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PODIUM

Een top tien als 
actieplan in  
de strijd tegen 
de kraptecrisis

I
n het vorige kwartaal waren 
er voor het eerst meer vaca-
tures dan werklozen. De 
personeelstekorten zijn niet 
alleen het probleem van 

werkgevers die zich suf zoeken. 
Bedrijven en instellingen kunnen 
door een gebrek aan mensen te 
weinig diensten en producten le-
veren. Dat raakt ons allemaal. Er 
ontstaat na de coronacrisis een 
kraptecrisis en deze kan door de 
vergrijzing en ontgroening van 
de bevolking nog tientallen jaren 
aanhouden.

De scholen zijn weer open, 
maar kunnen door een tekort aan 
leraren niet de hele week onder-
wijs garanderen. Patiënten zullen 
nog langer moeten wachten op de 
zorg. Treinen vallen uit omdat 
ProRail onvoldoende mensen kan 
inzetten. Klanten in de horeca 
dreigen de deksel op de neus te 
krijgen bij gebrek aan koks en be-
dienend personeel. En voor de 
energie- en klimaataanpak zijn 
ook te weinig handjes. Hieronder 
geef ik een top tien aan acties om 
de tekorten aan te pakken.

1. In de eerste plaats is er een 

onbenut arbeidspotentieel dat 
kan worden gemobiliseerd. Het 
gaat om 1 à 2 miljoen mensen, dus 
veel meer dan het aantal werklo-
zen. Zij zouden kunnen en willen 
werken, maar zijn niet in beeld of 
hebben enige beperkingen. Om 
deze groep op de arbeidsmarkt te 
helpen, zijn forse investeringen 
nodig in leerwerktrajecten. Ook 
moeten werkgevers minder se-
lectief zijn en zich niet blindsta-
ren op het schaap met de vijf po-
ten. Goede begeleiding is ook 
noodzakelijk en werk moet lo-
nen in vergelijking met niet-wer-
ken.

2. Ten tweede is het belangrijk 
om studiekiezers te stimuleren 
om te kiezen voor cruciale secto-

ren waarin de krapte groot is. Dat 
kan door bijvoorbeeld het colle-
gegeld te verlagen en een werkga-
rantie te bieden. In ieder geval 
moet het imago van sectoren als 
de zorg worden verbeterd. Maar 
het is nu in veel sectoren krap en 
we kunnen jongeren niet dwin-
gen om een bepaalde opleiding te 
volgen. 

3. Hierbij sluit als derde actie 
aan dat we studenten tijdens hun 
opleiding eerder en langer in de 
praktijk kunnen inzetten door 
middel van stages en 
school-werkcombinaties. Oplei-
dingen zouden desnoods wat in-
gekort kunnen worden. Dit zou 
niet ten koste mogen gaan van de 
kwaliteit van de opleiding.

4. Een vierde maatregel is om 
het loon en andere arbeidsvoor-
waarden in kraptesectoren te ver-
beteren. Daardoor komen er ech-
ter niet meteen meer mensen bij 
en kan concurrentie ontstaan 
tussen bedrijven en sectoren. 
Dan wordt het probleem alleen 
maar verschoven.

5. Actie vijf lijkt de makkelijk-
ste. Nederland is wereldkampi-

Door de coronacrisis en de lockdowns werd de structurele krapte op 
de arbeidsmarkt tijdelijk toegedekt. Nu de economie weer accelereert, 
loopt het aantal vacatures razendsnel op. Een actieplan kan helpen.

l 
Rabobank kent een 
programma onder de 
naam ‘Van Rabo naar 
Pabo’. Hiervoor is 
extra scholing nodig 

