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‘Probleem van vergrijzing komt
terug zo gauw de crisis voorbij is’
VERVOLG VAN PAGINA 29

Vijf jaar geleden keek hoogleraar re-
gionale arbeidsmarktanalyse Jouke
van Dijk nog vooruit naar de aan-
staande krapte op de arbeidsmarkt
vanwege de vergrijzing: er zouden
meer banen zijn dan mensen. Hij
had een praktische oplossing: 10
procent tekort aan mensen, dan 10
procent meer werken.

,,We kunnen nog steeds meer wer-
ken’’, zegt hij nu. ,,Nederlanders wer-
ken het kleinste aantal uren van de
hele wereld. Wat de situatie van toen
op de kop heeft gezet, is de crisis.
Maar het probleem van de vergrij-
zing is wel doorgegaan en komt te-
rug zo gauw de crisis voorbij is. Het
verhaal dat ik over drie jaar houd, is

misschien hetzelfde als in 2007.’’
,,De herstructurering van de eco-

nomie gaat veel sneller dan ik dacht.
Toen we het er vijf jaar geleden over
hadden, had ik geen iPad en nog
maar net een simpele smartphone.
Die dingen kunnen nu steeds meer
en hebben een immens effect op de
samenleving. We kiezen en kopen
nu heel anders dan voorheen, via
webwinkels als Marktplaats, TripAd-
visor en Booking.com.’’

Hoe ziet Nederland er eind 2015
uit? ,,Niet zo veel anders dan nu. De
werkloosheid zal nog steeds hoog
zijn. De problemen met gemeenten
zullen dan echt duidelijk zijn, er zul-
len gemeenten failliet zijn.’’

Verwacht Van Dijk veel ontslagen
als de ontslagwetgeving verandert?

,,Ja, ik denk dat die negatief gaat wer-
ken. Het bedrijfsleven suggereert dat
men meer mensen aanneemt als ze
er ook weer makkelijk van af kun-
nen. Maar de kans is groot dat ze
eerst alleen maar mensen ontslaan
en nog geen nieuwe aannemen. Vol-
gens mij is die flexibiliteit niet het
echte probleem. En als het wel zo is,
zorg dan in elk geval voor verlenging
van de WW. Het ergste wat je nu kan
overkomen, is werkloos raken, want
dan zit je over twee jaar in de bij-
stand. Als je bovenmodaal verdient,
gaan dan hele gezinnen eraan. Als ze
mij zouden vragen om 10 procent sa-
laris in te leveren voor vijf jaar WW,
dan zeg ik meteen ja. De VVD is niet
voor, maar juist die achterban krijgt
klappen.’’


