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Samenvatting 
Rondom Arbeidsmarkt, Onderwijs en Economie zijn 
al enige tijd 5 belangrijke trends gaande. Deze 
trends liepen dus al maar de Corona-crisis heeft op 
elk van deze trends een bepaald effect. Dit effect is 
niet overal even groot of zichtbaar maar deze crisis 
gooit wel eerdere voorspellingen en vooruitzichten 
in de war. Dit heeft het belang van flexibiliteit 
vergroot: up-to-date zijn zodat je sneller in kan 
spelen op veranderingen is belangrijker dan ooit.

•  Zo ontwikkelt de technologische trend zich sneller 
dan voorspeld en wordt de digitalisering nog extra 
versterkt door de Corona-crisis. 

•  De vergrijzing, trek naar stedelijke gebieden en 
arbeidsmigratie zorgen voor een demografische 
trend van veranderingen in ons land welke aanpas-
singen in beleid en praktische aanpak vragen. 

•  Vanuit Europa maar ook binnen Nederland zijn er 
ambitieuze klimaatakkoorden opgesteld die de 
klimatologische trend van opwarming van de aarde 
moeten tegengaan en de energietransitie en 
circulaire economie aan moeten zwengelen. 

•  De economische trend is gebaseerd op groei maar 
heeft door de corona-crisis een klap gekregen en 
hoewel de voorspellingen voor de tweede helft van 
2021 gunstig zijn, zal het nog een hele opgave zijn 
om o.a. de overheidsbegrotingen in te richten en 
sluitend te krijgen de komende jaren. 

•  Privacy is niet alleen een individueel zorgpunt, maar 
binnen de sociaal-politieke trend een veel bespro-
ken onderwerp. Het vertrouwen in feiten en de 
overheidsinstanties nemen af en de burger zal meer 
betrokken moeten worden om het gevoel te 
hebben dat de politiek er voor hen is en dus sociaal 
betrokken is. 

In deze whitepaper brengen we de belangrijkste 
trends voor je op pakkende wijze in beeld en laten de 
impact zien op onderwijs en arbeidsmarkt. Ook 
geven we aan wat de effecten van Covid-19 zijn op 
deze trends. Verder geven we per trend aan wat ons 
te doen staat om goed in te spelen op de gevolgen. 
Het is ook interessant om te zien welke trend de 
grootste impact heeft. Daarna trekken we enkele 
conclusies. Tenslotte geven we je aan hoe nu verder. 
Als allerlaatste doen we je een onweerstaanbaar 
aanbod voor het ontwikkelen van een strategie om 
met de trends aan de slag te gaan voor jouw organi-
satie. Regeren is immers vooruitzien. We bieden 
vanuit Wise up de mogelijkheid van de tijdelijke inzet 
van een young professional om voldoende tijd 
hiervoor vrij te maken. Kijk maar of je het een goed 
idee vindt.

Met deze whitepaper ben je als professional, bedrijf, 
overheidsinstantie maar ook als burger weer hele-
maal op de hoogte van wat er allemaal speelt en of 
en hoe je daar actie op kunt ondernemen. 
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Technologische trend 
Bij technologische vooruitgang wordt al snel aan 
robotisering en het verdwijnen van productiebanen 
gedacht. Dit klopt zeker, maar tegelijkertijd worden 
banen gecreëerd omdat deze robots bediend en 
onderhouden moeten worden. 

Maar er zijn nog veel meer aspecten van technologische 
vooruitgang die de arbeidsmarkt beïnvloeden: denk 
aan de digitalisering van werkprocessen bij o.a. banken 
en het verzekeringswezen (het werken in de cloud en 
toepassen van verschillende software) en de commu-
nicatie in het algemeen (Zoom, teams, maar ook apps 
en games). Bepaalde banen verdwijnen en nieuwe 
type banen zijn in opkomst. 

Algoritmen en datasets worden ook meer en meer 
ingezet: technologie beconcurreert de mens niet langer 
alleen op spierkracht, maar ook op denkvermogen en 
creativiteit (Kirschner, 2017). Dat is een nieuwe ont-
wikkeling waarvan de effecten op de arbeidsmarkt de 
komende decennia duidelijk gaan worden.  

Wat vraagt deze trend van ons?
•  Covid-19 heeft de digitale transformatie met 7 jaar 

versneld (McKinsey (2021). Maar het aanpassen van 
type werkzaamheden of banen is niet de enige ver- 
andering: het thuiswerken zorgt ook voor verande-
ringen in o.a. het wegverkeer en kantoorgebruik- en 
voorzieningen. Ook het onderwijs zal wellicht in de 
nabije meer gebruik blijven maken van e-learning 
en minder van fysiek onderwijs. Dit alles vraagt om 
een permanente noodzaak in om- en bijscholing 
(World Economic Forum, 2020) om mee te kunnen 
gaan met alle veranderingen. 

•  Er zijn inmiddels al vele online trainingen en cursussen 
welke tegen een laag tarief of zelfs gratis gevolgd 
kunnen worden. Zo kun je als professional bijblijven. 
Maar daar is nog lang niet iedereen van op de 
hoogte. Op het mensen bewust maken van het 
aanbod is dus nog winst te behalen. 

