen uit een 
sharing-netwerk of levensbehoeften uit co-creation en ruilnetwerken. Een van de grootste en meest 
onderschatte sociale innovaties van onze tijd is de snelle opkomst van alternatieve economische 
biotopen, gericht op samenwerking tussen mensen in plaats van competitie en marktwerking, waarin 
menselijke relaties centraal staan, in plaats van formele structuren. Vaak gaat het om lokale netwerken 
waarin eigen productie een veel prominentere rol inneemt dan handel en waarin diensten en producten 
door het collectief, voor het collectief worden geproduceerd en gedeeld. Geld als financieel instrument 
speelt in dit soort netwerken niet of nauwelijks een rol. Een bijkomend gevolg in veel van deze nieuwe 
biotopen is dat er ook vormen van een lokaal georganiseerd basisinkomen worden gecreëerd, al dan 
niet in natura, of in de vorm van gegarandeerde toegang tot productiefaciliteiten. Alternative economic 
systems, zoals zij wel worden genoemd, zijn momenteel de snelst groeiende sociale ecosystemen ter 
wereld. En zij zullen de komende decennia grote impact gaan hebben op onze visie op inkomen, werk en 
op de werking van onze economie. 
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Inkomen gaat voor ons een andere betekenis krijgen dan die vandaag heeft, zowel in praktische als in 
morele termen. We schreven het al: te verwachten valt dat de inkomensbronnen voor veel mensen in de 
nabije toekomst veel diverser zullen worden. Daarnaast menen wij dat de moraal rondom het 
'verdienen' van inkomen zal gaan veranderen. Voor een constructief debat over de arbeidsmarkt van 
morgen is het daarom nodig om de klassieke 'loon naar werken'-moraal, waarin de huidige generaties 
gewend zijn te denken, voor een deel los te laten. 

2. FOCUS OP INKOMENSZEKERHEID 

"Voor iedereen geldt: leven is primair, werken is noodzakelijk maar ook zingevend 
voor het bestaan. Een nieuwe vorm solidariteit is in de 21ste eeuw noodzakelijk om 
hieraan recht te doen en om (nieuwe) kwetsbare groepen te ondersteunen." 

Hoe creëren we inkomenszekerheid voor iedereen in de samenleving van morgen? Dat is de vraag die 
volgens ons centraal moet komen te staan. Laat de discussie hierover beginnen bij het doel (inkomen), 
en daarna pas over de instrumenten (werk, gedeeld (publiek) kapitaal, basisinkomen, etcetera) waarmee 
we dit doel bereiken. Bij de transformatie naar een focus op inkomenszekerheid, past ook een radicale 
hervorming van ons huidige sociale stelsel; mede naar aanleiding van de studies Noden en Wensen van 
Kees Schuyt, over het failliet van de verzorgingsstaat. Het huidige stelsel is een product geweest van de 
naoorlogse werkelijkheid, waarbij enerzijds echte noden geledigd moesten worden, maar anderzijds 
gaandeweg vanuit politiek opportunisme vele wensen als noden verpakt zijn, leidend tot een onnodig 
complex en niet langer betaalbaar systeem. 

'DE MENSELIJKE AFVALBERG'

Tot het recente verleden had ‘kapitaal’ menselijke arbeid nodig om te groeien. Kapitaal en arbeid waren 
aan elkaar verknocht. Werk loonde, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Dit laatste is 
steeds meer aan het veranderen en met verstrekkende sociale gevolgen. Kapitaal opereert steeds 
autonomer, het kan meer en meer groeien zonder menselijke hulp, zonder dat er menselijke arbeid aan 
te pas komt. Daar waar kapitaal en arbeid lang samen optrokken, zien wij nu dat zij in veel gevallen uit 
elkaar groeien, divergeren. In steeds meer sectoren zien we een beweging naar meer robotisering 
(autonomie van kapitaal) en minder arbeid; wat een toenemend risico oplevert voor een groeiende 
groep mensen met geen of minder werk. Deze ontwikkeling is door Zygmunt Bauman in zijn boek 
Vloeibare Tijden treffend geduid als de creatie van een menselijke afvalberg. Vaak wordt hier gedacht 
dat dit vooral een probleem is voor een bepaalde generatie. Dit is een misvatting. Jong en oud, hoog en 
laag opgeleid hebben met dit probleem te maken. 
Het verleggen van de focus op werk- of baanzekerheid naar een focus op inkomenszekerheid is mede 
gericht op het voorkomen van zo'n menselijke afvalberg. Wij hanteren daarbij het uitgangspunt dat 
kapitaal de samenleving moet dienen, ook wanneer zij geen arbeid meer nodig heeft. Laat organisaties 
waarin kapitaal verenigd is fungeren als motor en bindmiddel van een gezonde samenleving en niet 
alleen instrumenten van privaat en individueel gewin.  

