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‘De onzekerheid 
neemt toe, maar 

het werk blijft’

MARIEKE BLOM, HOOFDECONOOM VAN ING:
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arieke Blom veront-
schuldigt zich een paar 
keer. Stel vragen over 
het sociaal domein en 
je komt al snel op het 
terrein van de politiek, 
zo blijkt tijdens het 

interview. Als hoofdeconoom van 
ING wil ze daarover geen voorkeu-
ren uitspreken. “We zijn immers een 
bedrijf met heel verschillende klan-
ten, aandeelhouders en stakeholders. 
Wel kan ik inzichtelijk maken welke 
afwegingen er gemaakt moeten wor-
den en waar de keuzes liggen.”
In het najaar kwam het Economisch 
Bureau van ING met een opvallend 
handzaam rapport over de groeipo-
tentie van de Nederlandse economie. 
Of eigenlijk: over de risico’s die de 
groeipotentie bedreigen. Volgens het 
rapport ‘Zeven vette jaren? Denken 
over de economische uitdagingen 
voor Nederland’ biedt ons land 
relatief veel ruimte voor groei: de 
werkgelegenheid en productiviteit 
kunnen een inhaalslag maken en de 
woningmarkt heeft de wind in de 
rug. De groei komt naar verwach-
ting meerdere jaren op of boven 2 
procent uit. Maar op termijn trappen 
een aantal structurele factoren op 
de rem. De vergrijzing bijvoorbeeld. 
Sommige werknemers, onderne-
mers en sectoren zullen moeite 
hebben om mee te komen in de 

veranderende wereld. Dit heeft grote 
persoonlijke gevolgen en drukt op 
het groeivermogen van Nederland. 
‘Een groeiagenda voor Nederland 
zou van de goede jaren kunnen 
profi teren om een volgende dip te 
voorkomen’, concludeert het rapport. 

Is die nieuwe groeiagenda er 
gekomen?
“Wij hebben ons gericht op de pro-
bleemanalyse. Een groeiagenda moet 
komen van politici en ambtenaren. 
Dat gaat richting de verkiezingen wel 
spelen. Wij willen de analyse verder 
uitbreiden. Deskundigen zoals het 
CPB en Economische Zaken gaven 
als belangrijkste feedback dat het 
rapport zich vooral richt op wat mis 
kan gaan en te weinig op de kansen. 
Met Prinsjesdag willen we een publi-
catie brengen over de kansen. Maar 
die inschatten is wel moeilijk.”

Waarom moeilijk?
“We praten met allerlei sectoren om 
te kijken waar groei gaat ontstaan. 
Tegelijkertijd weten we dat de be-
drijven die nu snel groeien, niet per 
se succesvol blijven. En dat succes 
soms uit onverwachte hoek komt. 
Zo concludeerden we laatst met de 
retailers dat mensen nu meer geld 
uitgeven aan eten in winkels en res-
taurants en dat dit iets te maken lijkt 
te hebben met de technologische 

revolutie. Veel non food-producten 
zijn nu zo goedkoop dat er meer geld 
en tijd over is voor voedsel. Zo werkt 
de economie ook: als er ergens druk 
op komt, ontstaat ergens anders vaak 
ruimte. Maar waar die ruimte precies 
ontstaat...”

Het rapport noemt ouderen een 
risicogroep. Ontstaat er massale 
werkloosheid onder ouderen, 
zoals in de jaren tachtig?
“De ouderenwerkloosheid neemt 
waarschijnlijk verder toe. Ze zitten 
in de verkeerde beroepen, zijn lastig 
om te scholen, iets makkelijker te 
ontslaan en de pensioengerechtigde 
leeftijd is omhoog gegaan. Daarbij 
worden mensen in Nederland al 
snel als ‘oud’ gezien. Deels komt dat 
door de hoge mate van digitalisering, 
maar het lijkt ook een imagopro-
bleem. We hebben mensen altijd 
vroeg met pensioen laten gaan; er is 
geen cultuur van doorwerken. Dat is 
jammer voor de ouderen en voor het 
groeitempo, want nu hebben we een 
grote mismatch in de arbeidsmarkt.”

Verdwijnt laaggekwalifi ceerd 
werk uit Nederland?
“Nee. Er zijn altijd non tradables: 
diensten die ter plekke verricht 
moeten worden. Voor alles om je 
huis of aan je lijf is laaggekwalifi -
ceerde arbeid nodig. De inkomens 
van laagopgeleiden staan meer onder 
druk dan van hoogopgeleiden, maar 
het werk verdwijnt niet. Door tech-
nologie gaan hoger opgeleiden juist 
meer verdienen. Gelukkig weten 
we steeds meer mensen hoog op te 
leiden; inmiddels 43 procent.”