•  Het onderwijs zal met haar lesprogramma’s sneller 
moeten inspelen op de nieuwe skills en kennis die 
deze ‘nieuwe banen’ nodig hebben. Hierbij biedt de 
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nieuwe technologie kansen omdat bijvoorbeeld 
adaptieve leermiddelen gepersonaliseerd leren 
mogelijk maken. 

•  Het bedrijfsleven zal zijn personeel up-to-date 
moeten houden om deze nieuwe taken te kunnen 
uitvoeren, maar ook meer wendbaar moeten zijn 
om alle veranderingen bij te kunnen houden.

•  Als bedrijf kun je actief gaan onderzoeken waar jouw 
bedrijf momenteel staat en hoe jij kunt inspelen op 
deze veranderingen. Welke skills hebben je werk-
gevers nodig? Denk hierbij niet alleen aan de zoge- 
naamde ‘hard skills’ (dus de feitelijke vaardigheden) 
maar ook aan de soft skills zoals creativiteit, kritisch 
denken en empathie. 

•  Zowel studenten als werknemers moeten samen met 
hun docenten en werkgevers kijken naar hoe deze 
hard- en soft skills het beste ontwikkeld en ingezet 
kunnen worden om goed met de veranderingen van 
hun werkzaamheden om te kunnen gaan. 

In cijfers 

De organisatie voor economische samenwerking en 
ontwikkeling (OECD, 2019) laat in onderzoek zien dat 
de komende 15 tot 20 jaar 14% van de werkgelegen-
heid gaat verdwijnen als gevolg van technologisering, 
digitalisering en automatisering. Als we kijken naar 
absolute aantallen houdt dit in dat er van de 10.722.000 
arbeidsplaatsen die we (Q3 2020) in Nederland hebben, 
afgerond 1.500.000 banen zullen verdwijnen. 
Risicogroepen zijn lager opgeleiden, werknemers in 
administratieve beroepen (UWV, 2020) en flexkrachten. 

Daarnaast zal 32% van de banen ingrijpend veranderen 
(OECD, 2019). Dat zijn afgerond circa 3.400.000 banen. 
Veel banen omvatten daarbij andere handelingen 
dan voorheen. De focus op taken die computers niet 
kunnen vervullen, wordt groter. Het werk verschuift 
naar het managen, communiceren en het toepassen 
van expertise (Bughin et al., 2018). 

Daarbij zijn er ook positieve effecten (McKinsey, 2020) 
te zien. De volgende technische beroepen zullen tot 
2030 de grootste banengroei doormaken:
• Ingenieurs, wetenschappers en analisten
• Technologiespecialisten zoals IT-professionals
•  Managers en leidinggevenden wiens werk niet 

vervangen kan worden door machines
•  Professionele onderwijzers en opvoeders van de 

jonge bevolking in opkomende economieën
•  Werknemers in de bouw, vooral wanneer er daad- 

werkelijk meer geïnvesteerd wordt in gebouwen en 
infrastructuur

•  Fysiek werk dat servicegericht en onvoorspelbaar is, 
zoals installatietechniek.

5
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Demografische trend  
De Nederlandse bevolking blijft groeien. In 2026 is de 
verwachting dat de teller op 18 miljoen inwoners 
staat en in 2063 zal de 20 miljoen inwoners bereikt 
zijn volgens de prognose van het CBS. In 2040 is een 
kwart van de bevolking 65-plus.

Onder andere omdat de kennisbanen (banen met 
specialistisch werk waarvoor een hbo- of universitaire 
opleiding nodig is) niet gelijk verdeeld zijn over 
Nederland en zich vooral in de stedelijke gebieden 
bevinden, trekken veel jongeren de komende jaren 
naar de stad. Daardoor wordt in stedelijke gebieden 
(vooral in de Randstad) een groei voorspeld terwijl in 
de kleinere gemeenten sprake zal zijn van bevolkings-
krimp (CBS, 2020). Dit leidt op de korte termijn vooral 
buiten de Randstad tot dalende leerlingenaantallen in 
zowel basis-, voortgezet-, als beroeps- en academisch 
onderwijs. 

Er is sprake van vergrijzing en ontgroening van de 
beroepsbevolking. Het aandeel ouderen neemt verder 

toe en het aandeel jongeren neemt af. Daardoor zullen 
er verschuivingen gaan plaatsvinden in de samenstelling 
van de groep werkenden in ons land.

Verder is de verwachting dat er een toename komt 
van arbeidsmigratie. Een deel van deze migranten zal 
zich blijvend vestigen in Nederland en een gezin mee-
nemen of stichten in ons land. Door deze ontwikkeling 
neemt de beroepsbevolking, ondanks de vergrijzing 
en ontgroening, netto toe.

Wat vraagt deze trend van ons?
•  Deze demografische veranderingen raken weliswaar 

veel mensen, maar de effecten hoeven lang niet 
altijd negatief te zijn. Organisaties in de regio zullen 
door alle veranderingen aangezet worden om op 
verschillende vlakken hun innovatiekracht optimaal 
aan het werk te zetten. Dit kan leiden tot nieuwe 
interessante oplossingen en concepten. 

