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“Het gaat eigenlijk best goed. De werkloosheid 
is vrijwel nooit zo laag geweest en tegelijk is de 
vacaturegraad hoog. Meer mensen dan ooit 
hebben een baan. Degenen die niet werken, 
zijn meestal kortstondig of wenselijk werkloos, 
omdat zij niet meteen naar de bollenvelden wil-
len gaan. Digitalisering, automatisering en ro-
botisering hebben de komende tijd veel te wei-
nig gevolgen voor de arbeidsmarkt”, trapt 
Mathijs Bouman af. Volgens hem moeten we in 
een krappe arbeidsmarkt zoals we die nu ken-
nen met dezelfde hoeveelheid mensen meer 
produceren of – beter – met minder mensen 

evenveel. “Daarvoor moet de productiviteit per 
gewerkt uur omhoog.” Hij denkt niet, zoals eer-
der wel Lodewijk Asscher, dat computers en 
robots voor een grotere werkloosheid gaan 
zorgen, maar ziet ook dat de arbeidsmarkt zo 
krap is dat we er niet veel meer kunnen uitper-
sen. De productiviteit groeit doordat we harder, 
in plaats van slimmer werken. Automatisering 
is daarom hard nodig, betoogt Bouman. “We 
zitten niet te wachten op een bedrijf met dui-
zend banen. Nee!”
Roos Wouters merkt vooral dat organisaties 
nog op heel ouderwetse manieren talenten wil-

De toekomst 
van werk
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Martijn Aslander - Technologiefilosoof en internationaal spreker. Zijn laatste boek, geschreven 
samen met Arjan Broere en Mark Meinema, heet ‘Ons werk is stuk’: “Ons gebrek aan digitale 
fitheid leidt tot meer stress, minder werkplezier en steeds meer ‘burn-outs’. Veel kenniswerkers 
schamen zich voor hun digitale onhandigheid. Ze laten zich te veel afleiden door een tsunami 
aan mails, notificaties en andere digitale berichten. En kunnen zich niet meer concentreren op 
hun échte werk.”

Roos Wouters - Politicoloog, sociaal ondernemer, oprichter en aanjager van de 
Werkvereniging, het on- en offline belangenplatform voor Modern Werkenden: werkgevers, 
werknemers en ondernemers die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door traditionele 
polderpartijen. “Zij hebben behoefte aan wetgeving die het hen makkelijker in plaats van 
moeilijker maakt flexibel te werken. Wij geven hen een stem en zien bovendien geen ‘zzp-
probleem’ of kloof tussen werkgevers en werknemers.”

Mathijs Bouman - Econoom en journalist, vaste columnist van het Financieele Dagblad en 
‘huiseconoom’ van ‘Nieuwsuur’. “Ik geef regelmatig lezingen over de Nederlandse economie en 
over internationale ontwikkelingen die daarop invloed hebben. Over economische problemen, 
maar ook over wat er wel goed gaat en onderwerpen als de euro, de beurs, robotisering, 
modernisering van de arbeidsmarkt, de problemen op de huizenmarkt en economisch rationeel 
klimaatbeleid.”

‘Vakbonden blijven de bevolking bekijken alsof het 
macro-economische variabelen zijn die kinderen 
maken om de vergrijzing tegen te gaan’

Martijn Aslander
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“De toekomst van werk, daar is niks over te zeggen, dat is koffiedik kijken. We wisten 
ook niet dat Poetin naar Oekraïne zou gaan. Demografische ontwikkelingen dicteren 
dat verhoudingen gaan verschuiven. Welke kant op weet ik niet. Kan het veel slechter 
dan nu?”, vraagt techfilosoof Martijn Aslander zich af na een uur discussiëren. Econoom 
Mathijs Bouman constateert wel een trend die blijft, de vergrijzing. Uit wat beiden tijdens 
de discussie zeggen blijkt echter dat het toch genuanceerder ligt. Politicoloog en sociaal 
ondernemer Roos Wouters heeft een andere kijk op de toekomst en probeert daaraan 
met de door haar geïnitieerde Werkvereniging richting te geven. 