"Laten we sociale zekerheid loskoppelen van de werkrelatie" 

INKOMEN IN DE 21STE EEUW: HET TRAMPOLINEMODEL
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Ieder individu komt het best tot zijn of haar recht in een stabiele maatschappelijke context, waarin we 
er samen voor zorgen dat iedereen een minimum inkomenszekerheid heeft. Alleen wanneer mensen in 
hun primaire behoeften zijn voorzien, komen zij immers pas werkelijk tot ontplooiing. En uiteindelijk 
komt onze samenleving het dichtst bij haar potentieel wanneer zoveel mogelijk mensen dit niveau 
bereiken. 

De basis voor inkomenszekerheid in de komende decennia kan bestaan uit een inkomen dat voor 
iedereen gaat gelden, dat het karakter kan hebben van een soort trampoline: een basis vanwaaruit 
iedereen de kans heeft om op te veren naar een zo hoog mogelijk niveau van participatie. Met 
participatie bedoelen wij actieve samenlevingsparticipatie, een veel ruimer begrip dan 
arbeidsparticipatie, waar de afgelopen decennia vooral de focus op lag. 
Op diverse plekken in de wereld zien we reeds op lokaal en regionaal niveau diverse succesvolle 
experimenten met een basisinkomen voor werkenden en niet-werkenden. Een aantal van deze stelsels 
werd ingevoerd ter vervanging van complexe en doorgaans duurdere sociale stelsels, die bestonden uit
subsidies, bijstandsuitkeringen en toeslagen voor diverse subgroepen in de samenleving. In de praktijk 
blijkt dat dit op de lange termijn meer gemak oplevert voor de burger en aanzienlijk lagere
uitvoeringskosten voor de overheid. Veel belangrijker is dat de sociale cohesie in bijna alle gevallen 
blijkt toe te nemen en de meeste communities die hiermee experimenteren boren veel meer van hun 
eigen potentieel aan. Naar aanleiding van het succes van diverse regionale proeven wordt in steeds 
meer landen inmiddels ook op nationaal niveau de discussie over een vorm van basisinkomen gevoerd, 
ter vervanging van bestaande sociale stelsels. 

Als uitnodiging voor (en ter stimulans van) een nieuw en veel toekomstgerichter debat over inkomen, 
werk en zekerheid in de samenleving van morgen stellen wij voor te denken in een nieuw drie 
pijlermodel. Hierbij verlaten wij de grenzen van het huidige sociale stelsel. Zo'n toekomstig model kan 
bestaan uit: 
A. een vorm van een basisinkomen (realisatie van gelijk burgerschap); 
B. inkomen uit werk, onderneming en overige inkomensbronnen; 
C. een vrijwillig aanvullend pensioen / aanvullende ziektekostenverzekering.   

In dit model pleiten wij vervolgens voor zowel een verplichte basisregeling als een basisverzekering, 
voor alle werkenden. Het onderscheid dat nu gemaakt wordt tussen werknemers en ondernemers 
vervalt daarmee. Bovenop het minimum wettelijk kader voor alle werkenden kan vervolgens een 
maatschappelijk kader worden ontwikkeld dat gericht is op co-creation, maatwerk en individuele 
keuzes. Het nieuwe denken over werk en werkrelaties is gebaseerd op menselijke relaties, 
samenwerken en co-creëren. Het organische en fluïde karakter van veel nieuwe sociale structuren kent 
nu nog veel te weinig erkenning in onze arbeidswetgeving en ons fiscale stelsel. 
Een algemeen geldende minimumregeling voor iedereen, met daarboven veel vrijheid voor maatwerk 
past veel beter in de cultuur van millennials, die de komende decennia ons land de 21ste eeuw in zullen 
ontwikkelen. 