•  Voor het voortgezet onderwijs is subsidie beschikbaar 
zodat zij plannen kunnen uitwerken die zorgen voor 

Demografisch
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een goed onderwijsaanbod van hoge kwaliteit in 
gebieden met krimp.

•  Ook in het hoger onderwijs zijn er kansen: er kunnen 
talenprogramma’s opgezet worden waarin bedrijfs-
leven, onderwijs en overheden zich gezamenlijk in 
om een zgn. Braindrain uit een regio te voorkomen. 
Denk hierbij aan het extra inzetten op stages of 
Traineeships in de regio om studenten en young 
professionals de regio beter te laten leren kennen 
en hen in de regio te houden. 

•  Werkgever en werknemer moeten samen investeren 
in persoonlijke ontwikkeling. De oudere werknemer 
kan zo up-to-date blijven en wellicht in een andere 
rol kennis overdragen aan de jongere generatie en 
zo aan het werk blijven. 

•  Internationale medewerkers gaan de komende jaren 
een nog grotere rol spelen in de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Creëer voor hen een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat door rekening te houden met de 
unieke behoeftes van deze groep. Zo zet je de deur 
ook op en voor nieuw talent. 

In cijfers 

Nederlandse bevolkingsgroei (CBS, 2020):
• 2030: 18,3 miljoen inwoners 
• 2040: 19 miljoen inwoners
• 2070: 20,4 miljoen inwoners 

Uit cijfers die zijn gepubliceerd door het CBS is de 
prognose dat de beroepsbevolking de komende 
10 jaar met 745.000 mensen toeneemt. Twee derde 
deel van deze toename wordt verklaard door een toe-
name aan immigratie. Na 2030 wordt een geleidelijke 
daling voorzien (Riele, et al., 2019). 

Het aandeel 65-plussers stijgt van 18% (2015) naar 26% 
(2060). Het aandeel 80-plussers stijgt van 4% (2015) 
naar 11% (2060) (VN, 2017). Dit zou voor een krimp van 
de beroepsbevolking kunnen gaan zorgen, ware het 
niet dat de pensioenleeftijd inmiddels is gekoppeld 

aan deze demografische ontwikkeling. In 2026 is de 
verwachting dat 65-jarigen gemiddeld nog 20,82 
levensjaren voor zich hebben (CBS, 2020). 

Bovendien zorgt de stijging van het aantal ouderen dat 
een groter beroep zal worden gedaan op verzorgend 
personeel, waardoor dan ook het aantal banen in de 
zorg zal toenemen. De kosten hiervoor zullen echter 
wel maatschappelijk op te brengen moeten blijven.

2030         2040  2070  (inwoners in miljoen)

Nederlandse 
bevolkings-

groei 
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Klimatologische trend 
De komende jaren zal de voorspelde klimaatverandering 
doorzetten. Nederland werkt daarom aan de uitvoering 
van een ambitieus klimaatakkoord. Hierbij spelen ook 
de verschillende regio’s een belangrijke rol. Denk hier-
bij aan het opstellen van de RES (Regionale Energie-
strategie), maar ook aan de veranderingen op de 
arbeidsmarkt. De komende jaren zal er frictie op de 
arbeidsmarkt ontstaan omdat bepaalde banen zullen 
verdwijnen en de vraag naar technische beroepen stijgt 
(Frictie op de Arbeidsmarkt door de Energietransitie: 
een Modelverkenning, 2019). Ook kan op de langere 
termijn richting 2050 zal de vraag juist weer af gaan 
nemen door de technologische ontwikkelingen. 

De economie moet verduurzaamd worden en de 
belangrijkste inzet is de circulaire economie. Hiervoor 
wil de overheid samenwerken met het bedrijfsleven, 
overheden, vakbonden, financiële instellingen en 
andere maatschappelijke organisaties. 

Door klimaatadaptatie houdt Nederland rekening met 
een veranderend klimaat. Het doel is Nederland voor de 

toekomst te beschermen tegen hoogwater, te zorgen 
voor voldoende zoetwater en Nederland zo in te richten 
dat het klimaat (overstromingen, hitte, droogte) 
bestendig wordt (IenW, 2017). 

Wat vraagt deze trend van ons?
•  Momenteel zijn vooral veel bedrijven en consumenten 

zich nog niet bewust van de effecten van de energie-
transitie. Bewustwording creëert inzichten en 
oplossingsgericht denken. Ook moeten leerlingen en 
studenten opgeleid worden in de nieuwe beroepen 
op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen moeten er 
dus nieuwe onderwijsprogramma’s opgezet worden, 
maar hier is bewustmaking ook een belangrijk aspect 
zodat leerlingen kiezen voor deze nieuwe opleidingen. 