Geluk
Notitie
Martijn en Roos zijn blij en hebben geen aanpassingen. Mathijs reageert vrijwel nooit en is altijd akkoord. Dat verwacht ik nu ook
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len zoeken en inzetten, maar vaak “roosteren die zich vrij, doordat ze niet blij zijn met hoe de ar-
beidsmarkt nu is georganiseerd. Wanneer je hen meer autonomie en regelruimte geeft en zekerhe-
den met hen laat meebewegen, denk ik dat ze veel productiever zijn in te zetten. We moeten kijken 
hoe we mensen op een inventieve manier kunnen bevrijden uit bullshitjobs, onzinbanen, zodat ze 
hun talenten echt kunnen ontdekken en gebruiken.” Bouman denkt dat juist die automatisering 
daarvoor moet zorgen, waarbij de computer vooral zaken moet regelen, zoals ervoor zorgen dat er 
voldoende mensen op de afdeling zijn. “Digitalisering, hybride werken en digitale transformatie zijn 
allemaal holle containerbegrippen waar Erik van de administratie en Mien van de receptie geen en-
kel handelingsperspectief op hebben: ‘Much ado about nothing’. Automatisering en robots vervan-
gen geen complete banen, slechts een deel ervan. Die harde werkelijkheid moeten we onder ogen 
zien”, reageert Martijn Aslander. “Het verplicht gebruik van Microsoft Teams bijvoorbeeld is als een 
misdaad tegen de mensheid. Uit de hersenwetenschap weten we dat kenniswerkers maar drie, vier 
uur per dag geconcentreerd kunnen werken. Een gebrek aan digitale fitheid leidt dan al snel tot 
werkstress, burn-outs en ander ongemak. Dat betekent dat ons werk gewoon stuk is. De it-boeren 
zijn achter de it aangerend, maar het gesprek over de informatie die nodig is om je brein in staat te 
stellen alle data te verwerken is niet op orde. Er is een soort Bermuda Driehoek ontstaan op dit on-
derwerp en dat los je niet op met een Office 365-cursus.” Aslander denkt dat we het verkeerd aan-
vliegen. “Bij een fabrieksmedewerker die meer uren moet draaien gaat de productie, wanneer het 
werk niet al te gevaarlijk is, wel omhoog. Scherm- en kenniswerken presteren als ze langer moeten 
werken minder en vallen op een gegeven moment om.” 

Aslander citeert Peter Drucker die in zijn boek ‘The Landmarks of Tomorrow’ (1956) al zei dat je ken-
niswerkers niet moet managen en dat is precies wat we wel hebben gedaan met zo’n vijf à zes mil-
joen met-hun-hoofd-werkers. “Mathieu Weggeman heeft ook gezegd dat je deze professionals 
geen leiding moet geven, maar hen moet uitdagen, faciliteren, dienen, inspireren, ondersteunen, 
een schop onder de kont of een draai om de oren moet geven. Je moet de workflow managen door 
niet erboven te hangen, maar er tussen te gaan staan.”

‘Zzp’ers zijn de kanaries’
Roos Wouters bekijkt en beschrijft wat er aan de hand is op haar eigen, originele manier. “Zzp’ers 
zijn eigenlijk de eerste kanaries die de kolenmijn verlaten. Het zuurstofgehalte op de arbeidsmarkt 
is zodanig gedaald, dat de mensen die in een gouden kooi zitten daar ook blijven (ze zijn niet zicht-
baar, willen eerder met pensioen, zijn vaker en langer ziek, ongelukkiger, hebben het idee dat ze niet 
tevreden zijn met de werk-privébalans). De overheid zegt immers dat een vaste baan de meeste ze-
kerheid geeft. Ja, op een burn-out, op de bank belanden en de garantie krijgen dat je terug mag naar 
de baan die jou heeft ziekgemaakt. De mensen met lef vliegen uit, maar de overheid ziet hen ontrecht 
als stoute kanaries die het zuurstofgehalte omlaag brengen.” Mensen kunnen hun vak, zegt Wouters, 
niet naar eer en geweten uitoefenen doordat ze veel tijd kwijt zijn aan administratieve rompslomp 
die niets met vakinhoud te maken heeft. “Ze kunnen dan twee dingen doen: omscholen en naar een 
andere sector gaan of als zzp’er toch hun werk doen, zonder de verplichting al die andere dingen 
uit te voeren. Wanneer deze nieuwe zzp’ers toch terug moet in hun baan, verlaten ze alsnog hun 
vakgebied. Bijvoorbeeld het onderwijs, waar te veel wordt gemicromanaged en werknemers te veel 