INGEZONDEN

Protestanten
Historicus Jos Wassink is volgens 
een artikel in het BD van 12 au-
gustus in de Bossche archieven 
gedoken. ‘Ik wilde weleens weten 
hoe het zat met de katholieke on-
derdrukking in de protestantse 
tijd’, zo stelt hij. Dit citaat is naar 
mijn mening multi-interpretabel 
en doet daarmee onbedoeld recht 
aan de Brabantse historie waarin 
ook sprake was van onderdruk-
king van protestanten door ka-
tholieken. In een artikel in het BD 
van 10 juli over het grondbezit in 
Brabant las ik over de Maatschap-
pij van Welstand, in 1822 opge-
richt door de predikant Jacob van 
Heusden uit Hilvarenbeek. Ik ci-
teer: ‘Hij kocht boerderijen en 
grond op in het katholieke Bra-

bant om ze te verpachten aan 
protestantse boeren die in het 
zuiden sterk onderdrukt werden’. 
De pachtopbrengsten staan ook 
nu nog steeds ten dienste van 
charitatieve doelen.
Merkwaardig trouwens dat Jos 
Wassink volgens het BD van 12 
augustus van zijn eerder ge-
noemd studiedoel afweek en 
prostitutie in Den Bosch in vroe-
gere tijden in zijn boek Dagelijks 
leven in ‘ontugt’ herhaaldelijk in 
verband brengt met de protes-
tantse autoriteiten die juist in 
1656 een nieuw ‘echt-reglement’ 
invoerden waarin stond dat alle 
seks buiten het huwelijk strafbaar 
was! 
J. ten Hagen 
Poederoijen

 e Het nieuwe boek van Jos 
Wassink over prostitutie in Den 
Bosch. ARCHIEFFOTO 
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INGEZONDEN

Niet normaal
Wat zijn er dan veel niet-norma-
len! En waar haalt iemand de 
moed vandaan om atheïsten niet 
normaal te noemen [BD 21 augus-
tus; Ingezonden]. 
Ik las onlangs een tekst van de Por-
tugese dichter Fernando Pessoa, 
waarin ik God herken: 

Als God de bloemen en de bomen is, 
en de bergen en  
zon en maanlicht,  
Als hij mij verschijnt zijnde bomen en 
bergen, maanlicht en zon en  
bloemen,  
Dan is het omdat hij wil dat ik hem 
ken als bomen en bergen en bloemen 
en maanlicht en zon…..

Wellicht een primitief godsbeeld, 
maar voor mij troostend!
Leentje van Vlijmen 
Den Bosch 

Geloof betekent natuur
‘Als antwoord op je vraag moet ik 
zeggen, dat je atheïsme maakt dat 
je niet normaal bent’, aldus
Loek Mostertman in het Brabants 
Dagblad van 21 augustus. Zelden 
heb ik zo’n beledigende aperte on-
zin gelezen in een krant. 
Als atheïst kan ik accepteren dat 
we van veel zaken weinig begrij-
pen. Wat voor Loek Mostertman 
geloof betekent is voor mij natuur. 
Voor de filosoof Spinoza zijn God 
en natuur twee namen voor de-
zelfde werkelijkheid. 
Waarschijnlijk is sinds de prehis-
torie de natuur verbonden met 
schoonheid en zingeving. Geloof 
geeft iemand niet het recht om on-
gelovigen ‘niet normaal’ te verkla-
ren. Er bestaan namelijk veel ver-
sies van de werkelijkheid, maar dat 
is waarschijnlijk niet normaal, vol-
gens Loek Mostertman.
Herman van Krieken
Babyloniënbroek

