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Werk dat verdwijnt

MENINGEN

COMMENTAAR

Als straks de crisis voorbij is – en daar begint het steeds meer op
te lijken – verdwijnt een aantal problemen van nu automatisch.
Een van die zorgen is de verdwenen mbo-banen in de techniek en
de zorg. Die komen terug, toch? Niks ervan, waarschuwen hoogle-
raar Jouke van Dijk en Wim van de Pol, bestuurder van Noorder-
poort. Dergelijke banen verdwijnen voorgoed.
Ze leggen in heldere bewoordingen uit hoe dat kan. Heel veel werk
dat was toevertrouwd aan mensen op mbo-niveau 2 en 3 wordt
geautomatiseerd. Machines doen dat werk sneller en goedkoper.
De computer en het internet spelen een eenzelfde rol: winkelper-
soneel is overbodig als we via het web kopen en de administratie
wordt gedigitaliseerd en op het internet gestald.
Van Dijk voegde daar zaterdag tijdens een debat van de universi-
teit een noordelijk aspect aan toe. De krimp is niet zo erg, legde
hij uit. De dorpen lossen problemen als leegstand en verdwijnen-
de winkels en scholen wel op. Het echte probleem is dat ook werk
verdwijnt, met als gevolg dat de steden de dorpen helemaal leeg-
zuigen. Laaggeschoolde jongeren komen in de stad terecht – waar
hun banen ook steeds meer verdwijnen.
Met andere woorden: juist het Noorden zal extra last krijgen van
het verdwijnen van laaggeschoold werk. Van Dijk en Van de Pol
zoeken de oplossing in het scheppen van nieuwe functies. Als
voorbeeld noemen ze in NRC Handelsblad het schrijfwerk van
politieagent over te laten aan administrateurs met mbo 2 of 3.
Meer werk, en meer blauw op straat; hoppa.
Dat is een mooie gedachte, die de vraag oproept of het eigenlijk
wel wenselijk is dat eenvoudig werk verdwijnt. Er zijn landen waar
nog conciërges zijn, waar helpers in de supermarkt de boodschap-
pen inpakken, waar controleurs kaartjes knippen. Veel verdienen
deze mensen niet, maar ze veraangenamen het leven. En ze doen
mee, ze horen erbij. Een dubbel maatschappelijk nut.
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