Werkweek van 15 uur
De discussie, die nog even aanhaalt dat we soms nog werken 
met apparatuur en methoden die zover teruggaan als de kan-
toortuin van de jaren zeventig, of de filmmontagetafel uit de ja-
ren tachtig, komt terecht op een ander belangrijke vraag over 
de Toekomst van Werk. Hoeveel uur gaan we werken? Aslander: 
“John Maynard Keynes (1883-1946) heeft lang geleden al ge-
roepen dat we toe moeten naar een werkweek van 15 uur.” 
Bouman ziet het niet zitten. “Het CNV wil een 30-urige werk-
week, dat zou goed zijn tegen stress.” Maar niet heus, want 
“dan moeten we in 30 uur het werk doen dat we nu al niet in 36 
uur kunnen. We hebben al de kortste werkweek. Ik denk in deze 
tijd van demografische waanzin, waarin vergrijzing naast kli-
maat het enige onderwerp is dat de komende eeuw altijd op ta-
fel komt, we juist meer uren moeten maken, niet minder.” “Ik 
vind het niet erg tachtig uur per week te werken als het niet als 
werk voelt, maar als je dat afzet tegen het feit dat dit weinig zin 
heeft wanneer je meer dan vijf uur per dag wordt gedwongen te 
focussen, zeker als je werkt met verouderde apparatuur. We 
kunnen echt met veel minder moeite meer gedaan krijgen in 
minder tijd”, zegt Aslander. “Met meer uren lossen we het pro-
ductiviteitsvraagstuk niet per se op.” 
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‘De overheid 
zegt immers 
dat een vaste 
baan de meeste 
zekerheid geeft. 
Ja, op een 
burn-out!’
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moeten bijhouden om aan allerlei wetten en regels te vol-
doen. Mensen vliegen dan uit, waardoor de arbeidsmarkt 
verder in disbalans raakt. Hen daarin terugduwen werkt 
niet, want ze geven aan dat de zuurstof niet goed is. 
Bovendien is het niet hun schuld.”
Mathijs Bouman vertelt hoe hij daar met zorgjournalisten 
over heeft gediscussieerd. “Sommigen noemden in hun 
artikelen zzp-zorgmedewerkers die de nachtdiensten 
overlieten aan nieuwkomers uitvreters. Ze vonden dat de 
zzp’ers de zorg kapotmaakten, maar ik vond het tegen-
overgestelde. Zij zijn zo kapotgemaakt dat ze wel zzp’er 
moesten worden. Er zijn onder de nieuwe zzp’ers altijd 
spijtoptanten (zo’n 5 procent), maar de meerderheid wil 
nooit meer terug. Ze hebben nu minder stress, zijn geluk-
kiger, werken meer uren zonder stress, mogen op werk-
gebied veel zelf uitkiezen, en als ze werk moeten doen als 
kenniswerker kunnen ze dat beter doen met de compu-
ter thuis.”

Roos’ mensenkant
Roos Wouters brengt het gesprek nog meer naar de men-
senkant. “Vooral vrouwen werken meer uren dan zij be-
taald krijgen. Dat hebben zij er vaak graag voor over om-
dat ze een slag om de arm willen houden. Ze hebben nu 
het idee dat ze niet genoeg autonomie hebben om werk 
en privé op elkaar af te stemmen. Mensen zeggen vaak 
minder uren te willen draaien, omdat ze niet door hun baas 
oproepbaar willen zijn en ze het gevoel hebben dat er veel 
meer van hen wordt gevraagd dan ze aan flexibiliteit terug 
krijgen. Wanneer je niet stuurt op wantrouwen, maar hen 
bevrijdt uit hun gouden kooi willen ze best meer werken, 
als dat maar op hun voorwaarden gebeurt en binnen hun 
tijdschema past. Dan zijn ze zeker bereid hun productivi-
teit te verhogen.” Mathijs Bouman: “Onderzoek van het 

CBS laat zien dat een half miljoen Nederlanders meer uren 
wil werken. Deeltijders soms wel 12 uur meer.” Waar 
Bouman uiteindelijk concludeert dat vergrijzing de grote 
en blijvende trend is, voorspelt hij tijdens de discussie de 
komst van nieuwe machtsverhoudingen. “De afgelopen 
vijftig jaar was geld schaars, nu zijn mensen schaars. 
Kapitaal wordt minder, rechten van werknemers wat meer. 
Dat kan op allerlei manieren uitpakken. Het kan zijn dat ie-
dereen van ellende zzp’er wordt of dat we zorgen dat in 
cao’s en SER-adviezen en bij Sociale Zaken iets van Roos’ 
visie doordringt. Dat mensen zeggen dat het echt anders 
moet. Deze nieuwe wereld van vergrijzing en tekort aan ar-
beid moeten we niet proberen te persen door de oude we-
reld en alles dat daarmee samenhangt. De toekomst van 
werk hangt mede af van hoe we omgaan met demografie. 
Verandering is onvermijdelijk”, waarin Martijn Aslander 
toevoegt dat de oplossingen niet gaan komen van de be-
leidsmakers in Den Haag. 