•  Voor de werkenden is het stimuleren van inter-
sectorale mobiliteit een belangrijke kans. Door de 
energietransitie zal de vraag naar arbeid in sommige 
sectoren dalen (het zgn. crowding out principe), 
waar deze in andere sectoren juist toeneemt. Door 
doorstroom makkelijker mogelijk te maken, kan de 
extra vraag gemakkelijker ingevuld worden en een 
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toename van werkloosheid worden voorkomen. 
Ook degenen die nu nog aan de zijlijn staan kunnen 
aan het werk geholpen worden door het gebruik 
maken van zij-instroom. 

•  Een ander belangrijk aspect is Leven Lang Ontwikkelen. 
Een punt wat ook al bij de Technologische trends 
aangestipt werd. Door de constante veranderingen is 
het belangrijk dat medewerker qua kennis up-to-date 
blijven en ook de juiste soft skills ontwikkelen. Als 
medewerker werk je steeds vaker in een keten en  
is het belangrijk om ook het werk van de ander te 
snappen; multidisciplinair werken.

•  De spanning op de arbeidsmarkt ten gevolge van de 
energietransitie zal niet zomaar opgelost worden. 
Daarom is, naast bovenstaande punten, ook erg 
belangrijk dat bedrijven én onderwijs en overheid 
blijven innoveren. Dit niet alleen op technologisch 
vlak maar ook via het opzoeken van de samenwerking. 
Het keten-werken is niet alleen van belang in een 
bedrijf of binnen een bepaalde sector, maar zal 
steeds relevanter worden om gezamenlijk het 
klimaatakkoord te verwezenlijken.   

In cijfers 

In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 
49% verminderd zijn t.o.v. 1990. Daarnaast wordt er 
gestreefd naar een klimaatneutrale samenleving, met 
per saldo nul uitstoot van broeikasgassen in 2050. 
Het is mogelijk dat het nieuwe kabinet de tussendoel-
stelling voor 2030 verhoogt naar 55% minder uitstoot 
t.o.v. 1990, in lijn met de wens van de Europese 
Commissie (Klimaatakkoord , 2021). 

Tegen 2030 zijn er door de klimaatregelingen 
duizenden banen bijgekomen, dit kan oplopen tot 
39.000-72.000 fte (van Dril, 2019) (Wise up, 2021). 
Dit is erg afhankelijk van de investeringen die zowel 
door de overheid, bedrijven en particulieren worden 
gedaan. Daarnaast gaan extra investeringen voor de 
energietransitie ten koste van andere bestedingen en 
investeringen. In sommige sectoren en regio’s gaan 
hierdoor banen verloren. Overall komen er echter 
banen bij die nodig zijn om de energietransitie te 
realiseren. Omdat er naar verwachting meer vacatures 
ontstaan dan er werkzoekenden bij komen, stijgt de 
spanning op de arbeidsmarkt (PBL, 2020). 

Er is een mogelijke extra groei van de beroeps-
bevolking door de migratie van klimaatvluchtelingen 
naar ons land. Die trend is onvoorspelbaar en het 
effect is niet goed in te schatten. Wel wordt er nu al 
geprognotiseerd dat de bevolkingstoename de 
komende 10 jaar 745.000 is waarvan tweederde van 
deze toename door immigratie ontstaat (CBS, 2020). 

9
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Economische trend  
Door de vele ontwikkelingen in beroepen en sectoren 
wordt de arbeidsmarkt onvoorspelbaarder. De Corona-
crisis versterkt dit effect nog eens extra. Er wordt in 
2021 een flinke economische groei voorspeld als de 
lockdown wordt losgelaten. Maar niet in elke sector. 
Zoals als bij de technologische trends is genoemd, zal 
er bijvoorbeeld zeer waarschijnlijk een verminderde 
vraag zijn naar kantoorvastgoed, vervoersmiddelen en 
bedrijfscatering. Door het meer gebruiken van ver- 
schillende software zullen ICT-bedrijven juist profiteren. 

Een andere verandering is dat veel minder mensen 
30-40 jaar bij eenzelfde werkgever zullen werken. Niet 
alleen vanwege de verkorte levensduur van bedrijven 
(van een gemiddelde levensduur van 60 jaar in 1950 
naar 16 jaar in 2021), maar ook vanwege de toenemende 
flexibilisering van werkzaamheden waardoor mensen 
meer mee moeten bewegen met de vraag op de 
arbeidsmarkt en daardoor waarschijnlijk vaker van 
baan zullen wisselen.  

Al enige tijd krijgen internationale technologiebedrijven 
meer invloed op de economie. Soms ook disruptief, 
dat wil zeggen dat er over 10 jaar grote spelers zullen 
zijn die nu nog niet bestaan. 

Daarbij neemt platformisering een vlucht. Dat betekent 
dat steeds meer diensten en producten worden aan-
geboden door bedrijven die zelf niet de productie-
middelen bezitten maar die van anderen (door)verkopen. 
Denk hierbij aan Uber, Airbnb etc. 

Maar toch: verandering is van alle tijden. Er zijn de 
afgelopen eeuw heel wat veranderingen geweest 
in zowel het de arbeidsmarkt als het onderwijs. 
De arbeidsparticipatie is groter dan ooit te voren en 
als we de ontwikkelingen goed monitoren en er tijdig 
beleid op maken, dan is Nederland flexibel genoeg 
om problemen op te lossen en kansen te benutten. 