In de verdere uitwerking van een nieuw stelsel voor inkomenszekerheid voor Nederland dient ook 
gekeken te worden naar de aanpassing van ons fiscale stelsel, dat nu nog geheel uitgaat van structuren 
uit de 20ste eeuw, waarin onder andere de begrippen 'werknemer' en 'ondernemer' nog centraal staan. 
Professor van Kommer voegt daaraan terecht toe: “We moeten daarbij in ogenschouw nemen dat de 
stutten onder de nieuwe economie juist initiatief, risico, kunde en kennis zijn, welke momenteel niet 
voldoende door ons belastingstelsel worden erkend en gefaciliteerd.” 

9
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Wij schreven al: onze productiestructuren veranderen snel. Zij evolueren steeds sneller van 
centralistische, statische, traditionele bedrijven naar fluïde, organische netwerken, al dan niet 
opererend vanuit een vaste kern. Deze netwerken ontwikkelen en veranderen naar behoefte van vorm 
en samenstelling. Voor het debat over de arbeidsmarkt van morgen, en over de rol die overheid en 
wetgeving daarin hebben, betekent dit ten eerste dat de klassieke one size fits all-aanpak of zelfs een 
aanpak per sector niet meer werkt. Men mag verwachten dat wetgeving, algemeen verbindend 
verklarende regelingen en cao’s zich steeds meer beperken tot die zaken die er echt toe doen en dat 
verdere invulling zal worden overgelaten aan meer plaatselijke/regionale instellingen en aan individuele 
onderhandeling. 

3. WERK & NETWERKEN IN DE 21STE EEUW

Nu al zien we vaak dat baanzekerheid in de praktijk niet meer bestaat. De gemiddelde levensduur van 
bedrijven wordt steeds korter en de wijze waarop zij opereren verandert steeds sneller. Wat op papier 
baan- en functievast is, betekent voor de individuele werkende meestal niet meer dan een paar jaar 
(schijn)zekerheid. Daarna zal hij of zij weer een andere rol moeten zoeken, waarvoor vaak nieuwe 
kennis vereist is, alsook een ander netwerk van mensen. Ook werkzekerheid, dat wil zeggen de 
zekerheid dat iemand lange tijd hetzelfde werk kan blijven doen, bestaat voor velen van ons niet meer.
Het werk, waarvan de samenleving verlangt dat het door mensen wordt uitgevoerd, verandert steeds 
sneller van vorm en van inhoud. Dit vereist een ander zelfbeeld en ook een andere opleiding van het 
individu.  

MILLENNIALS: VRIJHEID EN ONTWIKKELING

Voor millennials zijn vrijheid en ontwikkeling hun belangrijkste assets. Zij gruwen van de cultuur van de 
vorige generatie werkers, die zichzelf gevangen houden in de logge structuren van grote organisaties, 
gericht op meer als menselijke robots opereren, zonder een duidelijke visie over wat ze werkelijk willen 
in het leven. Hiermee negeren zij een groot deel van wie en wat zij zijn als mens. De vrijheid die 
millennials voor zichzelf afdwingen ontstijgt deze ouderwetse economische cultuur en de organisaties 
die hieruit voort zijn gekomen. Om met millennial-expert Talitha Muusse te spreken: "Toen mij een vast 
contract werd aangeboden ben ik gillend weggerend." Millennials dwingen  een cultuur en een sociale 
context van vrijheid af om te bewegen, onafhankelijk te denken, te innoveren en bovenal een omgeving 
waarin zij zich blijvend als mens kunnen ontplooien. Dat daarvoor enige vorm van structuur nodig is 
mag duidelijk zijn, zolang die maar met dit doel wordt opgetuigd en onderhouden. 