Vakbonden
De toekomst van de vakbonden. Martijn Aslander vraagt 
zich af of hun macht niet groter wordt bij toenemende ar-
beidsmarktkrapte. Bouman: “Dat zou wel moeten, dit is 
echt de tijd om vakbonden machtig te maken. Ik zou ook 
willen dat iedereen lid werd. Alleen niet van deze. Als je 
daar nu lid van wordt, help je wat je niet bedoelt, als we al-
lemaal tegelijk lid worden zouden ze misschien weer in het 
algemeen belang gaan werken. Een kwart van leden is ge-
pensioneerd, maar als je niet meer werkt moet je geen lid 
meer zijn en het beleid mede bepalen.” Roos Wouters: “De 
Werkvereniging bestaat pas sinds 2017 en ik geloof niet 
dat moderne werkenden types zijn die lid worden van een 
vereniging. Ik ben eerst in het bestuur gegaan van een al-
ternatief voor een vakbond, zonder de ambitie te hebben 
een vakbond te worden. De traditionele vakbonden vinden 
mij ook als vereniging heel eng en we zijn ook tegenge-
werkt, maar zonder traditionele leden mag ik sowieso 
geen lid zijn van de SER. Onze gedachte was dat als we 
rebels zouden doen, dat media-aandacht zou opleveren 
en we daarna konden nuanceren. Nuancering alleen levert 
geen aandacht op.

Wij gaan niet uit van wat wij willen, maar van wat degenen 
die zich aansluiten nodig hebben om optimaal te functio-
neren. Drie jaar lang hebben we dat in kaart gebracht en 
we weten dat zij overal wantrouwen voelen en zich ook 
zorgen maken over hun pensioen. Het draait om menselij-
ke eigenschappen, terwijl de vakbonden de bevolking blij-
ven bekijken alsof het macro-economische variabelen zijn 
die kinderen maken om de vergrijzing tegen te gaan.”

Burgerservicemodel?
Werken we aan een toekomst die minder goed is dan die 
zou kunnen zijn? Roos Wouters: “De verbeteringen die 
nu door technologie mogelijk zijn houden we tegen door 
op een ouderwetse manier naar de arbeidsmarkt te kij-
ken. De overheid redt nog steeds arbeiders van kapita-
listen.” Mathijs Bouman: “Doordat het starre arbeids-
recht niet meer werkt zijn er wat gaatjes ingeprikt via de 
zogenoemde flextoestanden. Juist de mensen die niet 
goed voor zichzelf kunnen opkomen vallen er doorheen. 
Die krijgen een 0-urencontract bij de kassa en zijn de pi-
neut, terwijl degenen in al die arbo-goedgekeurde stoe-
len een vast contract krijgen.” Roos Wouters vertelt ten 
slotte uitgebreid over het burgerservicemodel (BSM), 
een sociaal zekerheidsstelsel dat inspeelt op de behoef-

ten van vandaag en ruimte laat voor de behoeften van 
morgen. Een stelsel dat wederkerige flexibiliteit in com-
binatie met zekerheid biedt en oog heeft voor individu-
alisme zonder asociaal te zijn. Bij het BSM is de toegang 
tot verzekeringen, voorzieningen en opleidingsgelden 
losgekoppeld van werkgever en branche. Iedere burger 
die een bijdrage levert aan de arbeidsmarkt, of dat nu in 
vaste dienst is of flexibel, draagt bij, krijgt een stem en 
via wallets, waarvoor ook gespaard moet worden, toe-
gang tot een stelsel van sociale zekerheden en voorzie-
ningen. Mensen met vaste contracten kunnen zo weer 
mobieler worden zonder dat zij bang hoeven zijn om hun 
opgebouwde rechten te verliezen. “Hoe beter je in jezelf 
investeert, hoe meer kansen. ’t Is al mogelijk, sommige 
bedrijven werken al met een wallet.” 
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‘Je moet de 
workflow 
managen door niet 
erboven te hangen, 
maar er tussen te
gaan staan.’


