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D
e coronacrisis is nogniet
voorbij.Ondanksdehoop-
volle berichtenover de
economie zegt het kabinet
opnieuw€6mrdaan steun-
maatregelen toe.Het is de

vraagofwehiermeeeengolf vanontslagen
en faillissementen voorkomen.Tegelij-
kertijd groeit het aantal vacatures sterk en
wordt een verdere stijging verwacht.

Dit jaar steeg inhet eerste kwartaal het
aantal vacaturesmet ongeveer 26.000. Te-
genover elke 100werklozen staannu73
vacatures. Inhet vierdekwartaal van2020
warendat er 57.De recordhouder is het
tweedekwartaal van2019,met 93 vacatu-
res perhonderdwerklozen.

Indiverse sectoren stijgende vacatures
veel harder dangemiddeld.Het aantal
ICT-vacatures steeg inhet eerste kwartaal
met 23%. Indeze sector is net als inde
zorg, het onderwijs ende technische sec-
toren zoals debouwende installatiebran-
che, de vraagnaar arbeid tijdensde crisis
onverminderdhooggebleven.Dat geldt
ook voordelen vande zakelijkedienstver-
lening en zelfs indehorecawordennu
weermensengevraagd.

Geen verrassendeontwikkeling, deon-
derliggende tendensopdearbeidsmarkt
is krapte.De crisis onderdruktehet aantal
vacatures, vooral in sectorendie op slot
moesten.OnderzoeksinstituutNIDI en
hetCBS schetsendat er in 2050opelke
80-plusser 4 tot 7mensen van20 tot 65 jaar
zijn. In 2021 zijndat er 12.Net als voorde
pandemie zullenwedusweer fors last krij-
gen van schaarste aanarbeidskrachten.
Sectorenwaardigitalisering totminder
banen leidt, zoals bankenen verzekeraars
zijnuitzonderingen.Maardaar kaneen
kwalitatievemismatchoptreden; gebrek
aanmensenmetde juiste kwalificaties.

STUDIEKEUZE
Nudegroep jongerennaar verhouding
afneemt, is hun studiekeuzenogmeer van
belang.Daarover zijn zorgen.Het aandeel
leerlingendat kiest voor een zogenoemd
N-profiel opdehavoneemtbijvoorbeeld

verder af, evenals het aandeel leerlingen
bètatechniekbinnenhet vmbo t.Dit heeft
eennegatief effect opdedoorstroom
naarhet technischeberoepsonderwijs
(mbo-4/hbo).Dekunst is omstudiekie-
zers ophet juiste spoor te zetten. Scholen
moetenduidelijker leerroutes uitzetten,
bedrijvenmoetenmeer inbeeldkomen,
individuele aandacht is essentieel enook
oudersmoetenbeterwordenbetrokkenen
geïnformeerd.

SCHRIKBARENDE UITSTROOM
Ookal kiezen steedsmeer jongeren voor
een studie in zorg enwelzijn, daar is de
racenogniet gelopen.De instroom inde
zorgsector gaat gepaardmet enormeuit-
stroom. Jaarlijks stoppen150.000 zorgme-
dewerkers, zo’n 10%vanhet personeelsbe-
stand.Bij nieuwkomers ligt het percentage
vertrekkers op een schrikbarende40% in
de eerste twee jaar.

Onvoldoende instroom, in combinatie
met een veel te groteuitstroom:ookhet
onderwijs kampt ermee.Bekend is dat het
niet alleen temakenheeftmetbeloning.
Autonomie, zeggenschap,waardering van
vakmanschap, doorgroeimogelijkheden
en vrijwaring vanbureaucratische verant-
woordingssystemenwegenminstens zo
zwaar. Voordedeeltijdwerkers is er nog
meernodig: goede enbetaalbare kinder-
opvang, passende verlofregelingeneneen
eerlijker verhouding tussenwerk enprivé.
Dat zijn voor deprofessionalsminstens
zulkebelangrijke voorwaardenommeer
uren te gaanwerkenals er daadwerkelijk
financieel op vooruitgaan.

Het terugdringen vankrapte opdear-
beidsmarkt zal ookafhangen van zij-in-
stroom.Dat kunnenwerklozen zijn, ge-
pensioneerden,maar ookmensenuit de
sector of organisatie zelf. Er is bovendien
mobiliteit nodig tussen sectorenwaarde
werkgelegenheid terugloopt endebran-
cheswaarmenommensen zit te springen.
Ookomarbeidsmigratie kunnenweniet
heen,maardanmoetenmigrantenge-
lijk en fatsoenlijkwordenbehandeld en
beloond.

In al deze gevallenmoetendebestaande
vaardighedenende vereiste vaardighe-
den vanmensengoed inbeeld zijn.Ook
moet deoverstapwordengefaciliteerd
via leer-werktrajecten, het tijdelijk com-
penseren van terugval in loonenhet bie-
den vanwerkzekerheid inplaats vaneen
flexcontract.

HetnieuweSER-akkoorddringt hier
terecht opaan. Tegelijkertijdmoeten
we voorkomendat deuitwerking ervan
leidt tot teweinig routesnaarwerk,wan-
neer vaste contracten (nog)nietworden
geboden.

HetCBS rapporteerdeonlangsdat het
zogenoemdonbenut arbeidspotentieel
is gestegen tot 1,1miljoenmensen. Er is
dus volop talent aanwezig, dat kanworden
doorontwikkeld enbenut.Ookdemensen
zelfwordendaar gelukkiger engezonder
van.Maar inhet huidige systeem latenwe
mensenheel langopde reservebank van
dearbeidsmarkt zitten, zonderdat zemo-
genmeetrainen.Dankun jeniet verwach-
tendat iemandmeteenopEK-niveaukan
invallen.

ALLEMAAL DE DUPE
Aanhoudendearbeidsmarkkrapte leidt
totméérdaneeneconomische crisis. Be-
drijvenkunnenniet de gewenste kwaliteit
enhoeveelheidproducten endiensten
leveren.Werkdruk enuitval nemen toe.
Omzet, productiviteit en concurrentiever-
mogenblijven achter endat remt zowel de
economische groei als deklimaataanpak.
Burgers, consumenten, leerlingen enpa-
tiëntenwordenhiervandedupe. Actie en
creativiteit van alle partijenopde arbeids-
markt zijndaaromnunodig.
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$ Schaarste aan
personeel zal
fors toenemen

$Onderwijs en
zorg kampen
met te kleine
instroomen
veel te grote
uitstroom

$Omtekort op
te lossen ismeer
creativiteit
nodig, ook in
uitwerking
SER-akkoord
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Wemoeten
voorkomen
dat uitwerking
van het
SER-akkoord
leidt tot te
weinig routes
naar werk
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