VOORBIJ DE ILLUSIES VAN 'BAANZEKERHEID' EN EEN 'VOORAF UITGESTIPPELD 

CARRIÈREPAD'

ONDERWIJS

Voor een gezonde samenleving, met een arbeidsmarkt die daar constructief aan bijdraagt, dienen we 
een aantal doelen en perspectieven in ons onderwijs te veranderen. Een eerste stap is te stoppen met 
het scheppen van verwachtingen of het bieden van carrièreperspectieven in de vorm van concrete 
banen of rollen aan scholieren en studenten. Toen wij zelf op de universiteit zaten, boden de docenten 
ons een perspectief op banen die nu niet eens meer bestaan. Die ontwikkeling zal alleen maar sneller
gaan, dus laten we voor de volgende generatie niet in dezelfde fout vervallen. Laat onderwijs het 
perspectief bieden aan een ieder om zich op zijn of haar manier als mens te ontwikkelen; in de breedte 
en in de diepte. Laat mensen flexibiliteit en creativiteit ontwikkelen. Laat mensen hun volle potentieel 
ontdekken, en niet in de valkuil stappen van toekomstige rol-vastheid. 
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Dat zal niet alleen een illusie blijken, maar het zorgt er ook voor dat mensen het gevoel hebben 'niets 
anders te kunnen'. 
Een tweede stap die moet worden gezet: laat mensen niet kiezen tussen theoretisch (universitair) of 
praktisch beroepsonderwijs, maar stimuleer hen elementen van beide te volgen. Dit stimuleert 
flexibiliteit en een bredere ontwikkeling. Wij zien hier twee bewegingen die tegenstrijdig lijken maar dit 
niet zijn. Enerzijds zal dieptespecialisatie en de competentie van samenwerken noodzakelijk zijn in een 
steeds verder technologisch ontwikkelende samenleving om mee te kunnen blijven doen in je 
vakgebied. Anderzijds is het nodig dat de burger zich niet meer fixeert op een bepaald vak of een 
bepaalde rol, maar dat hij juist ook de bredere en praktische context leert kennen waarbinnen hij leeft 
en waaraan hij dient deel te nemen. Iedere burger die in de maatschappij van morgen, waarin 
bijvoorbeeld prosumernetwerken* een belangrijke rol zullen spelen, actief wil participeren zal hiervoor 
elementen van zowel praktisch als theoretisch onderwijs nodig hebben. 

Een wezenlijk onderdeel van de verandering die doorgevoerd moet worden betreft het fenomeen 
permanente educatie. Na je basiseducatie zal het noodzakelijk zijn bij en nieuw te leren. Dit zal een 
opdracht zijn aan het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen en vaak een specifiek 
regionaal of sectoraal karakter hebben. Het is noodzakelijk nieuwe vormen te vinden, die niet meer 
alleen uitgaan van de maakbaarheid- en plangedachten. De afgelopen periode hebben wij het failliet 
daarvan kunnen zien. Als mens zijn wij niet gewend aan de snelle verandering (disruptieve bewegingen) 
die het uitgangspunt van de geleidelijkheid en het gemiddelde-waarden-idee in de statistiek onderuit 
gehaald heeft. Hier zullen strakke planmodellen als Strategic Workforce Planning niet meer voldoen, 
maar zal een permanente en waakzame dialoog met mensen die de uitvoering kennen (het primaire 
proces) van veel meer waarde zijn. Een bedrijfsacademie die bedoeld was voor toptalent staat nu open 
voor alle werkers, ongeacht de contractvorm, inclusief vrijwilligers en (in)direct betrokkenen. Co- 
creatiestructuren (in plaats van top-downbenaderingen) in het onderwijs zullen een veel belangrijker 
rol gaan spelen in het delen, het ontwikkelen en de inzet van kennis in de samenleving. 

