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Inleiding

“Over dertig jaar is de helft van de nu bestaande banen overbodig”. Met deze uitspraak van hoogleraar eco-
nomie Bartelsman1 werd de discussie over de toekomst van arbeidsmarkt in het licht van de technologi-
sche innovatie opnieuw actueel in de politiek. Doorbraken op het gebied van nanotechnologie, 3D-prin-
ters, kunstmatige intelligentie, robotisering en vooral de koppeling van nieuwe technologieën aan elkaar 
middels ICT (“the internet of robotica ting”) vormen een nieuwe industriële revolutie die zich sneller dan 
eerdere industriële revoluties lijkt te ontplooien. En net als eerdere industriële revoluties zal dit gevol-
gen hebben voor de arbeidsmarkt. De kwaliteit van het werk zal veranderen (één van de gevolgen van 
de industriële revoluties tot nu lijkt bijvoorbeeld  dat werken steeds minder fysieke inspanning vereist), 
maar ook de kwantiteit zal anders worden.  

Een deel van de bestaande beroepen/banen zal verdwijnen. Bekende voorbeelden zijn de zelfrijden-
de vrachtwagens die door Scania en DAF worden ontwikkeld (wat een bedreiging voor het beroep van 
chauffeur zou kunnen betekenen), de zorgrobot Zora (die vooral wordt gepresenteerd als kans om een 
deel van de gezondheidszorg betaalbaar te houden) en het automatiseren van administratief en contro-
lerend werk bij banken, verzekeraars en accountantsbureaus (waardoor niet alleen op personeel kan 
worden bespaard, maar vooral ook menselijke fouten kunnen worden voorkomen). De eenvoudige fa-
brieksrobot (robot 1.0, die sinds de jaren ’80 grootschalig in de maakindustrie is ingevoerd) is inmiddels 
opgevolgd door de Robot 3.0: een slimme computer met een vriendelijk uiterlijk die (op basis van data 
en algoritmes) invoelend en aanvoelend vermogen kan produceren en daarmee “menselijk” kan reage-
ren en dus ook sociale, niet-technische werkzaamheden kan oppakken.2 

Tegelijkertijd wordt gezegd dat de deze technologische innovatie ook nieuwe banen zal opleveren. 
Voorbeelden die gegeven worden zijn het aantal Android-ontwerpers dat tussen 2008 en 2013 wereld-
wijd met 200% toe nam3, de verdubbeling van het personeelsbestand bij de Nederlandse producent van 
in melkrobots tussen 2011 en 20144 en het feit dat de Nederlandse Game-industrie tot de wereldtop 
is gaan behoren5). Ook wordt aangenomen dat 80% van de leerlingen die nu op de basisschool zitten, 
straks banen zullen hebben waarvan we nu nog niet eens het bestaan kennen6.   

Om meer inzicht te verkrijgen in die gevolgen voor de arbeidsmarkt gaf de Tweede Kamer (m.n. de 
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan het Ratenau Instituut de opdracht om 
een rapportage op te stellen over de invloed van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en 
de welvaart in de loop van de tijd. Dit rapport “Werken aan de robotsamenleving; visies en inzichten uit de 
wetenschap over de relatie van technologie en werkgelegenheid” kwam in juni 2015 uit7. 

1  Interview met Eric J. Bartelsman (Vrije Universiteit) in de het Financieele Dagblad van 15 januari 2014
2  http://www.richardvanhooijdonk.com/robots-gaan-er-met-mijn-baan-vandoor/
3  http://www.pimpyourcareer.nu/cvinspiratie-10-banen-die-5-jaar-geleden-nog-niet-bestonden/
4  Toespraak minister Asscher op SZW-congres over robotisering, 29 september 2014
5  M. Blom (hoofdeconoom ING) 5 mei 2014 op BNR Nieuwsradio
6  https://educate-it.sites.uu.nl/waarom-onderwijsinnovatie/onderwijs-aanpassen-aan-21century-skills/
7  Redactie: R. van Est en L. Kool, Rathenau-instituut, Den Haag 2015. Het Rathenau-instituut is in 1979 voortgekomen uit  

 een commissie (o.l.v. Gerhard Rathenau, voormalig directeur van het Philips Natlab en lid van de WRR) die de invloed van 

 micro-elektronica (voor voorloper van de chip) op het industriebeleid en de informatiemaatschappij in kaart moest brengen.
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Dit rapport leert enerzijds dat technologische ontwikkeling door de eeuwen heen ons vaak meer en an-
dere banen hebben opgeleverd (en vooral meer welvaart), maar roept ook de vraag op of het dit keer (nu 
de nieuwe industriële revolutie sneller is dan ooit) weer zo zal gaan. De visies daarop zijn verdeeld. Niet 
alleen in Nederland, maar wereldwijd. 

Gemeenschappelijk in die verschillende visies is dat het een tijdperk van onzekerheden in luidt. Het 
verschil zit hem in de wijze waarop met die onzekerheden kan of moet worden omgegaan. En dat hangt 
weer zeer sterk af van de vraag of de huidige industriële revolutie anders is dan de vorige revoluties. 
Want als dat laatste zo is, dan is er geen les uit het verleden waar we ons op kunnen beroepen. En dan 
moeten we echt radicaal anders gaan denken.
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Hoofdstuk 1 De vierde industriële revolutie?

1.1 Twee tijdperken, vier fases
In de geschiedenis van de techniek worden twee machinetijdperken onderscheiden, die elk weer twee 
fases kennen. In totaal zijn er dus 4 fases. Afhankelijk van de gebruikte definities is er sprake van 
minimaal 3 en wellicht 4 industriële revoluties. In het rapport van het Rathenau-instituut worden deze 
fases in schema’s en tabellen weergegeven8. Hieronder volgt een kort overzicht van deze fases en hun 
kenmerken.

1.2 Het eerste machinetijdperk; de eerste en tweede industriële revolutie
Het eerste machinetijdperk begon rond 1800 met de omslag van kleinschalige, ambachtelijke huisnijver-
heid naar fabrieksmatige arbeid. We kennen dit als “de klassieke industriële revolutie, met als belang-
rijkste technologische innovatie de optimalisering van de stoommachine. Behalve deze technologische 
ontwikkeling is er ook een organisatorische: de werkplaats waarin een enkele ambachtsman met een 
leerling of meester werkte, maakte plaats voor de fabriek en werd de plaats waarin (of van waaruit) de 
arbeid werd georganiseerd. De ambachtslieden hadden, in ieder geval in het begin, vaak nog wel een 
breed takenpakket, maar doordat ze groepsgebonden werden ingezet kon hun werk sneller en goedko-
per plaatsvinden dan dat van de individuele ambachtsman9. 

Vanaf 1910 (nog steeds in dit eerste machinetijdperk) vindt de omslag plaats naar echte massaproduc-
tie. De tweede industriële revolutie. Behalve de technologische innovatie van de (elektrisch aangedre-
ven) lopende band is het ook weer de organisatorische toepassing ervan die deze tweede industriële 
revolutie in gang zet: De fabriek wordt, mede dankzij die lopende band, één grote efficiënte productie-
machine. Deze fase is die van het “mechanisch taylorisme”, waarbij (vaak laaggeschoolde) fysieke arbeid 
verregaand wordt gemechaniseerd. Dit was al ingezet in de eerdere fase van het eerste machinetijd-
perk, maar werd in de tweede fase nog verder doorgevoerd. 

1.3 Het tweede machinetijdperk: de derde en vierde fase
Rond 1980 begint het tweede machinetijdperk. De technologische ontwikkeling is de stap van de main-
framecomputer naar kleinschaliger en snellere de computer die voor kleinere organisaties en perso-
nen (later: de pc en de laptop) beschikbaar wordt. Vanaf dit moment worden niet alleen de eenvoudige 
fysieke arbeid, maar ook de ingewikkelder fysieke arbeid én het middelhoge kenniswerk (cognitieve 
arbeid) gerationaliseerd. De computer neemt taken op kantoor over en doordat het mogelijk wordt om 
machines te programmeren ontstaan de eerste fabrieksrobots. Dit soort robots vervangt de (eenvou-
dige, gestandaardiseerde) fysieke arbeid. In deze fase verricht de robot in principe één “kunstje”, maar 
kan dat wel vele malen sneller doen als een mens. En geheel foutloos. In deze fase is het nog wel zo dat 
als er een ander of nieuw “kunstje” moet worden toegepast, zowel de robot als de computer nog door de 
mens ge(her-)programmeerd of bediend moeten worden. Deze fase is wordt die van het “digitaal taylo-
risme” genoemd. Als gevolg van deze technologische innovatie kunnen organisaties aangepast worden: 
er ontstaan mondiale productieketens. Er vindt outsourcing en offschoring van (vooral laaggeschoolde) 
arbeid naar lage lonenlanden plaats.

8  Van Est en Kool (red), Werken aan de robotsamenleving, Den Haag 2015, blz. 48-49, 54-55 en 61. 
9  Dit ambachtelijke aspect verdween in een land als Engeland veel eerder (al vanaf 1830) dan in Nederland.
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Volgens het Rathenau rapport begint vanaf 1995 de tweede fase van het tweede machinetijdperk. Het 
begin van de ICT-revolutie10. Robotica is niet langer beperkt tot (eenvoudige handelingen in) de fabriek, 
maar ook toepasbaar op (meer ingewikkelde handelingen) in kantoor, woonhuis en zorg. Dat komt mede 
omdat de robot niet langer “stand alone” werkt, maar via internet verbonden is met andere robots, 
computers en databanken. Tussenkomst van een mens is niet langer noodzakelijk om de robot van 
taken te doen wisselen. Door de permanente verbondenheid via internet ontstaat de mogelijkheid om 
ook hooggeschoold kenniswerk te automatiseren én te outsourcen/offshoren. Naast het optimaliseren 
van de productie (waar het ook in alle eerdere fases om ging), wordt het ook mogelijk om arbeid geheel 
buiten de eigen organisatie plaats te laten vinden, onafhankelijk van plaats en tijd. Dit wordt “platfor-
misering” van de arbeid genoemd. Dankzij internet kunnen bedrijven laten steeds meer werk buiten de 
eigen organisatie laten plaatsvinden en zowel hoog- als laaggeschoolde arbeid outsourcen of offshoren 
van laag- én hooggeschoolde arbeid. 

