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• Flexibilisering

• Robotisering

• Globalisering

• Vergrijzing

• Of  loopt het zo’n vaart niet?

De arbeidsmarkt verandert 

ingrijpend
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Gematigde groei flexwerk
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13,1%
16,7%

11,8% 15,4%

75,1% 67,9%



Productiviteitsgroei neemt af
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Handel nog steeds vooral 

binnen Europa 

6

binnen Europa

buiten Europa



Vergrijzing beroepsbevolking 

zet niet door
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Bevolking naar leeftijd, 2015-2040



• Prognose van gebruik van WW, WIA, Wajong, bijstand 

tot de AOW-leeftijd

• Veronderstelling: huidige gebruik per werkende / niet-

werkende per leeftijdsgroep en geslacht constant

• Stijging van arbeidsparticipatie (vrouwen, ouderen) 

conform prognose CPB

Wat betekent demografie voor 

voorzieningengebruik?
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Trends in 

voorzieningengebruik
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Index-cijfers (2015 = 100)



• Opmars vrouwen

• Groei deeltijdwerk

• Verschuiving in de sectorstructuur

• ‘Upgrading’ van de beroepsbevolking

De belangrijkste veranderingen 

vinden onder de radar plaats
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Grote, maar geleidelijke 

veranderingen
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Opmars werkende vrouw Deeltijdwerk passeert voltijdwerk

Sterke groei aandeel hoog opgeleidenKrimp van de industrie



• In 1990 was standaardwerknemer middelbaar opgeleide 

witte man met vaste voltijdbaan in industrie.

• In 2016 is er geen standaard meer: opmars vrouwen, 

hoog opgeleiden, allochtonen, deeltijdbanen, flexbanen, 

dienstensector.

• Collectieve arrangementen (sociale zekerheid, pensioen, 

loonprofiel, scholing) zijn hieraan nog onvoldoende 

aangepast.

Groeiende diversiteit en het 

verdwijnen van de standaard
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• Effecten van flexibilisering, technologie, globalisering 

en demografie beperkt

• Maar wel grote geleidelijke verschuivingen

• En grote onzekerheid over toekomstige ontwikkeling

• Standaard verdwijnt, arbeidsmarkt steeds diverser

• Sociale zekerheid moet worden afgestemd op 

onzekerheid en diversiteit

Tussenconclusie
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1. Naar een uniforme collectieve regeling

2. Naar gedifferentieerde (sectorale?) collectieve 

regelingen

3. Naar geïndividualiseerde regelingen

Drie hoofdrichtingen
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• Alle werkenden verzekerd tegen risico van ziekte, 

arbeidsongeschiktheid, ouderdom, verlof, scholing

• Verplichte uniforme basisverzekering (op weg naar een 

basisinkomen?)

• Werkloosheid alleen voor werknemers verzekerd

• Evt. loongerelateerde (aanvullende) verzekering voor 

werknemers (tweepijlersysteem)

1. Een uniforme collectieve 

regeling
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• (Oude of  nieuwe) collectieven creëren regelingen op 

maat

• Sectoraal, regionaal, of  per beroepsgroep

– Vakbonden, broodfondsen, lokale gemeenschappen

• Overheid stelt minimum en randvoorwaarden vast

2. Gedifferentieerde 

collectieve regelingen
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• Individuele verzekeringen en ‘rugzakjes’

• Verzekeringsplicht à la zorgverzekering

• Standaardoptie (default), door de overheid vastgesteld

• Evt. collectieve uitvoering vanwege schaalvoordelen

3. Geïndividualiseerde 

regelingen
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1. Uniforme
collectieve regeling

2. Gedifferentieerde
collectieve regelingen

3. Geïndividualiseerde 
regelingen

Voordelen Maximale 
solidariteit

Herkenbare 
solidariteit op kleinere 
schaal

Geen afgedwongen 
solidariteit

Geen onderscheid 
werknemers –
zzp’ers

Toegesneden op 
behoeften van groep

Maximale keuzevrijheid 
en aansluiting bij 
individuele behoeften 
en diversiteit

Geen belemmering 
voor intersectorale 
mobiliteit

Aansluiting bij cao’s en 
O&O-fondsen

Geen belemmering voor 
mobiliteit

Nadelen ‘One size fits all’ Geen solidariteit 
tussen groepen

Geen solidariteit

Risico’s van 
afwenteling

Belemmering voor 
mobiliteit

Risico van 
onderverzekering

Voor- en nadelen gewogen
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• Na drie decennia van bezuinigingen

• … is het tijd voor een nieuwe discussie over de 

grondslagen van het sociale stelsel

Conclusie
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Bedankt voor de aandacht!

Reacties: p.t.debeer@uva.nl

20