INTERMEDIAIRS OP DE ARBEIDSMARKT 

Speciale aandacht schenken we aan de positie van intermediairs op de arbeidsmarkt. De 21ste-eeuwse 
arbeidsmarkt vraagt een belangrijke heroriëntatie van de invulling van de intermediaire functie. Het is 
de NBBU gegund om jaarlijks een congres over de Arbeidsmarkt van Morgen te mogen organiseren, 
met een groeiende deelname van experts, politici, hoge ambtenaren, wetenschappers en 
vertegenwoordigers van diverse betrokken platformen. De NBBU ziet het als haar taak om haar leden 
te informeren over de mogelijke en te voorziene consequenties van veranderingen in de samenleving en 
de arbeidsmarkt. Kijken wij naar de strekking van dit white paper, als zelfstandige analyse, gebaseerd
op resultaten van de achter ons liggende conferentie(s), dan zijn grote veranderingen te verwachten in 
de rol en functie van de intermediair zoals wij die nu kennen. Vaststaat dat nieuwe technologie 
veranderingen zal aanbrengen in het business model. De vraag is in hoeverre bij het matchen van vraag 
en aanbod, de complementaire persoonlijke menselijke component het verschil zal gaan bepalen, als 
uitdrukking van meerwaarde. Van de intermediair van morgen mag verwacht worden dat hij voor de 
mensen die voor haar werken hier een rol in gaat vervullen. Een rol in de vorm van voorlichting en 
advies en mogelijk in de realisatie van de opleiding, zelfontwikkeling en levensinvulling. In een co- 
creatie-mof netwerkeconomie zal het klassieke business model, dat alleen gebaseerd is op het 
organiseren van de transactie en zonder verdere verantwoordelijkheden, verruild worden voor een 
model waarbij er een strategische relatie ontstaat tussen intermediair, de opdrachtgever en de 
bemiddelde. 
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Intermediairs zullen met nieuwe innovaties moeten inspelen op een versoepeling of ondersteuning van 
een transitionele arbeidsmarkt en een veranderend begrip van werk. Mogelijk zullen nieuwe markten 
betreden worden, die er nu nog niet zijn of nu niet lucratief geacht worden (bijvoorbeeld het 
ondersteunen van zzp’ers). Op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw zal de intermediair de smeerolie 
kunnen zijn om de enorme diversiteit aan co-creationnetwerken, werkverbanden en de daarbij
behorende scholings- en ontwikkelingstrajecten soepel op elkaar af te stemmen. Hier ligt nieuw 
ondernemerschap op de loer. De veranderingen in het business model zullen een disruptief karakter 
hebben, zeker als er een gelijkschakeling van werkcontracten komt, in combinatie met een basisstelsel 
van sociale en inkomenszekerheid. Er verandert veel, maar hier past ook een relativerende 
opmerking: het nieuwe zal niet in een dag het oude vervangen. In de transitie zullen op de korte termijn 
meerdere realiteiten naast elkaar blijven bestaan. Wil de intermediair van vandaag werkelijk een rol 
spelen in de wereld van morgen, dan dient hij zich niet te laten verrassen door de snelheid waarmee het 
oude zal plaatsmaken voor het nieuwe.  
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Om de discussie over inkomen en werk in de wereld van morgen zo relevant mogelijk te voeren, dient 
inkomenszekerheid voor burgers centraal te komen staan en pas daarna de discussie over werk. Waar 
het vervolgens gaat over werk moet worden uitgegaan van werkenden en mogen diverse 
onderscheiden die vandaag nog worden gehanteerd worden losgelaten. 

Belangrijk, in zowel de discussie over inkomenszekerheid als die over de vormgeving van werk, is dat 
een ander mensbeeld centraal komt te staan. Laat het beeld van een mens die zijn of haar hele leven 
beweegt in eenzelfde vakgebied los en ga uit van de mens die verschillende kwaliteiten heeft en zowel 
tegelijk als over verschillende perioden heen diverse rollen kan vervullen in onze samenleving. 

In arbeidswetgeving, het contractenrecht en de fiscale regelgeving moet, om recht te doen aan de 
realiteit, naast een ander mensbeeld en een holistischer kijk op werk en werkenden veel meer 
ruimte worden gecreëerd voor het nieuwe en snel aan relevantie winnende fenomeen van co- 
creatienetwerken, waarin burgers maar ook bedrijven en andere rechtspersonen deelnemen en samen 
creëren, innoveren en distribueren. 

Voor intermediairs betekenen deze ontwikkelingen dat zij zich moeten heruitvinden. Bestaande 
business modellen zullen (deels) irrelevant worden, terwijl er veel nieuwe kansen liggen in het creëren 
en duurzaam onderhouden van co-creatienetwerken waarin werkenden, bedrijven en andere 
collectieven allen op fluïde wijze deelnemen. Hierbij moeten zij voor diverse partijen een veel breder 
pallet aan diensten aanbieden dan zij nu doen. 