© Rikkerts Infographics voor Rathenau Instituut, 2015

Het zijn dus niet de technologische innovaties op zich die tot de grote veranderingen leiden. De stoom-
machine, lopende band, fabrieksrobot en de met internet verbonden robot hebben pas arbeidsmarkt-
consequenties als ze worden ingebed in een andere organisatievorm. Daarover meer in het volgende 
hoofdstuk. Maar omgekeerd worden de genoemde organisatorische wijzigingen pas mogelijk als gevolg 
van de technologische innovatie.   

10 Het rapport van het Rathenau Instituut spreekt in deze vierde fase nog niet over de 4de industriële revolutie. Dat komt wellicht 

 omdat men 1995 als begin heeft genomen. Andere bronnen zien de ICT-revolutie als 4de industriële revolutie pas echt vanaf 2010 echt  

 plaatsvinden. In de Duitse industrie spreekt men daarom wel van een vierde industriële revolutie (c.q. Arbeit 4.0, of Arbeidswelt 4.0). 

 Zie: http://www.siemens.com/innovation/apps/pof_microsite/_pof-spring-2013/_html_en/industry-40.html 

 en http://www.arbeitenviernull.de/ . De Amerikanen spreken van The industrial internet.  

 Zie: https://www.ge.com/stories/industrial-internet
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1.4 De essentie van de vierde fase/de vierde industriële revolutie
De vierde fase (de tweede fase van het tweede machinetijdperk of de vierde industriële revolutie11) 
kenmerkt zich door een aantal stormachtige ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvinden en elkaar 
versterken12. 
Allereerst is dat het zelforganiserend productieproces. Alles in de fabriek (of in een productieproces van 
meerdere, verspreide vestigingen) communiceert met elkaar. Er wordt gesproken over “the internet 
of (robotic) things”; de dingen communiceren met elkaar zonder dat er mensen aan te pas komen. Van 
productierobots tot transportbanden, maar ook van producten en onderdelen zelf die bijvoorbeeld via 
rfid-chips13 of nanotechnologie hun status doorgeven aan de robots die hen plaatsen of opslaan. Storin-
gen worden steeds meer door het systeem zelf opgelost of het systeem bedenkt een alternatieve route. 
Het werk wordt slim en flexibel verdeeld tussen de apparaten en de enkele procesoperators die er nog 
zijn. Dit is in principe toepasbaar in elk proces waarin sprake is van een vorm van productie, logistiek of 
doorloop: van de just-in-time verplaatsing van een patiënt in een ziekenhuisbed naar de operatiekamer 
en hem onder narcose brengen tot het bezorgen van een pakketje van bol.com bij de consument thuis.
Een tweede ontwikkeling is die van de “makersbeweging”. Door de techniek wordt de consument in 
staat producten zelf te maken of op aan zijn individuele behoefte aan te passen. Ontwerpen, scannen en 
printen in 3D maken het in principe mogelijk dat iedere consument geheel of gedeeltelijk een “prosu-
mer” (samentrekking van producer en consumer) of “prosument” wordt. En deze prosumer kan via 
internet en sociale media zijn eigen producten verspreiden en verkopen aan anderen14. Investeringen 
kunnen met behulp van diezelfde sociale media en internet worden bekostigd middels crowdfunding. 
De gedachte erachter is dat door deze ontwikkeling het traditionele productieproces (idee-ontwikke-
ling-prototype-financiering-productie-distributie-logistek-marketing) sneller, kleinschaliger en flexibe-
ler kan plaatsvinden. Op deze manier gaan er nieuwe innovatieve bedrijven met nieuwe verdienmodellen 
ontstaan.

11 Sommigen (o.a. de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin) hebben het over de derde industriële revolutie. Anderen over de  

 vierde. Waar het om gaat is dat in het tweede machinetijdperk er eerst een fase is van relatief eenvoudige robots en  

 computers was, die ondersteunend waren aan processen (vanaf 1980) en daarna een fase waarin robots en computers zelf  

 de processen gaan bepalen (vanaf 2010). Net zoals de stoommachine van Savery en Newcomen uit 1698 pas na verbeteringen  

 door James Watt in 1782 een stuwende kracht werd van de eerste industriële revolutie. 
12 M.Kreijevelt,  “Leve de vierde industriële internetrevolutie”  

 http://www.frankwatching.com/archive/2014/03/14/leve-de-vierde-industriele-internetrevolutie/ 
13 rfid-chip=radiofrequency identification. Minuscule chips die via radiosignalen kunnen communiceren met hun omgeving om  

 hun aanwezigheid, status of inhoudelijke gegevens door te seinen zodat de omgeving daarop kan reageren. Begonnen in de  

 logistiek en transport (in brieven, kleding, containers, ov-chipkaarten), inmiddels ook in machineonderdelen en het menselijk  

 lichaam in te planten. 
14 De mogelijkheid om zelf dingen te maken, te organiseren en met anderen te delen wordt ook wel de Do-It-Youself  

 (DIY)-economie genoemd. 
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Een derde belangrijke ontwikkeling die met bovenstaande twee samenhangt is die van de digitalisering 
van producten. Heel veel producten of hun onderdelen zijn inmiddels te herleiden tot codes, formules of 
recepten. Denk aan het recept van frisdrank, de genetische code van groenten en fruit, het ontwerp van 
een smartphone en de software achter Uber en AirB&B. De meeste kennis zit achter die producten in de 
vorm van een algoritme15. Algoritmes zijn in wezen een serie instructies geschreven in computertaal. In 
principe is elk recept, genetische code of procedurele aanpak te vertalen in een algoritme. En daarmee 
is de output (product, dienst) van veel industriële of dienstverlenende organisaties in principe te digi-
taliseren. Maar ook de oorsprong waarop die producten en diensten zijn gebaseerd: Bedrijfsgeheimen, 
formules, originaliteit en creativiteit.

De samenloop en vooral het samenvallen en integratie van deze technologische ontwikkelingen zijn 
de kern van de vierde industriële revolutie. Organisatorisch zal dit leiden tot virtuele bedrijven en een 
platform-economie. In plaats van grote, gecentraliseerde bedrijfsorganisaties, zullen er steeds meer 
kleine bedrijfjes ontstaan die decentraal zijn georganiseerd en via een netwerkstructuur met elkaar, 
klanten en werkenden samenwerken. Internetplatforms zijn daarin de verbindende schakels. En dat is 
het kenmerkende verschil tussen de voorgaande en de nieuwe industriële revoluties. 

1.5 Vierde industriële revolutie. Platformisering van de arbeidsmarkt
Gedurende de eerste drie industriële revoluties was er nog sprake van een economie gebaseerd op 
bedrijven als fysieke organisaties. Ze hadden min of meer vaste medewerkers die arbeid verrichten in 
gebouwen en/of met productiemiddelen die eigendom (of gehuurd of geleased) waren van het bedrijf. 
De technologische innovaties (stoom, elektriciteit, lopende band, computer, robot) leidden weliswaar 
tot forse organisatorische veranderingen, maar in zijn essentie bleef het werk het karakter houden van 
“een baan”, verbonden aan het bedrijf/de organisatie. De vierde industriële revolutie lijkt ook dit karak-
ter van werk te gaan veranderen: er is nog wel werk, maar dat heeft steeds minder het karakter van een 
“baan”. De relatie tussen werkgever en werknemer wijzigt naar een relatie tussen opdrachtgever en op-
drachtnemer, waarbij opdrachtverlening en opdrachtvervulling via digitale platforms gaat plaatsvinden: 
er zal steeds minder sprake zijn van een fysieke organisatie waar werk wordt aangeboden, contacten 
worden gelegd of het werk wordt uitgevoerd. We noemden al het voorbeeld van Uber-pop (taxichauf-
feurs en hun klanten worden via een elektronische makelaar met elkaar in contact gebracht), waarbij de 
niet alleen de opdrachtverlening en betaling, maar ook de kwaliteitsbewaking van de individuele chauf-
feur (via reviews die door iedere potentiele klant én Uber zelf kunnen worden ingezien) via het platform 
plaatsvindt. De chauffeur krijgt z’n werk, beloning én z’n beoordeling via een digitaal platform. Een 
ander voorbeeld is Amazon.com, dat een apart internetplatform voor losse opdrachten heeft. Dit stelt 
opdrachten beschikbaar aan voor particulieren die gewoon thuis en in hun eigen tijd een aantal opdrach-
ten willen uitvoeren en per opdracht betaald worden16. In dagblad Trouw wordt dit werk omschreven als 
“digitaal vakantiewerk”: bedrijven op social media aanprijzen, een blog bij te houden of het bestuderen 
van digitale kaarten en foto’s van daken voor potentiële klanten voor zonnepanelen17. 

15 M. Kreijvelt,http://www.marketingfacts.nl/berichten/de-vierde-industriele-revolutie-maakt-de-stad-tot-platform en  

 Christopher Steiner, “algorithms are taking over the world” op TEDx-conferentie.  

 Zie: https://www.youtube.com/watch?v=H_aLU-NOdHM
16 Zie Rathenau-rapport, blz. 58. Het gaat om het platform Mechanical Turk: Particulieren krijgen korte opdrachten  

 thuisgestuurd,  kunnen die tegen een gering bedrag uitvoeren en terugsturen naar Amazon. Het gaat om het labellen van  

 foto’s, classificeren van objecten op satellietfoto’s, checken van gegevens. Er is geen werknemer-werkgever relatie.  