Wat vraagt deze trend van ons?
•  Onduidelijkheid alom dus. We weten niet precies 

wanneer de economie weer gaat groeien en wat  
de blijvende gevolgen zijn voor de arbeidsmarkt. 
Het beste wat je kan doen, is het nieuws goed 
blijven volgen zodat je op de hoogte blijft van de 
veranderingen die op ons afkomen. 

•  Dit is geen reden om stil te zitten. Juist nu is het 
belangrijk om arbeidsfit te blijven. Dat betekent 
juist nu investeren in de ontwikkeling van jezelf,  
je medewerkers of je bedrijf. Zoals ook al eerder 
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genoemd, is er een groot aanbod aan (gratis) online 
cursussen en kun je als werknemer op een relatief 
gemakkelijke manier een aanzet maken om een Leven 
Lang te blijven Ontwikkelen. Als werkgever is het 
belangrijk om constant te zoeken naar innovatie en 
adaptief te zijn.   

•  Bedrijven zullen adaptief moeten zijn en constant 
moeten blijven innoveren. Anders is hun levensduur 
beperkt. 

•  Werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
duurzame inzetbaarheid en moeten er vooral ook 
na hun 55e levensjaar zorgen wendbaar te blijven 
omdat ze mogelijk nog van baan moeten wisselen 
voor hun pensioen.

 

In cijfers 

In januari 2021 waren 337.000 mensen werkloos, dat is 
3,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen 
drie maanden daalde het aantal werklozen met gemid -
deld 23.000 per maand. Dat is de sterkste daling sinds de 
start van de maandcijfers in 2003 en vooral te danken 
aan de steunmaatregelen van het Rijk voor bedrijven. 

Het aantal werkenden groeide in de afgelopen drie 
maanden met gemiddeld 19 duizend per maand en 
kwam in januari uit op 9,0 miljoen. De werkloosheid 
daalde ook doordat minder jongeren zich aanboden 
op de arbeidsmarkt. Wel is het aantal werklozen nog 
64.000 hoger dan bij het begin van de coronacrisis. 
Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de 
beroepsbevolking. 

In januari hadden 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 
jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. 
Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die 
niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk 
beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroeps-
bevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie 
maanden met gemiddeld 7.000 per maand gestegen. 
Dat betekent dat meer mensen zichzelf hebben terug-
getrokken van de arbeidsmarkt. 

Eerdere ramingen van het CPB (2020) gaan uit van 
een economische groei van 3% in 2021. Maar ook 
het CPB weet niet precies wanneer het economisch 
herstel begint (CPB, 2021). Dat hangt af van het verloop 
van de pandemie, van de beschikbaarheid van vaccins, 
van de snelheid waarmee de contactbeperkende 
maatregelen kunnen worden afgebouwd. Maar we 
weten wel dat het herstel gaat komen en dat het 
krachtig kan zijn. 

In de voorspellingen (CPB, 2020) loopt de werkloos-
heid eerst nog op tot meer dan 4% (was eerst 6%) in 
2021. Vooral jongeren, flexwerkers en zzp’ers worden 
daarbij hard geraakt. Toch lijkt de daling een meevaller, 
want in een eerdere prognose sprak het CPB nog over 
stijging van de werkloosheid tot 8,5 procent.

Door de coronacrisis is de digitale transformatie in 
één klap zeven jaar vooruitgesprongen (McKinsey  
& Company 2021). McKinsey bevroeg circa 900 
bestuurders en senior-managers over de hele wereld 
om een beeld op te halen van de digitale transformatie-
slag die werd gemaakt. Hun ervaring is unaniem: de 
digitalisering is in 2020 geëxplodeerd. Een belangrijke 
drijvende kracht is de verschuiving naar online werken 
en e-commerce. Van boodschappen doen tot financiële 
transacties.



12 WHITEPAPER - DE 5 BELANGRIJKSTE TRENDS IN ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS EN ECONOMIE TOT 2030  |  WISE UP CONSULTANCY 2021

5
Sociaal-politieke trend 
Op politiek-juridisch vlak zijn een aantal ontwikkelingen 
zichtbaar rondom privacy en rondom beveiliging van 
data & systemen. Dat geldt ook voor de beveiliging van 
onze data en de vele (digitale) systemen waarvan we 
gebruik maken. Dit leidt tot nieuwe privacy vraag-
stukken en vraagt om nieuwe wet- en regelgeving. 
Ook is merkbaar dat de overheid (Rijk, EU) vaker over-
gaat tot enerzijds stimulering van innovatie middels 
onder andere subsidieregelingen, tot anderzijds 
regulering middels extra procedures en maatregelen.

Het vertrouwen in feiten en de politieke instituties 
neemt af. Internationaal vergeleken is Nederland echter 
nog altijd een ‘high-trust society’ (Rijkoverheid, 2021) 
(Thaesis, 2021). Daarbij komt als extra trend de 
opkomst van het populisme. 

Een belangrijke ontwikkeling zijn de vele decentralisaties 
in het sociale domein. Er is een groot pakket met taken 
en verantwoordelijkheden bij gemeenten neergelegd. 
De komende jaren vraagt dit een transitie in de 

werkwijze en het functioneren van gemeenten 
(Rijkoverheid, 2021). 