Denk na over wat er staat
Volgens Loek Mostertman is een 
atheïst niet normaal [BD 21 augus-
tus: ‘Is Scheepers normaal?’].  
Beste Loek (Loek staat voor alle ge-
lovigen), hoe oud was je toen je 
voor het eerst de verhalen hoorde 
over ‘kinneke Jezus’. 
Ik was een jaar of 5, in elk geval 
vóór mijn eerste communie. 
Prachtig vond ik de verhalen en 
wat was god machtig! 
De zondeval, de ark van Noah en 
een vader, die zo in God vertrouwt 
dat hij zijn eigen zoon wilde slach-
ten. Nu lees ik de verhalen, waarbij 
lezen niet betekent ‘van buiten le-
ren’, maar nadenken over wat er 
staat. En ik verbaas mij over de rol 
van theologen. Adam en Eva had-
den geen kennis over goed en 
kwaad. Theologen zijn het erover 
eens, dat zij geen geweten hadden. 
Zij leefden als kinderen in het pa-
radijs. Toch worden zij (en daar-
door wij) door God ongemeen 
zwaar gestraft. 
Het gekke is, dat theologen zich 
wel druk maken over de taal die de 
slang sprak, maar niet over de on-
redelijkheid van deze straf. ‘Buiten 
bereik van kinderen houden’ staat 
op elke fles chloor. Volwassenen 
zijn verantwoordelijk. 

God in dit geval.
In Limburg hebben we de kracht 
van water gezien. 15 cm neerslag in 
twee dagen. De berg Ararat stond 
na 30 dagen onder water. Dat is 7 
meter per uur! Theologen leiden 
de aandacht af door de vraag op te 
werpen of de ark gestrand is op de 
berg Ararat of toch op de berg Judi.
De (meeste) theologen stellen 
geen vragen, die het bestaan van 
een god ondermijnen. 
En dan Abraham, die een hele dag 
op weg is met zijn zoon Izaäk om 
hem op het juiste altaar te slach-
ten. Geen enkele twijfel. Ik ben nu 
zelf vader.
Van Mozes (Numeri 31) - ook een 
inspirator voor Loek - leren we, dat 
je verslagen tegenstanders mag 
vermoorden. 
De bijbel - beter, de Thora - 
schreeuwt erom om niet serieus 
genomen te worden. Doe je dat 
wel, dan krijg je de verlanglijstjes 
van SGP, Denk, de paus, de taliban 
en de christelijke groeperingen die 
het Capitool in Washington be-
stormden. Alleen afhankelijk van 
plaats en tijd is het gebruik van ge-
weld verschillend.
Beste Loek, waarschijnlijk wil je 
gewoon het beste voor de mensen 
om je heen. En daar leef je ook 
naar. Realiseer je, dat je dat zelf 
kunt bedenken, en wees dan trots 
op jezelf.
Nico Mahieu
praktiserend atheïst
Waalwijk

Bekeerd
Een heerlijk tegengeluid van Henk 
Benders [BD 24 augustus; ‘Fiets 
zonder zijwieltjes door het leven’]  
over geloof en atheïsme op de  
zogenaamde visie van Loek  
Mostertman versus die van Rob 
Scheepers [BD 21 augustus: ‘Is 
Scheepers normaal?’]. 
Het gevolg: ik denk dat hij mij 
heeft bekeerd tot de kerk van het 
Vliegend Spaghetti Monster. 
Wie had dat gelooft? Uhh, ver-
wacht.
Leon Jeekel 
Den Bosch

 e Fernando Pessoa  
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oen deeltijdwerken. Vrouwen 
werken gemiddeld zo’n 28 uur per 
week. Deeltijders zijn al aan het 
werk en zouden simpelweg kun-
nen worden gevraagd om wat 
meer uren te gaan werken. De 
deeltijdcultuur is hier echter 
diepgeworteld. We vinden vrije-
tijd en zelf de kinderen opvoeden 
heel belangrijk. Ook zijn kinder-
opvang- en verlofregelingen 
nog steeds niet optimaal. Huis-
houdelijk werk is ongelijk ver-
deeld tussen vrouwen en man-
nen. Vrouwen voelen zich vaak 
door hun omgeving bezwaard om 
een langere werkweek te maken.