 Je kunt als particulier intekenen op de opdrachten via het platform.
17 “Digitalisering zorgt voor een nieuw soort vakantiebaantjes”, Trouw, 5 juni 2015
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Volgens de Amerikaanse econoom en oud minister van arbeid Robert Reich wordt een groot deel van het 
werk teruggebracht tot dat van de chauffeur van Uberpop, de gastheer van AiB&B en de klusjesman van 
Werkspot18. Grootschaliger was het plan van IBM Duitsland om duizenden werknemers om te smeden 
tot liquid players: arbeidskrachten die zich steeds tijdelijk voor een door IBM geworven project kunnen 
inschrijven via een door hetzelfde IBM op te zetten platform19. Maar of het nu kleinschalig of grootscha-
lig wordt aangepakt: we zien in beide gevallen een duidelijke “platformisering van de arbeidsmarkt”, 
waarbij werk in de vorm van losse opdrachten ter beschikking wordt gesteld via digitale platforms. 
Intekenen moet via diezelfde platforms en na verwerving van de opdracht vindt betaling en beoordeling 
via het platform plaats. 

 

18 “Wat rest is flexwerk met veel risico”, Parool 17 juni 2015
19 Zie: http://tweakers.net/nieuws/79736/ibm-schrapt-duizenden-banen-in-duitsland.html
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Hoofdstuk 2 Technologische Innovatie: een zegen of  
   een vloek voor de arbeidsmarkt?

In verschillende tijden is verschillend op innovatie gereageerd. Niet altijd werd nieuwe technologie 
omarmd. De econoom Matthijs Bouman gaf in zijn column in het Financieel Dagblad het voorbeeld van 
de uitvinding van Cornelis van Uitgeest. Deze Zaandammer vond in 1593 de zaagmolen uit. Zijn molen 
zaagde dertig keer zo snel als een handzager en zou daarmee veel meer hout kunnen verwerken dan 
de gemiddelde werf in die tijd. Het eerste werkende exemplaar verkocht hij een jaar later. Het zou een 
flinke bijdrage kunnen leveren aan de scheepsbouw van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In Am-
sterdam was deze nieuwe techniek echter niet welkom. Het houtzagergilde vreesde dat dit soort molens 
het werk van hun leden overbodig maakt. Eén molen kon immers evenveel werk verstouwen als dertig 
menselijke zagers.  Het stadsbestuur was gevoelig voor dit argument en de molen wordt er verboden. 
Tot 1627 werd er in Amsterdam nog gewoon met de hand gezaagd.20  De zegen die de nieuwe techniek 
zou kunnen brengen (verlichting van het bestaande werk of, abstracter geformuleerd, de bevrijding van 
de mens van fysieke last) verloor het van de angst voor het verlies aan werk en de vrees dat daarmee de 
sociale structuur van het gilde als vaktechnisch en sociale samenwerkingsverband teloor ging. Althans 
tot 1627. 

2.1 Technologische werkloosheid en pessimisme
Hoewel Bouman in zijn column het verbod op toepassing van een technologische vernieuwing aanhaalt 
als voorbeeld van benepen (en achteraf onterechte) angst voor vooruitgang (de handzagers “gingen wat 
anders doen” en mede dankzij de zaagmolen kreeg de scheepsbouw en daarmee onze Gouden Eeuw 
een forse impuls) is het wel een feit dat daarmee de gilden als sociale structuur in feite ophielden te 
bestaan. Achteraf is het eenvoudig om op te schrijven dat “de handzagers wat anders gingen doen”, 
maar in feite bagatelliseert hij daarmee het probleem van wat we “technologische werkloosheid” noe-
men. Grote groepen werkenden die (al dan niet tijdelijk) meer in hun levensonderhoud konden voorzien 
omdat hun werk werd overgenomen door een machine die sneller, goedkoper en/of met minder fouten 
kon produceren. Groepen voor wie de beschermende sociale structuur (en sociale zekerheid) van het 
gilde verdween omdat het draagvlak onder dat gilde (dat eeuwenlang zijn werkloze leden bijstond of aan 
nieuw werk hielp) was weggevallen21. Gedurende die Gouden Eeuw nam niet alleen de welvaart, maar 
ook de sociale ongelijkheid en de onzekerheid toe. 

Ook in de eeuwen daarna overheerste de opvatting dat technologische innovatie vaker niet dan wel 
voordelig was voor de samenleving als geheel. Technologische werkloosheid werd echter pas echt een 
issue vanaf 1770, toen het in enkele Europese landen kwantitatief flinke vorm begon aan te nemen. Eén 
van de bekendste voorbeelden is het verzet tegen de mechanisering van het weefproces in Engeland. 
Door de koppeling van twee nieuwe uitvindingen (de spinmachine “spinning jenny” en de verbeterde 
stoommachine) kon de productie van textiel voortaan via spin- en weefmachines in fabrieken plaatsvin-
den. Dit maakte binnen relatief korte tijd vele ambachtelijke huiswevers werkloos. Zij konden niet meer 
concurreren met de fabrieken. Een deel van de wevers keerde zich daar radicaal tegen en ging over tot 
vernielingen en sabotage in de fabrieken omdat zij vreesden dat er uiteindelijk geen wevers meer over 
zouden blijven. 

20 Matthijs Bouman, De zaagrobot, 7 oktober 2014. http://mathijsbouman.nl/mathijsbouman.nl/?p=349 
21 Gilden moesten het hebben van kleinschalige bedrijvigheid, gelimiteerd lidmaatschap, monopolievorming op een bepaald 

 ambacht of handelsdoel en een conservatieve houding t.o.v. technische innovatie. Op die manier was er draagvlak om leden 

 die niet (meer) in het onderhoud konden voorzien te ondersteunen en was onderlinge solidariteit betaalbaar. 
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Zij noemden zich Luddieten (naar de eerste saboteur: Neil Ludd, aan wie overigens slechts het vernie-
len van twee machines kan worden toegeschreven). De naam Luddiet werd (en is voor sommigen nog 
steeds) een geuzennaam voor het verzet tegen technologische vernieuwing omdat deze onaanvaard-
bare gevolgen voor de werkgelegenheid zou hebben. De pessimistische opvatting van Luddieten is dat 
arbeidsbesparende technieken leiden tot minder werk, daardoor lagere koopkracht en consumptie, 
uiteindelijk krimpende winsten en uiteindelijk een krimpende welvaart. 

2.2  Groei, nieuw werk en optimisme
De vernielingen van de Luddieten bereikten hun hoogtepunt in de periode 1811-12, maar werden uitein-
delijk gesmoord in strenge straffen. Een deel van de opstandige wevers moest het hoofd in de schoot 
werpen en verwerd tot wat Karl Marx omschreef als “Lumpenproletariat”. Een ander deel van de wevers 
zag geen andere optie dan als fabrieksarbeider in de nieuwe textielindustrie aan de slag te gaan. Omdat 
de nieuwe weefmachines toch nog relatief “domme” apparaten waren, bleven toch grote hoeveelheden 
werknemers nodig om de fabrieken te laten draaien. Er zijn aanwijzingen dat in het geval van de tex-
tielindustrie de Luddieten ongelijk te hebben gehad: De arbeidsproductiviteit per (fabrieks-)wever nam 
toe en de huiswever verloor de strijd. Maar omdat het textiel goedkoper werd nam de totale vraag naar 
textiel toe. Er kwam (vaak echter pas na enige tijd en niet altijd voor degenen die technologisch werk-
loos waren geworden) ook weer nieuw werk bij. Uiteindelijk leidde de industriële revolutie tot nieuwe 
welvaart. En zo ontstaat het beeld dat technologische werkloosheid, over langere tijd en op macroniveau 
bezien, een conjunctureel verschijnsel is. 
En daarmee maakte vanaf de tweede helft van de 19de eeuw het pessimisme plaats voor een optimisti-
sche visie: Technologische innovatie kan werkgelegenheid vernietigen en zelfs hele bedrijfstakken laten 
verdwijnen22. Voor vele direct betrokkenen kan dat beslist ontwrichtende effecten hebben. Maar wan-
neer die innovatie economische groei oplevert (en dat was in de eerste drie van de vier bovenstaande fa-
ses het geval) zal dat uiteindelijk resulteren in veel nieuw werk, met name in andere sectoren. Kortom: 
Technologische innovatie kost banen, maar levert uiteindelijk ook heel veel nieuwe banen op. Wellicht 
zelfs meer nieuwe banen dan er oude banen verdwenen zijn. 
In het rapport van het Rathenau Instituut worden de pessimistische en optimistische visie als volgt sche-
matisch weergegeven.

22 Vgl. het begrip Creatieve Destructie. Volgens deze theorie kan de vernietiging van traditionele bedrijfstakken enerzijds  

 arbeidsplaatsen kan kosten, maar anderzijds een welvaartsurplus kan opleveren. Volgens Sombart en. Marx zou dit  

 welvaartssurplus eenzijdig bij een rijke groep terecht komen en tot massawerkloosheid en extreme tegenstellingen leiden. 

 Het was Joseph Schumpeter die er op wees dat het welvaartsurplus ook kan leiden tot nieuwe economische activiteit en het 

 scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen. 
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Volgens het Rathenau rapport heerste er wat betreft automatisering en robotisering en hun impact op 
werkgelegenheid en economische groei onder economen consensus over de optimistische variant23. 
Technologische groei gaat op de korte termijn ten koste van banen, maar leidt binnen één tot twee jaar 
tot nieuwe banen. Echter, vanaf 2010 brokkelt de consensus af. Dat afbrokkelen is het gevolg van twee 
soorten analyses, t.w. een economische en een technologische. Over die laatste schrijven wij verder in 
hoofdstuk 3. We gaan nu eerst in op de economische analyse. 

