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ARBEIDSMARKT

Overstappennaar anderwerk is vaakmakkelijker
dan je denkt, als je het praktisch benadert

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORTVOORHET FINANCIEELE DAGBLAD

d
TonWilthagen is
hoogleraarArbeids-
markt, Tilburg
University.
Reageer via
expert@fd.nl

D
e sociaal-economische
gevolgen vande coron-
acrisis lijken te verer-
geren.We staanaande
vooravond van veel reor-
ganisaties enontslagen.

Het is nogniet duidelijkmetwelke
nieuwemaatregelenhet kabinet in ok-
tober komt,maardat dehuidige steun-
maatregelen volledig overeindblijven
isnietwaarschijnlijk.Dus zijnde grote
vragen:Waar is anderwerk te vinden?
Enwat is nodig ommensen in staat te
stellendatwerkop tepakken?

Het is niet zodat iedereen zichnu
halsoverkopmoet gaanomscholen.
Dat zou voorde arbeidsmarkt ongun-
stig en inefficiënt zijn. Veel bedrijven,
organisaties en sectorenhadden voor
maart temakenmet grote tekorten
enhebbenmet veelmoeite personeel
kunnenwerven.Daarommoetenwe
desinvesteringen voorkomen,net zoals
een leegloop van vitale sectoren, zoals
debouw, die tijdensde vorige crisis in
dehandwerdgewerkt.

Wemoetenwerkloosheid zoveelmo-
gelijk tegengaan,maar eenkorte peri-
ode vanwerkloosheid endaarnaweer
aande slag is geen rampscenario.
Tegendat soort risico’s biedt deWW
juist een verzekering, zij het tegen-
woordignogmaar twee jaar,metmo-
gelijk eenextra jaar via de cao.Wel zien
we inonderzoekdatmensenhun vaar-
digheden verliezennaarmate zij langer
werkloos zijn.Ook zienwerkgevers
langdurigewerkloosheid al snel als een
signaal voor een lagereproductiviteit,
zeker als het ouderewerkzoekenden
betreft. Endat kan leiden tot een lager
loondan voorheen.

Degrootste zorg zijnmomenteel de
mensendiemoeten vertrekkenuit sec-
torendienaar verwachtingnietmeer
het oudepeil vanwerkgelegenheid zul-
lenbieden. Indehoreca,
retail, catering, evenementenbranche,
schoonmaakencultuursector ziet uit-
keringsinstantieUWVdewerkloosheid
oplopen.Daar liggen vraag, omzet en
productie op een stuk lagerniveaudan
voorde crisis. Voor fysieke retail,
events en (bedrijfs)catering lijkende
gevolgenblijvend.

Ook zijn er grotewerkgevers als
KLM, Schiphol endeNSdie als gevolg
vande crisis en afnemend reisgedrag
met eenkleiner personeelsbestand
moetengaanwerken.Daarnaast staat
dewerkgelegenheiddoor verdergaan-
de automatisering structureel onder
drukbij andere grote bedrijven, al
wordt daar geprobeerd vooral via
natuurlijk verloopaf te slanken.

Het is dus zaak tewetenwaarwél
werk is.HetUWVwijst opde zieken-
huizenen verpleeghuizenmet een te-
kort aan verzorgendenen verpleegkun-
digen.Opbasisscholen zijn teweinig
leerkrachten en inhet voortgezet on-
derwijs is eengrotebehoefte aan
docenten voor exacte vakkenen talen.

ENERGIE EN CYBERSECURITY
Het aantal vacatures ophet gebied
van verduurzaming endigitalisering
is groot engroeiend.Bedrijven zoeken
dringendnaar technischgeschoolde
vakmensen inde energiesector enbij
bouw- en installatiebedrijven.Ook
ICT’ers zijnhardnodig, vooralmet
kennis van cloud-toepassingenen
cybersecurity. Alwashet alleenmaar
omhetproductief en veilig thuiswer-
ken vanmensenmogelijk temaken.

Dematch tussendemensendie
bedrijvenmoeten verlaten ende va-
cante functies is dus cruciaal. Bij een
groot verschil tussendegebodenende
gevraagdekennis en vaardigheden is
langdurige enkostbare scholingnodig.
Wie gaat die betalen enorganiseren?
Bovendienkomtuiteraardniet ieder-
een voor alle vacatures in aanmerking.
Scholing is geenwonderolie.

Toch is er reden tot optimisme, zo
blijkt uit een sessie die recent vanuit
het AmsterdamseHouseof Skillswerd
georganiseerd.Hierwerdgekeken
naarde gewenste ‘skills profielen’ inde
duurzaamheidsector.Daarnaastwerd
ingezoomdophet profiel vanmonteur
inde technische installatiebranche. In
dat profiel zijnbelangrijk: technische
en sociale vaardighedenen fysieke en
mentale eigenschappen.

AFFINITEIT IS VOLDOENDE
Uit de sessie bleekdat de technische
vaardighedennaar verhoudingniet
zo zwaarwegen.Kandidatenhebben
verschillende technische skills nodig,
werktuigbouw, elektro en installatie.
Zemoetenookmetdigitale program-
ma’s kunnenwerken. Technische af-
finiteit, eventueelmet een technische
opleiding voorbepaaldewerkzaamhe-
den, is voldoendeals basis.Debedrij-
venkunnendat technischeniveau ver-
volgens zelf omhoogbrengen.

De sociale,mentale en fysieke ei-
genschappenwegen feitelijk zwaarder.
Iemandmoet inhetwerk zelfstandig,
nauwkeurig en veilig kunnenhande-
len.Ophet juistemoment een speci-
alist inschakelen enblijvendwillen

De sociale en mentale
eigenschappen
blijken zwaarder
te wegen dan
technische skills

leren.Klantgerichtheid, flexibiliteit en
improvisatievermogen zijn essentiële
sociale vaardigheden.Beheersing van
deNederlandse taal is ookbelangrijk.
In lichamelijke zinmoetdemonteur
vitaal zijn,want ermoet ookophoog-
teswordengewerkt. Stressbestendig-
heid, kunnenomgaanmet calami-
teiten enallerlei situaties bijmensen
thuis zijn absolute vereisten.
Heb je eendergelijk profiel, danbiedt
dat ookkansen in andere sectoren.
Ben jebijvoorbeeldkoeltechnicus in
de catering, dankun jewaarschijnlijk
makkelijk overschakelennaar demon-
tage vanwarmtepompen.Maar ook
personeel vanSchiphol en vervoersbe-
drijven alsNSkunnenhiervoor kwali-
ficeren.Niet alleen technisch,maar ze-
ker ook sociaal, fysiek enmentaal.Dat
gaat ookop voor klantgerichtewerkne-
mersuit dehoreca endegeluidstech-
nici inde evenementenbranche.

Ookal heb je al veel vandegevraag-
de skills inhuis, voor veelmensenkan
hetnog steeds eenflinkeoverstap zijn.
Bijvoorbeeldbij een verschil inbelo-
ning, of omreis- en verhuiskosten.Re-
den temeer voor overheid, vakbonden
enwerkgevers omhier een faciliteren-
de rol te vervullen.
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