6. Een zesde oplossing bestaat 

uit het ‘opscholen’ van het zittend 
personeel in bedrijven naar func-
ties waarin tekorten zijn. Iemand 
van de administratieve binnen-
dienst zou in de buitendienst in-
stallatiewerk kunnen gaan doen. 
Ook is het belangrijk te zorgen dat 
mensen niet uitvallen en bij 
ziekte goed en snel kunnen re-in-
tegreren. Een probleem is dat per-
soneelskrapte leidt tot hogere 
werkdruk onder de rest van het 
personeel. En daardoor kunnen 
mensen juist ziek worden.

7. Optie zeven wordt zijin-
stroom genoemd. Dat betreft 
mensen die in een sector werken 
waarin het werk juist afneemt en 

die doorstromen naar krappe 
branches. Denk aan mensen uit de 
banken- en verzekeringswereld 
die overstappen naar het onder-
wijs. De Rabobank kent een pro-
gramma onder de naam ‘Van 
Rabo naar Pabo’. Hiervoor is extra 
scholing nodig. Je kunt niet onbe-
voegd voor de klas of aan een zie-
kenhuisbed gaan staan.

8. Zijinstroom is, als achtste 
maatregel, ook het aantrekken van 
mensen uit het buitenland. Ar-
beidsmigratie ligt in Nederland 
echter gevoelig. In ieder geval 
moet dan worden gezorgd voor 
gelijk loon en voor goede woon- 
en werkomstandigheden. De 

l 
Werkgevers moeten 
minder selectief  
zijn. Niet blindstaren 
op het schaap met  
de vijf poten 

 e Met het ‘opscholen’ van het 
zittend personeel kunnen be-
drijven werknemers laten ken-
nismaken met functies waarin  
tekorten zijn. FOTO SHUTTERSTOCK 

Goede kwaliteit
Betreft Restaurant Duinrand in 
Drunen [BD 13 augustus; Over de 
Tong]. Mijn gezin komt al jaren re-
gelmatig bij deze eigenaar die in 
het verleden in Waalwijk (het Gal-
genwiel) werkte. Daarna heeft hij 
Duinrand overgenomen en zijn 
wij met hem mee ‘verhuisd’, juist 
omdat hij goede kwaliteit biedt. 
Neem nou het voorgerecht van 
carpaccio, daar krijgt men veel 
voor op het bord, zo ook bij het 
hoofd- en nagerecht. Prijstech-
nisch is dit vergeleken met restau-
rants in de omstreek héél goed. 
Het zit er niet voor niets altijd vol, 
dus naar mijn mening zijn er heel 
veel mensen die een 8 of meer wil-
len geven. Wij komen niet voor 
niets vanuit Dongen bij Duinrand 

eten; het is maar net waar je de 
prioriteit legt. Drankjes zijn ten 
opzichte van anderen ook goedko-
per. Betreffende het personeel geef 
ik ook een 8: vriendelijk en snel en 
wat is er mis met even wachten als 
het druk is? Mevrouw de culinair 
journalist: wat mij betreft zit u er 
helemaal naast.
J. Dokter
Dongen

Gefaald in Afghanistan
Een generaal, buiten - of in actieve 
dienst, maakt voor het uiten van 
hun mening een flink verschil. 
Ook Mart Kruif, twee jaar com-
mandant van 45.000 militairen in 
Afghanistan, weet wat er is misge-
gaan [BD 19 augustus; ‘Terugtrek-
king is onnodig, onherstelbaar en 

oliedom’]. Over het Afghaanse le-
ger vertelt hij onder andere: het 
mist essentiële zaken; we hebben 
de mensen geleerd een wapen te 
hanteren, maar logistiek en leider-
schap hebben we in eigen hand 
gehouden’. Nog een ander citaat:  
‘We zijn vergeten het Afghaanse 
leger goed leiderschap, goede on-
dersteuning en vertrouwen in 
zichzelf mee te geven’. In mijn be-
leving heeft u en andere generaals 
op dit vlak dus gefaald. Het zou u 
en anderen sieren om het ruiter-
lijk toe te geven.
Ko Schaaders 
Tilburg

Boos (maar ik ook) 
Sigrid Kaag is boos. Boos op an-
dere NAVO-landen. Waarom? 