2.3 Nieuwe twijfels. Het werk dat verloren gaat
Een groeiend aantal economen denkt dat de economische gevolgen van de vierde industriële revolutie 
dit keer anders zijn dan bij de eerste drie industriële revoluties. Volgens economen als Summers, Krug-
man, Gordon en Stiglitz lopen de Verenigde Staten en Europa grote kans om in een situatie van langdu-
rige economische stagnatie terecht te komen. De economische groei is de afgelopen jaren gedaald en 
lijkt zich structureel op een niveau van rond de 2% te ontwikkelen. Ook de lange termijn groeiprojecties 
van de OESO vallen in die orde. Zulke lage groeicijfers laten weinig ruimte voor investeringen. Tech-
nologische innovatie zal wel bijdragen aan productiviteitsverhoging, maar dat zal onder het huidige 
gesternte niet leiden tot substantiële economische groei. Enerzijds omdat de impact van innovatie op 
arbeidsproductiviteit waarschijnlijk nooit meer zo hoog wordt als in de periode 1960-2000 (aldus “aan-
bodseconoom” Gordon), anderzijds omdat er (volgens de “vraageconomen” als Summers en Krugman) 
sprake van een afnemende bevolkingsgroei, een hoge werkloosheid en structureel achterblijvende over-
heidsinvesteringen24. Overheden en burgers focussen op afbetaling van hun hoge schulden en bedrijven 
gebruiken de nieuwe technologie vooral om kosten te besparen. Het is zelfs denkbaar dat de technolo-
gische ontwikkeling zelf zal leiden tot een afnemende vraag naar kapitaalgoederen (immers iedereen is 
straks prosumer en schept z’n eigen producten; zie Hoofdstuk 1). Met een structureel lage economische 
groei zal het baanverlies als gevolg van robotisering onvoldoende worden goedgemaakt door nieuwe en 
vervangende werkgelegenheid. 

Er zullen dus grote groepen zijn die structureel werkloos zullen zijn. In de eerste plaats als gevolg van 
de “baanpolarisatie” die de afgelopen tijd als gevolg van automatisering is opgetreden. De vraag naar 
middelbaar geschoold werk neemt af, terwijl de vraag naar hoog- en laaggeschoold werk overeind blijft 
(of zelfs stijgt). Het hooggeschoolde werk richt zich op het oplossen van niet-standaardmatige proble-
men die niet-routineuze werkzaamheden vragen. Het laaggeschoolde werk dat blijft is dat van niet-rou-
tinematige werkzaamheden die moeilijker te automatiseren zijn zoals bijvoorbeeld in de horeca en de 
kapper). Het werk ertussenin verdwijnt. Het gaat dan om (routinematig) administratief werk en con-
trolerende bewerkingen (zoals het maken van berekeningen, het bewaken van kwaliteit van producten, 
het bewaken van routinematige processen) dat door computers en robots kan worden overgenomen. 
Cognitief routinewerk dat typisch het werk van middelbaar opgeleiden is of was. Er is een brede con-
sensus over deze baanpolarisatie25. Waar, volgens het Centraal Planbureau, in de jaren ‘70 en ‘80 vooral 
veel banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt verdwenen, waren het in het in het laatste decennium 
vooral mensen met een gemiddeld opleidingsniveau hun baan hadden verloren26. Volgens het CPB was 
(en is) de technologische verandering de belangrijkste drijfveer achter deze baanpolarisatie. 

23 Rathenau rapport, blz. 14 en 100-110.
24 Rathenau rapport, blz. 100-105
25 Soms wordt ook gesproken van het “zandlopermodel” (o.a. in de toespraak van SER-voorzitter Mariette Hamer op 14 januari 

 2015 voor de Vereniging van Hogescholen)
26 Centraal Planbureau, 2012, Geciteerd in het Rathenau-rapport, blz. 121.
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De middengroepen dreigen dus structureel werkloos te worden. Prognoses van onder meer het Ameri-
can Bureau of Labour Statistics en (voor Nederland) Deloitte gaan veelal uit van het doorzetten van deze 
trend. Naast MBO-functies als bijvoorbeeld verkoper, boekhoudkundig medewerker en laborant, worden 
ook HBO- en universitaire functies als webdesigner, tolk-vertaler, accountant en analist bedreigt27. 
En naar mate computers en robots meer niet-routinematige cognitieve werkzaamheden kunnen gaan 
uitvoeren (zie ook hoofdstuk 3) zal deze trend zich verder voortzetten. De beide polen aan weerzijden van 
de arbeidsmarkt worden steeds kleiner. Het aantal banen dat in Europa kwetsbaar is voor computeri-
sering en robotisering bedraagt volgens de Brusselse denktank Bruegel tussen de 45 en 60% (gemid-
deld komt men uit op 54%.28 Dit is vergelijkbaar met de 47% die het oorspronkelijke onderzoek in de VS 
noteert. De volgende figuur splitst het Amerikaanse onderzoek uit naar beroepsgroep (vooral functies in 
verkoop/sales, dienstverlening, productie en administratie & kantoor zijn kwetsbaar, maar ook functies 
rond “construction”, dus bouw29 en installatietechniek) en geeft tevens de baanpolarisatie grafisch weer. 

27 Rathenau rapport, blz. 124-126
28 Het Bruegel-instituut is een economische denktank in dienst van de 11 EU-overheden, opgericht in 2005 door Mario Monti  

 en op dit moment bestuurd door Jean-Claude Trichet. Hun studie inzake de robotisering van Europese banen is gebaseerd op 

 een soortgelijk onderzoek in de VS van Frey en Osborne. Zie:

 http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1394-the-computerisation-of-european-jobs/  en

 http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1399-chart-of-the-week-54-percent-of-eu-jobs-at-risk-of-computerisation/
29 Een recent voorbeeld van robotisering in de bouwsector is de metselrobot Hadrian. Een Australische uitvinding van Pivac 

 Fastbrick Robotics, beschreven in Cobouw van 13-8-2015 en op:  

 http://www.gizmag.com/hadrian-brick-laying-robot-fastbrick/38239/ In de wegenbouw werd in 2010 al de volautomatische  

 bestratingsmachine Tiger Stone (een Nederlandse uitvinding) geïntroduceerd.  

 Zie http://www.gizmag.com/tiger-stone-lays-paving-bricks/16951/
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2.4 Het werk dat blijft…en dat er bij komt
Het werk dat blijft is datgene wat computers en robots voorlopig niet kunnen. Op dit moment is dat 
volgens onderzoekers vooral werk dat gericht is op het oplossen van ongestructureerde problemen, het 
werken met nieuwe informatie waarbij veel communicatie van belang is en het niet-routineuze fysieke 
werk of fysiek werk dat vooralsnog niet door robots gedaan kan worden. Werk dat daarnaast creativiteit, 
persoonlijke zorg en fijne motoriek vraagt. Het gaat daarbij om managementfuncties, ontwikkelwerk 
rond robot- en computertechnologie, onderwijs, kunst, media, gezondheidszorg en juridische functies. 
Maar ook veel schoonmaakwerkzaamheden, persoonlijke verzorging (kappers, schoonheidssalons) en 
sommige oogstwerkzaamheden in de tuinbouw. 
Met betrekking tot het werk dat er bij komt wordt vaak in de eerste plaats gedacht aan taken die samen-
hangen met de nieuwe technologie zelf (robotontwikkelaar, 3D-printingexpert, taal- en spraaktechno-
loog) of de toepassing daarvan in steden en huizen (smart-grid ontwerper, smart home ontwerper). Dus: 
geheel nieuwe beroepen die het gevolg zijn van nieuwe technologie. De reeds genoemde banen waarvan 
nu nog niet eens het bestaan kennen en die gericht zijn op de oplossing van problemen die we nu nog 
niet kennen. Wie vermoedde in 2007 dat we in 2015 functies als big data architect en cloud services 
specialist zouden hebben?30. 
Daarnaast zal er nieuw werk ontstaan als gevolg van het feit dat mensen en robots complementair aan 
elkaar zullen worden. Het voorbeeld is dat van de huisarts en zijn robot, waarbij de robot een eerste 
diagnose stelt doordat hij de input van de individuele patiënt koppelt aan big data. De arts zal dit vervol-
gens checken in een persoonlijk gesprek met de patiënt, waarna de robot het recept of doorverwijzing 
opstelt. Het gevolg is dat artsen (maar ook advocaten en data analisten) hun werk grotendeels door en 
vooral met robots gaan doen. Dit vereist gedragsveranderingen van zowel de mens als de robot. Daar-
naast denkbaar er beroepen ontstaan die de samenwerking van mens en robot gaan stroomlijnen. 
We hebben echter ook gezien dat vanuit de nieuwe technologie andere organisatievormen gaan ont-
staan. De (in paragraaf 1.5) reeds genoemde “platformisering” van de arbeid geeft aan dat we mogelijk 
niet meer in nieuwe banen en beroepen moeten denken, maar aan nieuwe taken. Natuurlijk kunnen dit 
soort (nieuwe) taken tot een min of meer samengestelde “baan” of “functie” leiden, maar het is ook mo-
gelijk dat die taken versnipperd (c.q. afgesplitst van elkaar) op de arbeidsmarkt terecht komen. Afhan-
kelijk van iemands beschikbaarheid, capaciteiten en de geboden of gevraagde tarieven kan daar dan op 
ingetekend worden. 

      

30 http://www.pimpyourcareer.nu/cvinspiratie-10-banen-die-5-jaar-geleden-nog-niet-bestonden/

 http://www.tumult.nl/opleiden-voor-het-onbekende-8-banen-voor-in-de-toekomst/
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Hoofdstuk 3. Is er dit keer echts iets nieuws aan de hand? 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien dat een groeiend aantal economen pessimistisch is over 
de werkgelegenheidssituatie in de vierde industriële revolutie. De structureel lage economische groei 
in de ontwikkelde landen zal het baanverlies als gevolg van robotisering onvoldoende compenseren met 
nieuwe en vervangende werkgelegenheid. Naast dit kwantitatieve aspect speelt er het kwalitatieve as-
pect van de baanpolarisatie (of het zandlopermodel) waardoor het werk van een steeds grotere midden-
groep structureel wegvalt. Bovendien valt aan te nemen dat van “banen” minder sprake zal zijn. Door 
het steeds meer virtueel worden van bedrijven (of: arbeidsorganisaties) en de platformisering van vraag 
en aanbod van/naar arbeid zullen banen opgaan in losse taken en klussen. Die taken en klussen kunnen 
worden uitbesteed aan degenen die op basis van kennis of prijs het werk kunnen of willen verrichten. 