Daarnaast hebben burgers ook nog eens hogere 
verwachtingen ten opzichte van de prestaties van de 
overheid en is de relatie burger-overheid in transitie. 
Burgers willen minder overheidsbemoeienis, maar 
vragen wel aan de overheid om maatschappelijk 
initiatief en sociale innovatie te faciliteren. Deze 
veranderingen vragen ook weer extra inspanningen 
van de professionals in het publieke domein. 

Wat vraagt deze trend van ons?
•  Hier is vooral de burger aan zet. Vergroot je eigen 

mediabubbel: kijk eens op een andere nieuwsbron 
dan normaal, volg iemand anders op Twitter of 
LinkedIn. Dit verbreed je kennis en heb je meer zicht 
op wat er allemaal gaande is om je heen en kun je 
hier beter op inspelen.

•  Let ook op je eigen cyberveiligheid (inkopper) en 
werk als professional ook vanuit AVG oogpunt met 

Sociaal-Politiek



privacy by design. Het idee hiervan is om al in een 
vroeg stadium een zorgvuldige afweging van omgang 
met persoonsgegevens af te dwingen op zowel 
technisch als organisatorisch gebied.

•  Als overheid moet je zorgen dat de burger vroeg mee- 
genomen wordt in de plannen om aan verwachtingen 
tegemoet te komen. Dit vergt ook extra inspanningen 
van de professionals in het publieke domein. Maar 
als burger kun je ook al participeren door gebruik te 
maken van je stemmogelijkheden.

 

In cijfers 

Ledenaanhang van politieke partijen loopt al jaren 
terug. In 1950 hadden de politieke partijen samen 
ongeveer 635.000 leden. Op 1 januari 2019 is dit 
aandeel teruggelopen naar 315.019 leden. Het aantal 
kiezers in dezelfde tijd juist meer dan verdubbeld 
(Rijksuniversiteit Groningen, 2020). 

Traditionele criminaliteit daalt: tussen 2012 en 
2019 nam dit met ongeveer 30% af. Ook zijn minder 
mensen zijn schachtoffer van een misdrijf. Het aantal 
Nederlanders dat zich onveilig voelt is ook gezakt. 
Cybercrime is echter aan het toenemen. 

70% van de Nederlanders zegt zelfstandig te kunnen 
bepalen of nieuws ‘nepnieuws’ is. Opvallend is dat 
dit percentage bij hoogopgeleiden nog hoger ligt. 
Vaak wordt er gekeken naar de bronnen en/of het type 
website om dit te beoordelen (Consultancy.nl, 2018). 
Toch weet amper 3% van de jongeren nepnieuws te 
herkennen. Bij volwassenen zijn deze cijfers niet echt 
beter (Scooledu, 2021).

Het gemiddelde opleidingsniveau stijgt. Daarnaast 
heeft een steeds kleiner deel van de bevolking geen 
startkwalificatie. In 1990 was nog 45% van de 
Nederlandse bevolking in de leeftijd van 25-64 jaar 
laag opgeleid (basisniveau of maximaal lbo/vbo/mavo/ 
mbo-1), in 2016 is dit afgenomen tot 23% (SBB, 2021).

De kloof tussen arme en rijke landen neemt verder 
toe. Deze kloof zal de komende tijd alleen maar groter 
worden. Dat komt vooral doordat geavanceerde 
economieën betere toegang hebben tot coronavaccins. 
Hierdoor loopt 50% van de ontwikkelingslanden het 
risico om achterop te raken (RTL nieuws, 2021).
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Welke trend heeft de grootste impact? 

Elk van deze trends heeft in meer of andere mate 
invloed op arbeidsmarkt, onderwijs en economie. 
De vraag is welke de grootste impact gaat hebben. 
Vanuit enkele macro-economische cijfers komen 
we tot een volgorde, met name gebaseerd op het 
verwachtte effect (oplopend):

Sociaal-politiek
De gevolgen van sociaal-politieke ontwikke-
lingen raken de hele samenleving maar zijn 
moeilijk te duiden in een concreet aantal 
mensen wat het treft op de arbeidsmarkt. 
We lopen allemaal in ons leven wel eens  

de kans te maken te krijgen met nepnieuws en/of 
cybercrime. Ook is er populisme. Het is vooral zaak 
jezelf goed en breed te blijven informeren. 

We plaatsen deze trend op de nummer 5 positie 
omdat het weliswaar een grote impact heeft op de 
maatschappij maar minder op arbeidsmarkt, onder-
wijs en economie.

Klimatologisch
Ten gevolge van de energietransitie worden 
tot 2030 tussen 39.000-72.000 fte extra 
banen verwacht (van Dril, 2019). Dit betreft 
enerzijds een uitbreiding van circa 200.000 
extra banen en anderzijds een voorspelde 

krimp van 140.000 banen doordat de consumptie 
afneemt (PBL, 2018).