Omdat andere landen al maanden 
geleden zagen aankomen wat er in 
Afghanistan ging gebeuren [BD 20 
augustus; ‘Franse evacuatie was 
vanaf april voorbereid’]. Maar deze 
regering niet. Deze regering dacht: 
het zal wel meevallen. Hebben ze 
daar later nog wel een herinnering 
aan? Eerst maar even op vakantie. 
Even bijkomen van alle malaise 
van de afgelopen jaren, veroor-
zaakt door deze regering.
Maar hebben we dat al niet eerder 
meegemaakt? Hawija in Irak: 71 
burgerdoden. Dat lag niet aan deze 
regering; we wisten er niets van, ik 
heb er geen herinnering aan.  
Schade aan huizen in Groningen: 
dat ligt aan een ander. Bureaucra-
tie; en maar wachten en wachten. 
Toeslagenaffaire: ik heb er geen 

herinnering aan; de schuld ligt bij 
een ander. Kijk eens wat een lef: ik 
treed af, maar ik kom terug (waar-
voor eigenlijk?). Formatie: het 
duurt en het duurt; wie hakt de 
knoop door, wie toont leider-
schap? Corona: wanbeleid, rond-
dolend, niet weten waarheen, 
maar wel de Popi Jopie uithangen.
En nu Afghanistan. De schuld ligt 
weer bij een ander: Frankrijk, En-
geland en de VS. Ze hebben ons 
niet geïnformeerd.
Nee, Rutte en zijn trawanten moe-
ten zo maar doorgaan. Transpa-
rantie: wie, waar, wanneer? Ik heb 
nu wel geleerd dat ik nooit meer 
ga stemmen. Wat een janboel in 
Den Haag.
Henk Schollen
Tilburg
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vraag is niet alleen of er wel poli-
tiek en maatschappelijk draagvlak 
is voor meer arbeidsmigratie. In 
sommige sectoren, zoals het on-
derwijs, kan taal een barrière vor-
men.

9. Actie negen houdt in dat we 
regelen dat mensen makkelijker 
bij hun werk kunnen komen. In-
dustrieterreinen en distributie-
centra zijn slecht bereikbaar met 
het openbaar vervoer, zeker in 
de avonduren. Als schoonmaak-
werkzaamheden ook overdag kun-
nen worden uitgevoerd, zou dat 
eveneens schelen. In de grote ste-
den waar de krapte in onderwijs 
en zorg enorm is, zouden betaal-
bare woningen moeten worden 
geboden aan personeel dat van el-
ders komt. Maar daar zijn dan weer 
bouwvakkers voor nodig.

10. Op de tiende en laatste 
plaats kan de technologie helpen 
om de arbeidsproductiviteit te 
verhogen. Robots, kunstmatige in-
telligentie, automatisering en digi-
talisering kunnen uitkomst bie-
den. Daarvoor zijn niet alleen in-
vesteringen nodig. Ook de mensen 
die een robot als collega krijgen, 
zullen daarvoor moeten worden 
opgeleid.

Afsluitend is te stellen dat er 
buiten deze tien acties weinig an-
dere mogelijkheden lijken te 
zijn. Bovendien zijn alle acties niet 
vanzelfsprekend haalbaar en suc-
cesvol. Overal zitten serieuze ha-
ken en ogen aan. De politiek, 
werkgevers en vakbonden geven 
nog weinig blijk van een geza-
menlijke visie en een omvattend 
programma om de arbeidsmarkt-
krapte aan te pakken. Hopelijk 
komt een nieuw kabinet snel in 
actie.

 a Ton Wilthagen is hoogleraar ar-
beidsmarkt aan tilburg university.

l 
In het vorige  
kwartaal waren er 
voor het eerst meer 
vacatures dan 
werklozen