3.1 Creatieve en zelflerende robots
Er lijkt echter meer aan de hand. Een aantal spraakmakende economen en “futurologen31”uit verle-
den en heden gaan er van uit dat het effect van de robotisering in de komende jaren verder gaat dan 
een forse baanpolarisatie. Niet alleen het werk op middenniveau, maar ook heel veel werk op laag- en 
hoog niveau zal als gevolg van technologie wegvallen; steeds slimmer wordende robots kunnen binnen 
afzienbare tijd ook dit werk sneller, goedkoper en met minder fouten verrichten. Dit is het gevolg van 
“zelflerend vermogen” van moderne robots. Volgens Christopher Steiner32 kunnen computers hun al-
goritmes inmiddels zelf opstellen. Ooit waren algoritmes series instructies, opgesteld door de mens en 
geschreven in computertaal zodat de computer zou snappen wat de mensen wilde dat de computer zou 
doen. Dit was de basis voor de industrierobots van de jaren ’80: de “domme” robots die één “kunstje” 
konden doen en die voor wijzigingen of aanpassingen van hun kunstje van hun programmeur een serie 
nieuwe instructies moesten ontvangen. De “slimme” robots van het eerste decennium van de 21ste 
eeuw konden zelf hun instructies aanpassen als zij nieuwe en gewijzigde “kunstjes” moesten doen. De 
technische vereisten daarvoor (steeds snellere computerchips, steeds snellere verbindingen met steeds 
grotere databanken en andere robots) ontwikkelden zich parallel met de robots zelf. Inmiddels hebben 
we het punt bereikt waarop robots zelf algoritmes kunnen scheppen en hun output in belangrijke mate 
bepaalt wat de mens waarneemt en als feit of waarheid ervaart. Als praktisch voorbeeld noemt Steiner 
de volledig geautomatiseerde psychologische screening van astronauten bij de NASA: Op dit moment 
maken algoritmes daar al betrouwbaardere evaluaties dan een psycholoog na 10 jaar studie. Hetzelfde 
geldt voor 80% van de huisartsconsulten. Omdat robots de data en input (verbaal, maar ook non-verbaal, 
woordgebruik, toonhoogte, gedragingen, het knipperen met de ogen, mate van consequent gedrag, etc.) 
van de patiënt kunnen koppelen aan de big data van miljoenen andere patiënten, medische handboeken 
en recent medisch onderzoek kan de robot niet alleen een diagnose stellen die die van de arts evenaart: 
de robot kent de patiënt uiteindelijk beter dan de patiënt zichzelf ken

31 futurologie (“toekomstonderzoek”) is in 1943 in de VS ontstaan als een kritische wetenschap die zich richt op onderzoek naar 

 de toekomst vanuit technologisch, economisch, filosofisch en sociologisch perspectief. Futurologen stellen prognoses op die 

 voornamelijk zijn gebaseerd op extrapolatie. Zie: https://de.wikipedia.org/wiki/Zukunftsforschung   
32 In zijn boek “Automate This: How Algorithms Came to Rule Our World”  (2012) beschrijft Christopher Steiner de ontwikkeling 

 van algoritmes. Algoritmes zijn een serie instructies, geschreven in computertaal, die een machine informeren wat te doen  

 met een brok informatie. Ze verwerken input en produceren output. De input zijn de beweegredenen van mensen, de output 

 zijn de beweegredenen van de computer. Volgens Steiner zijn algoritmes dit punt inmiddels voorbij. Algoritmes kunnen leren, 

 zich aanpassen zodat ze het punt hebben bereikt dat wij als mensen niet de algoritmes scheppen, maar dat algoritmes  

 scheppen wat wij waarnemen, horen, ervaren. In zijn TEDx-lezing in Orange Coast legt hij uit dat doordat algoritmes in staat 

 zijn gesteld big data zelfstandig te analyseren er een zelflerend mechanisme is ontstaan.  

 Zie: https://www.youtube.com/watch?v=H_aLU-NOdHM
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Bovendien leert de robot van elke nieuwe ervaring. En dat stelt de robot in staat om ook creatief te zijn. 
In de muziekindustrie worden robots niet alleen gebruikt om nieuw talent screenen, maar blijkt ook dat 
menselijke talentscouts niet meer instaat zijn om muziek van nieuw menselijk talent van die van robots 
te onderscheiden. In de journalistiek worden steeds meer artikelen geschreven door robots: Andrew 
McAfee33 laat in één van zijn lezingen zien hoe gerenommeerde bladen als Forbes en The Washington 
Post een deel van hun artikelen laten schrijven door robots. Zijn stelling, die hij samen met Erik Bryn-
jolfson in een aantal boeken34 heeft  uitgewerkt, is dat ook een zeer groot deel van het werk van hoger 
opgeleiden (zelfs onderzoekers en ten dele ook beslissers) zal worden overgenomen door Robots. De 
digitale technologische ontwikkeling is de belangrijkste drijvende kracht achter de huidige economie. 
In plaats van de “baanpolarisatie” die we in hoofdstuk 2 zagen, is er volgens hen sprake van “het einde 
van werk” voor heel veel mensen op alle opleidingsniveaus. Ook heel veel hoger opgeleiden gaan de 
race tegen de machine verliezen. McAfee ’s stelling: Automation redefined blue collar employment and 
reshaped a global economy. Now, technology is replacing higher skilled jobs by augmenting human 
brainpower the way steam engines augmented human labor.

3.2 Een einde aan het werk. Sciencefiction? 
McAfee en Brynjolfson spreken van een sciencefictionachtige werkelijkheid waaraan twee principes ten 
grondslag liggen35. De eerste is “de wet van Moore”: Gordon Moore, mede oprichter van chipbouwer 
Intel, ontdekte in 1965 dat het aantal mogelijke schakelingen in een (destijds nog transistor, tegenwoor-
dig chip) elke twee jaar verdubbelde en voorspelde dat dit voorlopig zo zou blijven. Zijn voorspelling is 
tot nu toe uitgekomen en er zijn geen redenen aan te nemen dat deze ontwikkeling voorlopig stopt. Het 
vermogen en de snelheid van microprocessors neemt nog steeds toe en daarmee lijkt de toename van 
capaciteit en snelheid van computers en robots voorlopig onstuitbaar. Vooral omdat het exponentieel 
uitwerkt. En dat is tweede principe dat de schrijvers noemen. Het principe van de rijstkorrel op een 
schaakbord. Leg één rijstkorrel op het eerst veld van het bord. Verdubbel dit (tot 2) op het tweede veld. 
Verdubbel dit (tot 4) op het derde veld enzovoort. Hoewel het steeds kleine stapjes zijn, is het resultaat 
na 64 velden een berg rijst ter grootte van de Mount Everest. Constante verdubbeling levert na 32 velden 
meer op dan lineaire groei36. Volgens Mc Afee en Brynjolfson (en inmiddels voor een groeiend aantal 
wetenschappers) betekent dit dat de constante verdubbeling van de capaciteit en vermogens van micro-
processors een onstuitbare computerisering/robotisering van de economie. De gevolgen zullen vrijwel 
elke taak, baan en organisatie raken. 

33 Andrew McAfee is codirecteur van de Sloan School of  Management van het Massachusetts Institute of Technology. Samen 

 met MIT-hoogleraar Erik Brynjolfson schreef hij Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating  

 Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy (2012). De lezing staat op:  

 https://www.youtube.com/watch?v=QfMGyCk3XTw
34 Erik Brynjolfson is hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology. Samen met Mc Afee schreef hij ondermeer  

 “The Second Machine Age, how Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies” (2014) 
35 Voor de weergave van de opvattingen van Brynjolfson en McAfee heb ik gebruikt gemaakt van:  

 http://ebusiness.mit.edu/research/Briefs/Brynjolfsson_McAfee_Race_Against_the_Machine.pdf
36 Dit wiskundige principe is populair gemaakt door de futuroloog en wiskundige Ray Kurzweil die de geschiedenis beschrijft  

 van de dienaar die de Chinese keizer om een ogenschijnlijk bescheiden beloning vraagt. Door op dat schaakbord steeds een 

 verdubbeling op het volgende veld neer te leggen krijgt de dienaar uiteindelijk niet een handje rijst, maar een berg rijst ter 

 grootte van de Mount Everest. 
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Hoewel McAfee en Brynjolfson niet pessimistisch zijn in de uiteindelijk uitkomsten (omdat de digitale re-
volutie ook veel welvaart en kansen zal scheppen) verwachten ze wel dat werk op alle opleidingsniveaus, 
dwars door alle sectoren heen geraakt zal worden. In eerste instantie zal er nog wel werk te vinden zijn 
dat (nog) niet )of nog onvoldoende goed) door robots gedaan kan worden. Op termijn zal echter ook dat 
geen soelaas bieden. Als computers steeds krachtiger en sneller worden, komt er binnen het bedrijfsle-
ven vanzelf steeds minder vraag naar bepaalde soorten werknemers. Sommige, en misschien zelfs heel 
veel mensen zullen de technologische vooruitgang niet bij kunnen houden37. Zij wijzen er dan ook op dat 
de mens zijn lot in eigen hand moet nemen. Niets is onvermijdelijk, als je maar niet achterover leunt. 
Vanzelf komt het niet goed. 

De Amerikaans-Ierse documentairemaker C.G.P. Grey heeft op basis van de bronnen die we in dit 
hoofdstuk en het vorige noemen het mogelijke effect van de robotisering op de arbeidsmarkt verfilmd. 
De documentaire “Humans need not apply” (mensen hoeven niet te solliciteren) is gebaseerd op tech-
nologische ontwikkelingen in het verleden én alle reeds bestaande toepassingen van robots. Anders 
dan McAfee en Brynjolfson  gaat Grey niet uit van de technologie als doorslaggevende kracht, maar 
van de economische overwegingen om technologie toe te passen. Zijn conclusie komt echter overeen 
met de door McAfee en Brynjolfson gesignaleerde trend dat niet alleen de laag- en middengeschoolde 
beroepen, maar ook creatieve en hooggeschoolde functies door robots vervangen kunnen worden38. De 
uitdaging waar we als samenleving volgens Grey voor staan is om een antwoord te vinden op de vraag 
wat we gaan doen als er straks vele miljoenen werknemers van alle niveaus buiten hun schuld werkloos 
zijn geworden.

