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Ton Wilthagen
OPINIE 

Net als het corona -
virus laait ook het
werkloosheidsvirus
op. Sectoren die al
eerder klappen kre-

gen als gevolg van de beperkende
maatregelen, krijgen nu nog een
klap. Denk aan de horeca, de reis-
branche, het vervoer, de catering
en de culturele sector. Maar er
zijn ook andere sectoren en be-
drijven die het zwaar hebben.
 Corona is niet de enige oorzaak.
Bedrijven als Shell, KLM en
bouwbedrijf BAM hebben ook te
maken met de effecten van de
energie- en klimaattransitie, die
strengere milieunormen met zich
brengt. 

Weer andere, vooral grote be-
drijven als banken en verzeke-
raars, worden blijvend kleiner
wat betreft werkgelegenheid door
de verdere digitalisering en auto-
matisering. En dan zijn er nog de
bedrijven, zoals Maître Paul in
Tilburg [BD 2 oktober] en Tata
Steel in IJmuiden, waar de bui-
tenlandse eigenaar tot reorganisa-
tie en afslanking besluit. Ook
moeten we de schoolverlaters
niet vergeten, die nu meer moeite
hebben om een baan of stageplek
te vinden.

Er is, zoals in elke crisis, geluk-
kig ook nog vraag naar mensen in
bepaalde sectoren en bedrijven,
zoals de zorg, het onderwijs, de
techniek en ict en de logistieke
sector. Maar ook hier is sprake van
een serieus probleem, omdat deze
bedrijven en instellingen door
een tekort aan personeel hun pro-
ducten en diensten onvoldoende
kunnen leveren. En dat is slecht
voor de economie en voor leerlin-
gen, patiënten en consumenten.

Het kabinet ziet deze proble-
men en tast flink in de buidel om
de stromen op de arbeidsmarkt
letterlijk in goede banen te lei-
den. Geld lijkt niet het grootste
probleem. Waar het nu om gaat
spannen is de organisatie om
mensen aan werk te helpen. Zo-
wel de mensen die wel een baan
hebben maar nu overtollig raken,
als de mensen die al werkloos zijn

geworden.
Nederland heeft bepaald geen

moderne infrastructuur om men-
sen soepel naar ander werk te hel-
pen. Zeker niet als dat over de
grenzen van sectoren heen moet.
Dat bleek al in de vorige crisis en
er is sindsdien nauwelijks iets
veranderd. Er zijn allerlei organi-
saties met de beste bedoelingen
actief op de arbeidsmarkt, zowel
publieke als private organisaties:
het UWV, gemeenten, werkge-
versservicepunten, leer-werk-lo-
ketten, jongerenloketten, uit-
zendbureaus, scholingsinstellin-
gen, vakbonden enzovoort. 

Echter, zoals vaak in het voet-
bal, is er geen sprake van een op-
timaal ingespeeld team, een vaste
opstelling en een beproefde
speelstijl. Ook is niet helder wie
de aanvoerder of spelverdeler is,
want al deze organisaties hebben
hun eigen positie, organisatiebe-
lang, verantwoordingsstructuur
en middelen. Niemand is de baas
over een ander.

Mobiliteitsteams
Het kabinet wil inzetten op regio-
nale mobiliteitsteams en op één
loket waar alle mensen en werk-
gevers terecht kunnen. De regio is
inderdaad het aangewezen niveau
om op te focussen. Arbeidsmark-
ten zijn sterk regionaal, Neder-
landers zijn weinig bereid om
voor hun werk te verhuizen en
ook in ons kleine land kennen re-
gio’s een verschillende mix van
economische sectoren. De mix in
Eindhoven met de dominante
hightech en de creatieve indu-
strie, is anders dan de mix in
West- en Midden-Brabant met
logistiek en onderhoud. 

Over die regionale mobiliteits-

teams bestaat evenwel onduide-
lijkheid en dat is onwenselijk.
Wat zeker niet zal gebeuren, is dat
minister Koolmees van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van-
uit Den Haag speciale teams de
regio’s instuurt om de arbeids-
marktproblemen aan te pakken,
zoals president Trump onlangs
federale ordetroepen naar Ameri-
kaanse steden zond. Ook ligt het
niet voor de hand dat het UWV
deze teams topdown gaat leiden.
De minister stelt juist middelen
beschikbaar voor deelname aan
de regionale mobiliteitsteams.

Dat betekent dat de regio’s zelf
de regionale mobiliteitsteams
moeten gaan vormen. En daar is
acute haast bij. Er is geen tijd nu
om eerst een nieuw systeem te
gaan bedenken om werkzoeken-
den en werknemers beter te be-
dienen. Natuurlijk is er grote be-
hoefte aan een beter en duurzaam
arbeidsmarktstelsel, maar dat
moet werkende- en lerende weg
worden ontwikkeld. Mensen, be-
drijven en instellingen hebben nu
behoefte aan dienstverlening op
maat om erger te voorkomen. 

