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‘Oude vrijwilliger
pikt mbo-banen in’
MAARTEN PENNEWAARD

SINT ANNAPAROCHIE Hartenkreet
van een opleidingsmanager: senio-
ren die na hun carrière vrijwillig
bijspringen in het theater, vernieti-
gen de baan van een mbo’er.

De bijeenkomst ging over de zoek-
tocht naar de ‘happy economie’ en
welk onderwijs dan past bij een snel
veranderende arbeidsmarkt. De al-
gemene conclusie is dat vooral lager
opgeleiden, met een opleiding op de
niveaus mbo-1 en mbo-2, het in deze
wereld erg moeilijk zullen krijgen.

Maar Amieke de Rapper, oplei-
dingsmanager zorg, service en wel-
zijn bij het Friesland College, wilde
even wat kwijt: ,,Kijk naar het Thea-
ter Sneek. Daar zie ik alleen maar
vijftigplussers die leuk vrijwilligers-
werk doen. Mensen ontvangen, kof-
fie inschenken... en als ze mazzel
hebben kunnen ze ook nog eens gra-
tis naar de voorstelling, als die niet
uitverkocht is. Maar het werk dat de-
ze mensen voor niets doen, zijn de
banen waarvoor wij onze studenten

Studenten worden
opgeleid voor werk
dat ouderen voor
niets doen

opleiden: gastvrouw en gastheer bij-
voorbeeld. Die krijgen zo geen kans
op de arbeidsmarkt. Dat raakt me.’’

De hartenkreet van De Rapper
oogstte herkenning. Ook ziekenhuis
MCL en het Fries Museum maken
volop gebruik van vrijwilligers - en
er zijn veel meer instellingen die
hun toevlucht gezocht hebben tot
deze constructie. Bezuinigingen en
maatregelen van de overheid zijn de
grote boosdoener, aldus hoogleraar
regionale economie Jouke de Vries.
,,De overheid is de grote banenver-
nietiger van de afgelopen tijd.’’

Deze week maakte accountant De-
loitte bekend dat bijna 300.000 stu-
denten opleidingen volgen met een
baankans die hard afneemt door au-
tomatisering. Vooral het mbo wordt

hierdoor geraakt, zegt ook Van Dijk
al enkele jaren. Toch toonde hij zich
op de bijeenkomst op Campus Mid-
delsee optimistischer dan voorheen.

Zo blijkt dat van de schoolverla-
ters gemiddeld één op de drie niet in
het werkveld terechtkomt waarvoor
de opleiding is gevolgd. ,,Is dat erg,
of geeft het juist blijk van een groot
adaptief vermogen?’’, vroeg Van
Dijk zich af. Hij wees ook op de zoge-
naamde pretopleidingen: dieren-
verzorging, kapster, sportinstruc-
teur. ,,Ik zie in werkloosheidsstatis-
tieken nooit duizenden kapsters of
dierenverzorgers. Die mensen gaan
ergens anders aan het werk, omdat
ze over algemene vaardigheden be-
schikken die in andere beroepen ook
belangrijk zijn. Het valt dus wel mee
en het etiket ‘pretopleiding’ is niet
terecht.’’

De remedie om de Friese econo-
mie te versterken is volgens de
hoogleraar echter het creëren van
banen op hbo-niveau. ,,Daarmee
ontstaan namelijk ook meer banen
voor lager opgeleiden, in bijvoor-
beeld restaurants.’’