Het lijkt er sterk op dat er dit keer toch iets méér aan de hand is dan in eerdere industriële revoluties. 
In ieder geval is er sprake van een zeer snelle en aanhoudende technologische ontwikkeling. Dat lijkt 
uniek in de wereldgeschiedenis. Tussen de uitvinding van de (verbeterde variant van de) stoommachine 
en de (elektrische) lopende band zat ruim 100 jaar. Tussen de lopende band en de “domme” fabrieksro-
bot zat ruim 70 jaar. Tussen de fabrieksrobot en “slimme” kennisrobot zit nog geen 20 jaar. En tussen 
de “slimme” kennisrobot en de “zelflerende” robot zit minder dan 10 jaar. Bij eerdere doorslaggevende 
innovaties was er tijd om de effecten van technologische werkloosheid na verloop van tijd op te vangen 
dankzij de forse economische groei die het gevolg was van de innovaties. Oud werk verdween, maar er 
kwam heel veel nieuw werk voor in de plaats. Het is sterk de vraag of dat in het huidige tijdperk ook het 
geval is. De economische groei blijft achter en de nieuwste innovaties lijken nog niet in grote omvang 
nieuw werk op te leveren. Daarbij komt dat nieuwe innovaties elkaar steeds sneller opvolgen zodat 
technologische werkloosheid een “haasje-over-effect” zou kunnen laten zien: terwijl het oude werk 
verdwijnt en er nog geen nieuw werk bij is gekomen, wordt het volgende werk al weer door de robots 
over genomen. Dus of het nu een achterlopende conjunctuurcyclus is (er is nog geen nieuw werk terwijl 
er wel oud werk verdwijnt) of een structuurverandering, (er komt sowieso geen –of veel te weinig- nieuw 
werk bij), het resultaat is hetzelfde: een heel groot deel van de mensen komt nooit meer aan het werk. 
Betaalde menselijk arbeid lijkt structureel schaars te worden.

 

 

37  Brynjofson en Mac Afee in een interview met De Volkskrant op 22-2-2014.
38  Zie: https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU  en https://en.wikipedia.org/wiki/Humans_Need_Not_Apply 
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Hoofdstuk 4  Aan ons de keus

We hebben in vorige hoofstukken gezien dat er grofweg twee scenario’s zijn rond de effecten van robo-
tisering op de arbeidsmarkt. Het eerste scenario is dat van doorgaande baanpolarisatie, waarbij banen 
verdwijnen en er een verschuiving plaatsvindt naar arbeid op de hoogste en laagste opleidingsniveaus. 
Er komt wel nieuw werk bij, maar dat zit vooral aan de onderkant en bovenkant van de arbeidsmarkt. 
Werk dat vraagt om opleidingen op middenniveau valt weg. Er is nog enige tijd ruimte voor niet-routine-
matig werk waar robots en computers (nog) niet toe in staat zijn. 

Het tweede scenario is dat van “the internet of (robotic) things”: de kunstmatige intelligentie, waarbij 
het zelflerend vermogen van met elkaar verbonden robots en computers er toe leidt dat ook werk voor 
hoger geschoolden gaat wegvallen. Robots worden in staat om ook niet-routinematige en creatieve 
werkzaamheden te verrichten en autonoom te reageren op nieuwe vragen en problemen. Daarnaast 
lijkt het er in beide scenario’s op dat er steeds minder sprake te zijn van werk dat bestaat uit functies en 
banen bij fysiek bestaande organisaties. “Werk” wordt steeds meer een taak of een klus die via (en bij) 
virtuele organisaties en platforms verdeeld en uitgevoerd wordt. Banen worden losse klussen en bedrij-
ven worden (verbonden) netwerken.

Vooral uit het tweede scenario valt af te leiden dat betaalde menselijke arbeid een schaars goed gaat 
worden en dat niet alleen taken en functies voor lager- en vooral middelbaar geschoolde werknemers 
weg zullen vallen. In dit scenario gaat ook een groot deel van werk voor hoger geschoold personeel 
wegvallen. Volgens dit tweede scenario is er dit keer dus echt iets heel nieuws aan de gang: een vrijwel 
structurele technologische werkloosheid. Dit is, althans in de VS en Europa, niet alleen op het conto van 
de robotisering te schrijven. Ook de economische en politieke structuur van beide blokken laat weinig 
ruimte voor economische groei en het omzetten daarvan in nieuwe werkgelegenheid. Dit beleid van be-
zuinigingen en schuldreducties kan trouwens ook een probleem worden indien het eerste scenario zich 
voortzet. Want zonder forse economische groei zal het ook bij voortzettende baanpolarisatie niet (meer) 
vanzelfsprekend zijn dat innovaties voldoende nieuwe werkgelegenheid op (zullen) leveren. 

4.1 Droom versus werkelijkheid
Betaalde menselijke arbeid wordt dus mogelijk een schaars goed. Is dat erg? Er zijn genoeg weten-
schappers die van de arbeidsmarkteffecten van robotisering een zonnig beeld schetsen. John Maynard 
Keynes schreef in 1930 in het essay “Economic possibilities for our grandchildren” dat we rond 2030 
niet alleen een veel hogere welvaart zouden hebben (als in 1931), maar ook een vijftien-urige werkweek. 
Mensen zouden door de technologie bevrijd worden van de dwang (plicht, noodzaak) tot werken. Maar 
omdat er voorlopig nog toch altijd een soort arbeidsethos of ontplooiing via werk zou blijven bestaan zou 
via een vijftien-urige werkweek het nog overgebleven werk worden herverdeeld. Omdat er veel meer 
welvaart zou zijn zou dit ook kunnen. Bovendien zouden de mensen ook bevrijd worden van de dwang tot 
“consumeren om te consumeren”. In plaats van nóg meer werken en nóg meer consumeren, zouden de 
mensen hun tijd besteden aan ontspanning en cultuur39. 

39 Het complete essay van Keynes staat op: http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/upload/Intro_Session1.pdf 

 M.b.t. de 15-urige werkweek zegt Keynes: “for many ages to come, the old Adam will be strong in us that everybody will need to do 

 some work if he is to be contented. We shall do more things for ourselves than is usual with the rich today…But beyond this, we shall 

	 endeavor	to	spread	the	bread	thin	on	the	butter-to	make	what	work	there	is	still	to	be	done	te	be	as	widely	shared	as	possible.	Thee-hour 

	 shifts	or	a	fifteen-hour	week	may	put	off	the	problem	for	a	great	while.	For	three	hours	a	day	is	quite	enough	to	satisfy	the	old	Adam	in 

 most of us”



De gevolgen van robotisering voor de arbeidsmarkt 1919

Een andere wetenschapper, de Nederlandse futuroloog en directeur van het Centraal Planbureau Fred 
Polak voorspelde in 1959 dat er dankzij de robotisering rond het jaar niet genoeg betaald werk meer 
zou zijn. Een twintig-urige werkweek was nog wel mogelijk en voor de overblijvende vrije tijd zouden 
de mensen begeleid moeten worden door een Ministerie van Vrijetijdsbesteding omdat zij anders met 
hun vrije tijd geen raad zouden weten40. En de huidige futuroloog Frederico Pistono betoogt in zijn boek 
“Robots will steal your job – but that’s OK” dat alleen degenen die nog geloven dat het doel van het 
leven bestaat uit steeds meer consumeren zich niet kunnen neerleggen bij het feit dat hun werk wordt 
overgenomen door de robots. Werk is een akelige verplichting het is de zegen van robotisering is dat 
we daarvan na al die eeuwen bevrijd kunnen worden41. Het gemeenschappelijke idee van bovenstaande 
schrijvers is dat als het doel van werk is om mensen te kunnen voorzien in hun bestaanszekerheid en 
behoeften, dit dankzij de technologie is inmiddels wordt verwezenlijkt door de robots. En dan is het niet 
erg als je werk verdwijnt42. Net zo als we het niet erg vonden toen machines ons bevrijdden van vies, vuil, 
onaangenaam en gevaarlijk (fysiek) werk, zouden we ook de bevrijding van cognitief routinewerk (en 
straks van heel veel ander kenniswerk) moeten ervaren als een bevrijding. 
De werkelijkheid is echter rauwer. Betaald menselijk werk mag dan in bovenstaande visies overbodig 
als noodzaak en levensvervulling worden gezien, de huidige maatschappelijke opvattingen staan daar 
ver van af. We willen misschien wel bevrijd worden van onaangenaam en ongezond werk, maar niet van 
betaald werk an sich. De huidige maatschappelijke opvattingen gaan er (nog steeds) van uit dat betaal-
de arbeid de belangrijkste bron van welvaart en arbeidsparticipatie is. En daarmee het economische 
draagvlak voor de financiering van de verzorgingsstaat. Daarnaast heerst opvatting dat betaald werk 
van belang is voor het individu omdat het een bron van inkomen is en bijdraagt aan maatschappelijke 
participatie, sociale integratie en ontplooiing43. Dit nut van en de plicht tot betaald werk kan worden 
verklaard uit meer dan tweeduizend jaar lage arbeidsproductiviteit en economische groei. Betaald werk 
was een voorwaarde om te overleven. Ook toen, pas de laatste 200 jaar, de arbeidsproductiviteit, econo-
mische groei en welvaart substantieel toenemen, bleef betaald werk de norm en werd niet-werken al-
leen getolereerd als het ging om ziekte, ouderdom en tijdelijke onvrijwillige werkloosheid. Dat gold ook 
voor niet-werken als gevolg van technologische werkloosheid. Zoals we al zagen overheerste gedurende 
de 19de en 20ste eeuw de opvatting dat technologische werkloosheid een tijdelijke zaak is (en uitein-
delijk gecompenseerd wordt door nieuw werk en/of door tijdelijke maatregelen verzacht kan worden). 
Het idee dat technologie, economische groei en toegenomen arbeidsproductiviteit kunnen bijdragen aan 
bevrijding van de mens van de noodzaak en/of plicht tot betaald werken stak zo nu en dan wel de kop op 
(vooral gedurende periodes van grote en aanhoudende werkloosheid zoals de jaren ‘30 en de jaren ’80 
van de vorige eeuw ), maar na verloop van tijd (en zeker als de werkgelegenheid uiteindelijk weer aan 
trok) leek de noodzaak daarvan weg te vallen44. 