Twee zaken zijn hierbij van ui-
terst belang. In de eerste plaats
moeten alle genoemde arbeids-
marktinstanties zo snel mogelijk
hun expertise, werkwijze en mid-

delen nog beter met elkaar ver-
knopen en afstemmen, zodat het
geheel meer wordt dan de som
der delen. Om iedereen gezamen-
lijk aan tafel en in de actiestand te
krijgen, moet de lokale overheid
het voortouw nemen en de aan-
voerdersband opeisen. Gemeen-
ten zijn hoeder van het algemeen
belang en niet van een particulier
belang en lopen bovendien het ri-
sico van een enorme toeloop op
hun bijstandskas en stijgende ar-
moede. Ten tweede moet er zo
snel mogelijk een front office wor-
den ingericht, noem het een
‘voortent’, waar iedere werkzoe-
kende, zzp’er, schoolverlater en
werkgever met elk probleem te-
recht kan. Dus: ander werk, om-
en bijscholing, skills- en compe-
tenties-assessments, subsidies,
uitkeringen, betalingsproblemen
enzovoort. Verkeerde vragen be-
staan niet. Niemand wordt van
het kastje naar de muur gestuurd.

In die voortent zitten vertegen-
woordigers van alle arbeids-
marktinstanties, allemaal in het-
zelfde shirt van het regionaal mo-
biliteitsteam. Ook personeelsma-
nagers van bedrijven die mensen
zoeken, zijn regelmatig in deze
tent te vinden. Daarnaast is er een
backoffice waarin alle meer com-
plexe vragen en acties verder
worden opgepakt. Deze voortent
van de arbeidsmarkt moet zowel
een fysiek als digitaal karakter
kennen. Er zijn in elke gemeente
naast bestaande ruimten mo-
menteel genoeg grote hallen en
plekken die leegstaan en die als
veilig ingerichte arbeidsmarkt-
voortent kunnen dienen.

n Ton Wilthagen is hoogleraar Ar-
beidsmarkt aan Tilburg University.
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Zet een ‘voortent’op  
voor de arbeidsmarkt

Mensen, bedrijven
en instellingen
hebben nu behoefte
aan dienstverlening
op maat 

▲ ‘Grote bedrijven als banken en verzekeraars worden blijvend kleiner wat betreft werkgelegenheid
door de verdere digitalisering en automatisering.’ FOTO ROOS KOOLE/ANP

Gemeenten moeten
zo snel mogelijk een
plek inrichten,
noem het een
‘voortent’, waar
iedere werkzoekende,
zzp’er, schoolverlater
en werkgever met elk
probleem terecht kan.
Want de nood is hoog.

Waarom niet
kiezen voor een
drastisch
andere aanpak?
Eric van Fessem
OPINIE 

De strijd tegen corona gaat weer
een nieuwe fase is. Er ontstaat
steeds meer onenigheid en ondui-
delijkheid over het aanpakken van
de gevolgen. 
Wat weten we inmiddels? 
Het virus is zeer besmettelijk en er
is inmiddels een oversterfte van
10.000 slachtoffers in Nederland te
betreuren; dit is meer dan de
griepepidemie van drie jaar gele-
den (toen 9500 doden, verschil is
dus 500 overledenen). Ons dage-
lijks leven is compleet ontwricht
en de ic’s kunnen op sommige
plaatsen de toestroom niet aan.
Van de 10.000 overledenen is de
gemiddelde leeftijd ongeveer 80
jaar. Bij de opnames in de zieken-
huizen is het overgrote deel 60-
plus (zie informatie op stichting-
nice.nl). Dit is met name het geval
op de ic. Behalve de patiënt ligt
ook de economie aan het infuus.
De jonge generatie ondervindt de
meeste overlast en zal later de nu
gemaakte schulden weer moeten
verdienen.

Geen Hema-kapjes
Waarom kiezen we niet voor een
drastisch andere aanpak:
1. 60-plussers blijven thuis en krij-
gen medische mondkapjes (dus
niet die kapjes van de Hema).
Deze groep gaat in strikte quaran-
taine. De overheid staat tevens ga-
rant dat levensmiddelen worden
bezorgd. Eventuele jonge huisge-
noten kunnen terecht in
hotels/vakantiehuizen welke nu
noodgedwongen leeg staan.
2. Thuiszorgmedewerkers krijgen
vervolgens wel goede bescher-
mingsmiddelen.
3.Bezoek aan verzorgingshuizen
wordt toegestaan, behalve voor be-
zoek door 60-plus.
4.Bewoners in verzorgingshuizen
mogen (niet moeten) medische
mondkapjes dragen. Zij die nog
beter beschermd wensen te wor-
den, mogen verblijven in een afge-
sloten deel van de tehuizen. 
5.Overige mensen (60-min) hou-
den een gewoon leefpatroon aan
waarbij het wenselijk is dat zoveel
mogelijk mensen besmet raken
met het virus (de sluitingstijden
van cafés gaan naar 04.00 uur
want er mag weer worden geno-
ten; sporten, schouwburg, concer-
ten, alles mag weer voor 60-min).
6. Speciale coronamaatregelen
binnen ziekenhuizen worden op-
geheven; die mondkapjes worden
namelijk verstrekt aan 60-plus.
Na een enkele maand is groeps -
immuniteit een feit. 
Waarschijnlijk zal een dergelijke
aanpak een utopie blijven; de be-
sluitnemers zijn voornamelijk 60-
plus.

n Eric van Fessem woont in
 Tilburg.

Podium vindt u ook 
op de website van het 
Brabants Dagblad: bd.nl/opinie

Zoals bij voetbal is er geen
sprake van een ingespeeld team

Ton Wilthagen