Deze verandering is dus (voor zover het de arbeids-
markt betreft) wel significant en heeft vooral een 
positief effect door de nieuwe banen die het creëert, 
vandaar de nummer 4 positie. 

Economisch
Mede ten gevolge van Corona wordt een 
oplopende werkloosheid verwacht naar  
6% van de beroepsbevolking, dit is circa 
560.000 mensen. Het gaat daarmee om  
een toename van 225.000 mensen. 

Wel is deze voorspelling erg onzeker (verschillende 
bronnen geven andere prognoses). Ook is de  
verwachting dat deze toename ook weer terugvalt 
als de economie aantrekt post-Corona. Daarom de 
nummer 3 positie.

Demografisch
Uit cijfers die zijn gepubliceerd door het 
CBS (2018) is de prognose dat de beroeps-
bevolking de komende 10 jaar met 745.000 
mensen toeneemt. Twee derde deel van 
deze toename wordt verklaard door een 

toename aan immigratie.

Het aandeel 65-plussers stijgt van 18% (2015) naar 
26% (2060). Dit zou voor een krimp van de beroeps-
bevolking kunnen gaan zorgen, ware het niet dat de 
pensioenleeftijd inmiddels is gekoppeld aan deze 
demografische ontwikkeling. 

Deze demografische verandering raakt weliswaar 
veel mensen, maar heeft minder negatief effect als 
men soms denkt, vandaar de nummer 2 positie.

Technologisch
De organisatie voor economische samen-
werking en ontwikkeling (OECD) laat in 
onderzoek zien dat de komende 15 tot 20 jaar 
14% van de werkgelegenheid gaat verdwijnen 
als gevolg van technologisering, digitalise-

ring en automatisering. Als we kijken naar absolute 
aantallen houdt dit in dat er van de 10.722.000 arbeids-
plaatsen die we (Q3 2020) in Nederland hebben,  
er afgerond 1.500.000 banen zullen verdwijnen. 
Daarnaast zal 32% van de banen ingrijpend veranderen 
(OECD, 2019). Dat zijn afgerond circa 3.400.000 banen.

Deze verandering raakt dus 1 op de 2 banen van de 
huidige beroepsbevolking en heeft daarmee een groot 
effect; vandaar de nummer 1 positie.
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De toekomst zal alleen nog maar meer flexibiliteit van 
ons verwachten aangezien er heel wat veranderingen 
op ons afkomen. Deze veranderingen treffen niet 
alleen bepaalde bedrijven, de overheid, of de burger. 
Deze betreffen ons allemaal en elk handelen heeft 
effect op een ander. 

Belangrijk is daarom de hele keten te bekijken: waar 
heb jij met jouw handelen als persoon of als bedrijf 
effect op? Wie is je toeleverancier? Wie is je klant? 
Dit vraagt tijd en energie, maar zorgt er wel voor dat 
jij op tijd kunt inschatten welke veranderingen er aan 
zitten te komen en welke (in)direct effect op je hebben. 

Want de technologische ontwikkelingen mogen 
misschien geen direct effect op jouw bedrijf of 
instantie hebben, maar wel op je klant. Heeft of 
krijgt die klant daarom wellicht een andere behoefte 
waar jij op kunt inspelen? 

Wat is er in jouw regio aan de hand? Zit je in een 
krimpregio? Zijn er veel arbeidsmigranten? Dit heeft 
allemaal effect op het maken van beleid en het bedrijfs-
leven en onderwijs. Is er een Human Capital Agenda 
voor jouw regio? Wat valt daar uit te halen? Actief 
kennis ophalen uit en over jouw regio zorgt ervoor 
dat je ook beter zicht hebt op waar de knelpunten 
en kansen zitten.

Elke regio heeft ook een RES op moeten stellen om 
aan de klimaatakkoorden te voldoen. In een samen-
vatting valt al te lezen op welke specifieke gebieden 
en sectoren de aanpassingen die nodig zullen gaan 
zijn, effect zullen hebben.  

De conjunctuur van een economie lijkt soms voorspel-
baar maar door Corona is weer eens gebleken dat vanuit 
het niets bepaalde gebeurtenissen de conjunctuur 
sterk kunnen beïnvloeden.

Arbeidsmarkt en conjunctuur gaan hand in hand. 
Insteek kan zijn om de arbeidsmarkt door middel van 
o.a. arbeidsmobiliteit en aanpassing van het sociaal 
zekerheidsstelsel weerbaarder te maken waardoor 
veranderingen in de conjunctuur de arbeidsmarkt 
sneller herstelt.

Tenslotte is het belangrijk dat overheid, bedrijfsleven, 
onderwijs en de burger met elkaar verbonden blijven. 
Meer samenwerking en participatie vergroot de flexi-
biliteit en dus de slagkracht om in te kunnen grijpen 
als dat nodig is. De samenwerking zoeken is stap 1, 
de samenwerking duurzaam maken, is het doel.   
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En nu... 
Aan de slag! 