40 Fred Polak werd in 1949 hoogleraar sociologie en was van 1955-57 directeur van het CPB. Hij vreesde dat machines en 

 computers uiteindelijk de werknemer volledig zouden vervangen en dat dit een probleem zou opleveren voor de cultuur en de 

 samenleving. Niet voor de economie, want die zou wel blijven draaien.  

 http://www.npo.nl/ministerie-voor-de-vrijetijdsbesteding-futuroloog-fred-polak-1957/21-07-2010/POMS_VPRO_216268 
41 Zie: http://robotswillstealyourjob.com/de/about-author-federico-pistono en https://www.youtube.com/watch?v=kYIfeZcXA9U
42 Ook de grondlegger van de robotica, Arthur C. Clarke, zag het als een zegen: Volgens hem was het doel volledige  

 werkloosheid, zodat mensen kunnen doen waar ze zin in hebben! We zouden af moeten van het idee dat iedereen via arbeid in 

 zijn eigen behoefte moet kunnen voorzien omdat dat in een gerobotiseerde samenleving toch een illusie was.
43 Zie ook: Paul de Beer, “wat	is	het	nut	van	werken?”	in	Amsterdams	Sociologisch	Tijdschrift,	26ste jaargang, blz.25-57
44 Zie hoofdstuk 3. En kijk ook eens op: http://www.historien.nl/het-basisinkomen-een-eeuwenoude-discussie/ 
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Een verandering in de maatschappelijke opvattingen over betaald werk en werkloosheid zette niet door 
en technologische werkloosheid bleef gezien worden als een tijdelijk, te overbruggen en te overwinnen, 
probleem. Sterker nog, door de invloed van de neoliberale ideologie en de consumptiemaatschappij lijkt 
de plicht tot werken juist een nieuw leven begonnen. Werk en inkomen zijn onlosmakelijk aan elkaar 
gekoppeld, een uitkering is een kortdurende gunst en consumeren is een eigenstandige waarde ge-
worden: je bent wat je koopt. Kopen kan alleen met inkomen en inkomen kan alleen door betaald werk 
verkregen worden. En voor wat betreft de visie op werkloosheid heeft het neoliberale denken er toe 
geleid dat (in vergelijking met de jaren ’80) werkloosheid minder als collectief probleem, maar vooral 
als een individueel probleem van de werkzoekende wordt gezien. Werkloosheid is je eigen schuld en 
technologische werkloosheid kan voorkomen worden door je als individu aan te blijven passen aan de 
veranderde omstandigheden. Flexibiliteit, ugrading en “een leven lang leren” zijn de antwoorden op de 
huidige technologische werkloosheid. 

4.2 Recepten voor een onzekere toekomst
De droom van een samenleving waarin mensen dankzij de robotisering niet meer hoeven te werken 
(en waarin je alleen nog werkt als je dat wilt of leuk vindt) is vooralsnog niet uitgekomen. Keynes en 
Polak gingen er van uit dat de welvaart die de technologie bracht eerlijk verdeeld zou worden en dat 
werkloosheid vooral bestreden zou moeten worden omdat het zou leiden tot verveling. Ook dat lijkt nog 
niet het geval. Visies en voorspellingen uit het verleden zijn vooralsnog geen garantie voor de toekomst 
gebleken. Aan de andere kant zagen we dat pas recent (en dus lang na Keynes en Polak) de versnelling 
van de technologie echt dramatische vormen begon aan te nemen. In die zin zou je kunnen zeggen dat 
Keynes en Polak hun tijd ver vooruit waren en dat Brynjofson, MacAfee en Pistono nu wijzen op wat hun 
voorgangers al aan zagen komen. Maar het zou ook kunnen zijn dat over 30 jaar blijkt dat ze er allemaal 
naast hebben gezeten. We kennen de toekomst niet. Maar dat we niet in de toekomst kunnen kijken 
betekent niet dat we niets zouden moeten doen. Want anders dan in de beelden van Keynes, Polak en 
Pistono wordt werkloosheid nog steeds als een te vermijden last gezien en niet als een nastrevenswaar-
dig doel. Werkloosheid, ook technologische, doet nog steeds pijn, zowel voor de samenleving als bij het 
individu. Voor het bestrijden van die pijn zijn in de loop van de tijd meerdere recepten ontwikkeld.

Recept 1: Innovatie buiten de deur houden
In het eerste hoofdstuk zagen we al hoe er in eerdere tijdperken verschillende antwoorden werden 
gegeven op technologische innovaties en technologische werkloosheid. In een relatief gesloten maat-
schappij kan gekozen worden voor het niet overnemen (of wettelijk verbieden) van bepaalde technolo-
gische innovaties, om daarmee de (eigen) arbeidsmarkt te beschermen. We zagen al hoe ten tijde van 
de gilden bewust gekozen werd voor het handhaven van de bestaande productiemethodes en het afzien 
of verbieden van de toepassing van nieuwe technologie. De bedoeling van de acties van de al eerder 
beschreven Luddieten was er ook op gericht om de nieuwe technologie buiten de deur te houden. En 
zelfs in de 20ste eeuw zijn er voorbeelden van (gesloten) samenlevingen die nieuwe technologie buiten 
de deur hielden45. In de huidige wereld is dit eigenlijk geen optie (meer). Zelfs een land als Noord Korea 
ontplooit op de zwarte markt activiteiten om de nieuwste technologie (maar dan vooral voor strategische 
en militaire projecten) binnen te halen. 

45 China koos vanuit de maoïstische ideologie tussen 1949 en 1977 bewust voor de mens als belangrijkste productiefactor.  

 Grote infrastructurele werken werden soms geheel met de hand uitgevoerd. Voorwaarde was de beschikbaarheid van heel  

 veel en heel goedkope arbeidskrachten, van wie via ideologische gedrevenheid, onderdrukking of dwangarbeid het uiterste  

 gevraagd kon worden. Op deze manier kon van (dure en alleen met buitenlandse deviezen verkrijgbare) technologie worden 

 afgezien. Nadeel was dat op die manier ook geen eigen technologie ontwikkeld kon worden, waardoor je als land een (nog  

 grotere) achterstand opbouwde ten opzichte van het buitenland.
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Recept 2: Belasting op innovatie 
Dit lijkt een variant op het eerste recept. Het afstraffen van het (mogelijke) negatieve aspect van innova-
tie (technologische werkloosheid) door arbeidsbesparende technieken te belasten. De vervuiler betaalt. 
Je kunt dit zien als hetzelfde achterhoedegevecht dat de gilden en de Luddieten voerden. Aan de andere 
kant voert de overheid op dit moment juist wel het omgekeerde beleid (belastingverlaging voor innove-
rende bedrijven en lastenverlichting om banen te scheppen), terwijl het niet bewezen is dat dit werkt46. 
En als het gaat om grondstoffen en vervuiling wordt het recept “de vervuiler betaalt” wel gehanteerd, 
bijvoorbeeld in het energieakkoord.

Recept 3: Compensaties
Een meer geaccepteerde antwoord op de invloed van technologische innovaties is het beleidsmatig 
compenseren van (de effecten van technologische) werkloosheid. Als je er van uit gaat dat technologi-
sche werkloosheid in principe een tijdelijke zaak is (en we zagen in hoofdstuk 2 dat dat tot voor kort de 
leidende opvatting was) dan is het scheppen van (tijdelijk) extra werk door middel van openbare werken 
een mogelijkheid. Bekende voorbeelden zijn de Autobahnen in Duitsland uit de jaren ’20 en 30, Roose-
velts New Deal en onze eigen Amsterdamse Bosbaan47, maar in feite is het een heel oud recept, dat ook 
in de Griekse als Romeinse oudheid werd toegepast om de onderdanen in een inkomen te voorzien en 
opstanden te voorkomen. Andere vormen van compensatie zijn loonkostensubsidies (om loonsverla-
gingen te compenseren of om de aanname van werklozen te stimuleren), prijsverlagingen (bijvoorbeeld 
van eerste levensbehoeften om verlaagde lonen of werkloosheid te compenseren of om de vraag naar 
bepaalde producten te stimuleren) en het verstrekken van werkloosheidsuitkeringen. 

Recept 4: Arbeidstijdverkorting 
Als betaalde arbeid steeds schaarser wordt lijkt het logisch om het (nog) bestaande werk eerlijker te 
verdelen. In de 20ste eeuw is de volledige werkweek van gemiddeld 55 naar 38,5 uur teruggebracht. 
Er is discussie of de collectieve arbeidstijdverkorting die werd afgesproken om de werkloosheid aan 
het begin van de ’80 te beteugelen (1982, akkoord van Wassenaar) wel heeft gewerkt48. Gezaghebbende 
instanties als het CPB bestrijden dit, maar na 1982 heeft de massale instroom van nieuw aanbod op de 
arbeidsmarkt (m.n. vrouwen) niet geleid tot grotere werkloosheid en is deeltijdwerk (ook bij mannen) 
geaccepteerd geraakt. En in 2008 werd tijdelijke arbeidsduurverkorting (in de vorm van “deeltijd-WW”) 
toch weer gezien als middel om de arbeidsreserve inzetbaar te houden. Daarmee is arbeidstijdverkor-
ting wat CNV Vakmensen betreft geen gesloten hoofdstuk. 

