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Somber perspectief voor mbo’er
DRACHTEN Het realiseren van het
doel van de Participatiewet wordt
een bijkans onmogelijke opgave.
Dat stelt hoogleraar regionale ar-
beidsmarktanalyse Jouke van Dijk.

De wet gaat ervan uit dat er voor ie-
dereen een plek moet zijn op de ar-
beidsmarkt. Maar tegenover 141.000
uitkeringen in het Noorden staat een
doelstelling van het creëren van
2000 banen tot 2025 voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Van Dijk sprak gisteren op een bij-
eenkomst in De Lawei in Drachten
over kansen voor mbo’ers op niveau
1 en 2 in de sector zorg en welzijn. Die
wordt beschouwd als kansrijk waar
het gaat om mensen met een lage op-
leiding aan het werk te helpen.

Veel banen waarvoor weinig oplei-
ding nodig is, verdwijnen en komen
niet meer terug, aldus Van Dijk. Er is
een enorm banenverlies in zorg en
welzijn geweest in de crisisjaren – al-

‘Door opsplitsing
baan kan hbo’er
toekomen aan zijn
eigenlijke werk’

leen vorig jaar al 25.000 banen –, wat
in het Noorden de grootste sector is.
Nu er tekenen van licht economisch
herstel zijn, blijft groei van arbeids-
plaatsen uit.

Ook in de financiële dienstverle-
ning zijn grote klappen gevallen. En
het einde is niet in zicht, aldus de
hoogleraar. Robotisering en automa-
tisering zullen veel betaald werk ver-
dringen, ook in onverwachte secto-
ren. Van Dijk: ,,Hele beroepsgroepen
verdwijnen. Zelfs de taxi- en bus-
chauffeur moet voor zijn baan vre-

zen door de ontwikkeling van de
zelfrijdende auto.’’

Peter de Vreede, directeur van de
werkgeversorganisatie Zowelwerk –
samen met het Friese Venturaplus
organisator van de bijeenkomst voor
medewerkers in zorg en welzijn, on-
derwijs en politiek – merkte op dat
opslitsing van banen een nieuw pes-
pectief kan bieden. Eenvoudige han-
delingen die nu nog tot het taken-
pakket van hoogopgeleiden beho-
ren, kunnen door laagopgeleiden
worden overgenomen. De Vreede:
,,Hoogopgleiden kunnen dan weer
aan hun eigenlijke werk toekomen.’’
Zo kan bijvoorbeeld het vervoer van
patiënten binnen een ziekenhuis
een baan opleveren voor een mbo’er.

Marco Florijn, oud-wethouder van
Leeuwarden en Rotterdam: ,,In klei-
ne kringen liggen de grootste kan-
sen. De keuken in het verzorgingste-
huis en de linnenkamer komen vast
terug.’’