Wordt de inkomensverdeling dan 
ook schever?
“Ja. Door technologie wordt je bedrijf 
of je baan steeds vaker en sneller 
overbodig, waardoor je vaker van 

In de toekomst moeten mensen steeds vaker van baan wis-
selen, voorspelt ING-econoom Marieke Blom. Daardoor gaat 
de arbeidsmarkt beter sorteren en neemt de groeipotentie van 
Nederland toe. Tot massawerkloosheid leidt dit niet, wel tot 
meer onzekerheid. 
TEKST: PETER BOORSMA, BEELD: MIRJAM VAN DER LINDEN



6 

25
 fe

br
ua

ri
 2

0
16

baan moet wisselen. En de arbeids-
markt wordt flexibeler en sorteert 
beter; mensen komen terecht in het 
soort werk dat het beste bij hen past. 
Dat is goed voor de groei, maar heb 
je weinig talent, dan is de kans dat 
je weinig verdient groter dan nu. De 
overheid zou daarop kunnen ingrij-
pen. Hoe en in welke mate hangt af 
van politieke voorkeuren.”

Heeft straks niemand meer een 
vaste baan?
“Twee belangrijke ontwikkelingen 
gaan tegen elkaar in. Hoe sneller de 
wereld verandert, hoe aantrekkelijker 
het voor bedrijven is om losse ver-
banden aan te gaan. Aan de andere 
kant beseffen bedrijven ook dat ze 
met een deel van de mensen wél 
vaste relaties moeten aangaan omdat 
die kunnen helpen het bedrijf te 

ontwikkelen. Het aantal vaste banen 
zal nog wel verder dalen, maar niet 
naar nul procent.”

Wat betekent die flexibiliteit voor 
de economie?
“Een flexibele economie kan snel 
groeien, maar wordt ook vluchtiger 
omdat mensen niet langer ‘nog even’ 
in dienst worden gehouden. Mensen 
worden vaker op hun talenten inge-
zet, ook al omdat technologie ervoor 
zorgt dat bedrijven en talenten elkaar 
makkelijk kunnen vinden. Maar 
het leidt wel tot extra onzekerheid. 
Mensen houden daar niet van. Ook 
dat is een afruil, net als tussen groei 
en gelijkheid. Politici zullen bepalen 
waar ze op inzetten.”

Is die sorteermachine zo af te 
stellen dat mensen aan de onder-
kant van de arbeidsmarkt mak-
kelijker aan het werk komen?
“Om dat te bereiken moeten mensen 
goedkoper worden voor werkgevers 
en moet werk hun meer opleveren. 
Als econoom denk ik dan aan een 
earned income tax credit, waarbij een 
werknemer van de eerste euro’s die 
hij verdient, meer overhoudt. Stel 
dat het minimumloon nu 10 euro is. 
Misschien mag dat naar 8 euro. Dan 
kun je 2 euro negatieve belasting 
heffen zodat de werknemer per saldo 
10 euro overhoudt maar het inhuren 
goedkoper wordt.”

Hoe kijkt u aan tegen het basis-
inkomen?
“Als je een basisinkomen voor 
iedereen wilt als oplossing voor de 
massawerkloosheid die zou ontstaan 
vanwege de robotisering, dan denk 
ik dat je een probleem wilt oplossen 
dat niet aan de orde is. Bij de huidige 
experimenten gaat het eigenlijk niet 
om een echt basisinkomen, maar 
om een uitkering met een beperkte 
controle op de voorwaarden. De kans 

op onterecht gebruik neemt hierdoor 
toe en aan de andere kant dalen de 
uitvoeringskosten. Ik ken die syste-
men onvoldoende, maar volgens mij 
is er eerder juist behoorlijk ingegre-
pen om de kans op fraude zo klein 
mogelijk te maken. Dit is weer een 
reactie hierop, weer zo’n politieke 
discussie. Het heeft ook alles met het 
sociale draagvlak voor het systeem te 
maken.”

Conciërges, conducteurs en kof-
fiedames zijn ooit wegbezuinigd. 
Moeten ze terug in dienst?
“Dat weet ik niet. Als je concludeert 
dat veel mensen nooit zo productief 
kunnen zijn dat ze het minimum-
loon verdienen, is ook hier de oplos-
sing mensen minder te betalen en 
dat te compenseren met een earned 
income tax credit.”

Het rapport ‘Zeven vette jaren’ 
zet een aantal plusjes en min-
netjes. Een pessimist zou kunnen 
zeggen: ‘We zijn een land van 
renteniers’.
“Nederland is misschien niet zozeer 
een renteniersland, maar wel een 
land dat zich heeft gespecialiseerd 
in activiteiten waarmee we in de 
toekomst geen grote groei realiseren: 
we exporteren veel naar Europa, we 
zitten weinig in industrieën met een 
hoog groeipotentieel zoals farmacie 
en high tech. Als we kijken naar de 
groeikansen, dan zie je dat we vrij 
goed zijn in digitale technologie en 
dat iedereen toegang heeft tot goede 
digitale verbindingen. Van daaruit 
kunnen we een nieuwe positie 
opbouwen in de wereld. Er is werk 
aan de winkel. Ik hoop dat poli-
tieke partijen met de verkiezingen 
nadenken waarmee we het geld gaan 
verdienen en een echte groeiagenda 
ontwikkelen. Want wat we nu doen, 
heeft niet dezelfde groeipotentie als 
voorheen.” *

‘ Technologie maakt bedrijven 
en banen steeds vaker en  
sneller overbodig’