In de inleiding schreven wij dat dit paper mag worden gelezen als een uitnodiging aan alle betrokkenen 
bij het debat over de arbeidsmarkt van morgen om het verleden los te laten. Laten we samen voorbij de 
horizon van vandaag kijken. Belangrijk is dat we het debat de komende jaren niet uit angst voeren, maar 
met het oog op de mogelijkheden die de toekomst ons biedt. Alleen dan kunnen we die mogelijkheden 
ook daadwerkelijk samen benutten. Laat het debat de komende jaren daarom er bovenal toe leiden dat 
wij samen al ons human capital, al het menselijk potentieel dat we in onze mooie, welvarende 
samenleving hebben, zoveel mogelijk tot zijn recht laten komen. 

4. CONCLUSIES TER UITGELEIDE

13



WERK  &  INKOMEN  IN  DE  21STE  EEUW

COLOFON

LEO WITVLIET

Leo Witvliet (1949) is hoogleraar Interim Management aan de Nyenrode Business Universiteit. 
Hij is een van de oprichters van het Instituut Interventie Management. Dit instituut doet 
onderzoek naar en geeft onderwijs en advies over de vraag hoe interventies in organisaties 
gerealiseerd kunnen worden, waarbij betekenisgeving, omgaan met complexiteit, diversiteit en 
duurzaamheid de kern vormen. 

Witvliet typeert zijn werk als het leggen van verbindingen tussen de kennis die verkregen wordt 
vanuit pure klassieke wetenschap en de kennis die aanwezig is in de dagelijkse praktijk. 

Leo Witvliet zorgt voor de wetenschappelijke en conceptuele borging van de Arbeidsmarkt van 
Morgen en werkt sinds dag 1 samen met de NBBU om deze serie congressen vorm te geven.  

VICTOR BROERS

Victor Broers (1983) is een toekomstdenker op het gebied van Mens, Economie en Maatschappij.
Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en verdiepte zich  in de economie aan 
de London School of Economics. Hij werkte als adviseur voor het Ministerie van 
Financiën, schreef diverse boeken, waaronder Waarheid, Waarden & Welvaart en hij adviseert 
overheden en bedrijven over grote sociale, politieke en economische paradigmaveranderingen. 

Sinds 2013 reist Victor door Europa en bouwt hij aan een netwerk van honderden experts, 
publieke denkers en leiders, die hij verbindt en met wie hij samen nadenkt over nieuwe 
economische modellen en bestuursstructuren voor Europa. 

PIET MEIJ 

Piet Meij (1956) is Hoofd Sociaal-Economische Zaken bij de NBBU en vanaf dag 1 nauw 
betrokken bij het project de Arbeidsmarkt van Morgen. Samen met Leo Witvliet en Victor 
Broers schreef hij mee aan deze white paper.  

ARBEIDSMARKT VAN MORGEN

Met het project Arbeidsmarkt van Morgen van de NBBU faciliteren zij en dragen zij bij aan de discussie over 
noodzakelijke veranderingen op de arbeidsmarkt. In de zomer van 2013 trapten arbeidsmarktexperts het project 
af tijdens een inspirerende werkconferentie in kasteel De Hooge Vuursche, waar relevante vragen over de 
arbeidsmarkt werden gesteld. Het project heeft zich met verschillende initiatieven zoals een ideeënwedstrijd voor 
studenten, een adviestraject Duurzame Inzetbaarheid voor ondernemers en expertmeetings met 
arbeidsdeskundigen inmiddels ontwikkeld tot een platform waarop nadrukkelijk een verdiepingsslag wordt 
gemaakt door de beste deskundigen in dit werkveld. 

NBBU

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is de belangenbehartiger van meer 
dan 1.150 professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Het lidmaatschap van de NBBU is een 
kwaliteitswaarborg voor goed ondernemerschap. NBBU-leden bemiddelen per jaar ruim 200.000 mensen naar 
werk en hebben ongeveer 7.000 vaste medewerkers.  
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