De geschetste trends zijn gebaseerd op prognoses. 
De coronacrisis leert ons dat onverwachte gebeurte-
nissen toekomstverwachtingen aardig onderuit kunnen 
halen. Het is bijvoorbeeld maar de vraag of bepaalde 
sectoren zich helemaal zullen herstellen tot het niveau 
van voor Corona, denk maar aan de detailhandel, 
reisbranche en evenementenbureaus. De volgende 
crisis dient zich mogelijk alweer aan, namelijk de 
stikstofcrisis. In die zin stel je jezelf wellicht de vraag 
of de prognoses wel uit zullen komen. 

Van de andere kant echter is het wonderlijk om te zien 
hoe (ondanks een wereldwijde pandemie) bepaalde 
majeure ontwikkelingen worden doorgezet. De demo-
grafische, ecologische en digitaliseringtrend razen nog 
steeds onverminderd door. Misschien met enkele 
jaren vertraging of versnelling maar dat is in het licht 
van meerde decennia te verwaarlozen. 

Daarom is het belangrijk om vooral goed naar de 
gevolgen van de trends te kijken en daar op te focussen. 
De vraag is wat we kunnen doen om de negatieve 
gevolgen en risico’s op te vangen; en te bedenken wat 
we kunnen we doen om de kansen te verzilveren.

In dit whitepaper hebben we een aantal belangrijke 
trends inzichtelijk gemaakt en vertaald naar impact 
op de arbeidsmarkt, het onderwijs en de economie. 
Dit is een belangrijke basis om te bepalen wat je te 
doen hebt in strategie, beleid en uitvoering. Hoe je 
daarbij goed inspringt op alle genoemde trends en 
ontwikkelingen is afhankelijk van je specifieke situatie 
en regio. Een tip van Wise up: maak hier voldoende tijd 
voor vrij. Hoe je dit kunt doen lees je op de volgende 
bladzijde! 
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WISE UP IMPACTANALYSE
Ontdek in 4 stappen wat voor gevolgen deze trends en ontwikkelingen voor jouw organisatie 
betekenen met de unieke Wise up impactanalyse!

Je wilt snel meer inzichten in de toekomst, je wilt 
vooral meer weten, je wilt advies op maat.  
Want wat betekenen de trends en ontwikkelingen 
voor jouw organisatie en jouw prioriteiten de 
komende jaren? Welke gevolgen zijn er voor de 
regionale arbeidsmarkt, jouw onderwijsinstelling of 
de economische vooruitzichten van jouw bedrijf?

De WISE UP IMPACTANALYSE  is dé manier om dat  
te ontdekken.

In 4 concrete stappen...

1. bepalen we waar je precies naar op zoek bent;
2. analyseren we jouw unieke situatie;
3.  geven we je een presentatie van onze 

bevindingen; en
4.  bepaalt onze consultant in een 1:1 meeting 

samen met jou een concreet actieplan, zodat je 
direct aan de slag kan

Deze op maat gemaakte analyse is dé kans om een 
kijkje in de toekomst te krijgen!

Wise up Consultancy / Belangrijkste trends tot 2030

JA, IK WIL DE GRATIS IMPACTANALYSE

>>
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Over de auteurs
Inge Willems schreef dit white-
paper vanuit haar rol als directeur 
van Wise up Consultancy. Wise up 
Consultancy helpt (semi-)publieke 
organisaties bij het oplossen  
van vraagstukken op het gebied 
van arbeidsmarkt, onderwijs en 

economie. Dit doen haar consultants door zich voor 
klanten in te zetten als programma- en projectmanager, 
onderzoeker en adviseur. Doel is maatschappelijke te 
impact creëren door zoveel mogelijk burgers te laten 
participeren in zinvol werk, economische groei te 
bewerkstelligen en daarmee hoge welvaart en welzijn 
te creëren. 

Inge doet zelf ook consultancy-opdrachten en leidt 
als interimmanager organisaties die hun innovatieve 
plannen om zich te positioneren binnen het eigen 
speelveld over de bühne willen krijgen. Zij doet dit 
door een team voor hen te creëren, hen te inspireren 
en motiveren en te targetten op doelen. Medewerkers 
gaan ondernemen en de organisatie pakt haar positie. 
Vernieuwingen komen tot stand. Opdrachtgevers 
kennen haar als een kartrekker, strategisch denker en 
motivator.

Elwin Dozeman was als co-auteur 
betrokken bij het tot standkomen 
van dit whitepaper. Hij is vorig 
jaar gestart bij Wise up als young 
professional. Elwin is ondernemend, 
innovatief, analytisch en doel-
gericht. Hij heeft innovatie-

management gestudeerd aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Zijn persoonlijke drive zit vooral in het 
werken aan vraagstukken op het gebied van innovatie, 
marketing en duurzaamheid. Hij is multi-inzetbaar, maakt 
zich snel nieuwe kennis eigen en is erg hulpvaardig. 
Tijdens projecten is hij hands-on, positief-kritisch en 
gewend om naar een deadline toe te werken. Ook pakt 
hij graag, samen met collega’s en klanten nieuwe 
uitdagingen op. Door inmiddels voor verschillende 
opdrachtgevers te werken heeft hij o.a. ervaring opge-
daan in het beschrijven van werkprocessen, uitwerken 
van subsidie-aanvragen en het doen van deskresearch. 
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