46 http://www.nrcq.nl/2015/02/14/banen-creeren-door-belastingverlaging-is-duur-en-werkt-niet 
47 De Autobahn kwam op het succesconto van de Nazi’s als werkverschaffing, maar werd al eind van de jaren ’20 bedacht 

 ingenieur Robert Olzen en uitgewerkt als particulier initiatief (tolweg) in navolging van Italiaans voorbeeld. De New Deal had  

 tot doel de Amerikaanse economie te hervormen en de crisis op te heffen. Dit doel werd nooit bereikt, maar het bracht  

 voldoende werk om de crisis niet te verergeren, gaf boeren en arbeiders meer macht om weerstand te bieden aan de grote  

 bedrijven en versterkte de macht van de federale overheid. Met de Amsterdamse Bosbaan werd in 1934 begonnen als vorm  

 van werkverschaffing. 
48 Het is vooral een discussie over definities: Arbeidsduurverkorting verdeelt de werkgelegenheid weliswaar over meer  

 personen, maar schept (gemeten in arbeidsjaren) niet meer werkgelegenheid. En volgens het CPB leidt een vergroting van het 

 aantal werknemers bij dezelfde productie tot een verlaging van de arbeidsproductiviteit. Veel werknemers zelf hebben  

 arbeidsduurverkorting ervaren als een werkdruk verhogend omdat er geen nieuwe arbeidsplaatsen bij kwamen en er dus met 

 minder mensen hetzelfde geproduceerd moest worden. 
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Recept 5: Upgrading 
Een populair hedendaags recept is scholing. Vanuit het idee dat de technologische ontwikkeling leidt tot 
afname van de vraag naar middelbaar geschoold werk (uitvoerend, administratief, controlerend) wordt 
upgrading naar een hoger of ander niveau aanbevolen (creatief en ontwikkelend werk, IT-superspecia-
list, management)49en wordt loopbaanbegeleiding gepresenteerd als panacee. Want als je je niet naar 
een hoger niveau kan bijscholen, dan is er altijd nog de optie van omscholing tot iets geheel anders. Ie-
dereen moet zich daarom blijvend afvragen “hoe houd ik mij inzetbaar” en  “wat doe ik morgen als mijn 
werk wegvalt?”. We schreven al dat mede door de herleving van het besef dat betaalde arbeid een plicht 
is en de opkomst van het neoliberalisme werkloosheid niet langer werd neergezet als een gebrek aan 
banen, maar als een gebrek van de werkzoekende zelf: Diens (gebrek aan) scholing, (geringe) flexibili-
teit en (onvermogen tot) bijhouden van vakkennis en aanpassing aan ontwikkelingen. De verantwoorde-
lijkheid tot om- her- en bijscholing wordt dan ook in toenemende mate bij het individu gelegd. 

4.3 Keuzes maken
Deze recepten vormen de (inmiddels traditionele) kuur tegen de kwaal van technologische werkloosheid 
zoals die zich regelmatig (en m.n. als gevolg van de industriële revoluties van de afgelopen 200 jaar) 
voordeed. Hoewel ze verschillend zijn (en niet allemaal in alle tijden even effectief) is er een belangrijke 
overeenkomst: ze gaan uit van een tijdelijke technologische werkloosheid.  
Het is de vraag of deze recepten ook werken indien de voorspellingen over een zeer grote en mogelijk 
structurele technologische werkloosheid uit zullen komen. CNV Vakmensen gelooft niet dat de tech-
nologische ontwikkelingen zelf het vraagstuk van de werkloosheid op zullen lossen. Er is een vorm van 
interventie nodig, al is het alleen maar om te voorkomen dat we te maken krijgen met een overaanbod 
van werkzoekenden, op zoek naar schaarse vacatures. Want dat opent de weg naar daling van de lonen, 
vergroting van de economische ongelijkheid50 en frustratie bij werkzoekenden. Winnaars en verliezers 
van de technologisch innovatie zijn niet zozeer het gevolg van de technologische ontwikkelingen alswel 
van hoe belanghebbenden arbeid en arbeidsmarkt organiseren51. Of en hoe je dat wil organiseren is de 
keuze waar we voor staan. 

Keuze 1 - Zijn de mensen er voor de economie of is de economie er voor de mens? 
Betaald werk is belangrijk voor mensen. Het is vooralsnog één van de belangrijkste vormen van maat-
schappelijke participatie. Als betaald werk door robotisering schaars dreigt te gaan worden vraagt dat 
om een keuze: Enerzijds doen alsof innovatie en technologische werkloosheid processen zijn die ons 
alleen maar overkomen en leiden tot de meest economische arbeidsmarkt, waarin de slechts de slimste 
en creatiefste mensen goed betaald werk hebben en het overige werk beter door efficiënte robots kan 
worden verricht dan door mensen. Of anderzijds willen kiezen om mensen aan het werk te houden en 
hen daarmee in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien en te participeren in de sa-
menleving: ook als puur economisch gezien minder efficiënt zou zijn. 

49 M. Bullinga, “Robots	veranderen	het	werk	van	ons	allen”,	Trouw	8	augustus	2015
50 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm 
51 Frank Pot “Omgaan met robotisering en digitalisering”. Position Paper voor het rondetafelgesprek over technologie en  

 Arbeidsmarkt van de cie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer, Den Haag 7 september 2015.
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De keuze voor het tweede betekent kiezen voor recepten die door liberale economen en politici als on-
realistisch en onwenselijk worden neergezet. Voor (in liberale ogen) minder populaire recepten als ar-
beidstijdverkorting en belasting op arbeidsbesparende technologie. Toch zouden deze recepten kunnen 
bijdragen aan een soepele overgang naar de robotmaatschappij. Arbeidstijdverkorting kan de schaarser 
wordende menselijke arbeid eerlijker verdelen zo lang we nog geen alternatief hebben. En als onder-
nemingen het goedkoper vinden om mensen door robots te vervangen mag daar best extra voor worden 
betaald. Bedrijven hebben immers ook een verantwoordelijkheid richting de mensen die ze door robots 
vervangen. Als vakbeweging zouden we de keuze voor de tweede optie kunnen overwegen. De economie 
is er immers voor de mens en niet andersom! 

Keuze 2 - Voortdurende upgrading of blijvende veerkracht
We zagen dat niet alleen baanpolarisatie zich door zal zetten, maar dat ook hoger opgeleiden hun werk 
aan robots zullen gaan verliezen. Het wordt denkbaar dat menselijke kennisverwerving op den duur 
niet kan concurreren met de snelheid waarmee zelflerende robots kennis verwerven. De mens gaat de 
race tegen de machine verliezen als hij doet wat de machine doet. Daarbij loont het volgens een aantal 
deskundigen niet meer om gemiddeld te zijn52. Voor slechts een kleine groep (nl. een beperkte hoeveel-
heid zeer hoog opgeleiden die ontwikkelend en sturend met de technologie en de robots zal werken) zal 
kennisvoorsprong op robots haalbaar zijn. Zij worden de elite, de super slimmerds. 

In het scenario van de baanpolarisatie is er aan de ene kant deze elite en aan de andere kant zij die niet 
mee kunnen komen en zich op laaggeschoolde arbeid moeten richten. Voor de middengroepen ligt er 
nog enige ruimte in het aanleren van vaardigheden waarin de robots op dit moment nog onvoldoende 
ontwikkeld zijn: empathie, inlevingsvermogen, sociale en emotionele intelligentie, creativiteit en leider-
schap. Volgens het scenario van de kunstmatige intelligentie ligt het in de verwachting dat ook dit werk 
voor de middengroepen zal verdwijnen omdat de robots m.n. op het gebied van empathie, inlevingsver-
mogen en creativiteit grote vooruitgang zullen boeken. 

In beide scenario’s dreigt er een forse groep verliezers te ontstaan. Je kunt je afvragen of je er voor je 
moet kiezen om voor deze groep te blijven hameren op voortdurende scholing en upgrading. Een deel 
zal immers niet hoger te scholen zijn. Een ander deel begint aan scholing om het scholen zelf, in de 
verwachting daarmee beter voorbereid te zijn op een toekomst die nog geheel onduidelijk is en werk 
waarvan we nu het bestaan nog niet kunnen vermoeden. In plaats van investeren in snel verouderende 
kennis en beroepscompetenties die bij mogelijk verdwijnende functies hoort, kan je ook kiezen voor 
investeren in het aanleren van veerkracht, het omgaan met veranderingen en een houding weten aan 
te nemen tegenover nieuwe technologie. De eenzijdige verwijzing naar “een leven lang leren” leidt de 
aandacht af van het feit dat mensen vooral leren in hun werksituatie53. Vaak steken ze daar meer van op 
dan van individuele en formele opleidingen. En als er inderdaad een structurele schaarste aan betaald 
werk zal zijn, zal de groep “verliezers” ook getraind moeten worden aan een andere invulling van het 
leven dan het huidige betaalde werk: Het herkennen van de eigen hartstochten, het zoeken naar een (al 
dan niet betaalde) bezigheid die aansluit bij de eigen passie, vrijetijdsmanagement, zingeving en levens-
vervulling. 

52 Brynjolfsson en McAfee in een interview met De Volkskrant op 22-2-2014
53 Frank Pot, Omgaan met robotisering en digitalisering, position paper voor het rondetafelgesprek over technologie en  

 arbeidsmarkt van de cie sociale zaken en werkgelegenheid van de Tweede Kamer, 7 september 2015, blz 7.
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Keuze 3 – herverdeling van werk en inkomen volgens oude of nieuwe lijnen 
Vasthouden aan huidige opvattingen of een nieuwe inhoud geven aan de begrippen werk en inkomen, belas-
tingen en premies
We hebben gezien dat het begrip werk op dit moment bijna uitsluitend wordt gebruikt in de zin van be-
taalde menselijke arbeid. Gedurende de grote werkloosheid van de jaren ’80 circuleerde er een cartoon 
van Len Munnik waarin een werknemer aan de lopende band van een conservenfabriek vertelt dat hij 
zelf zinvol bezig was, maar dat zijn werkloze broer zich bezig hield met “onzinnige” (want niet betaalde) 
zaken als taallessen aan vluchtelingen, opvang van daklozen en koffie schenken in het buurthuis. Afge-
zien van het feit dat dit een typerend beeld is van “maatschappijkritiek” in die tijd, geeft het wel aan dat 
in tijden van grote en structurele werkloosheid een andere visies op werk kunnen ontstaan. Zo’n andere 
visie op werk krijgt nu een nieuwe kans. En wordt wellicht noodzakelijk. Nieuwe keuzes dringen zich op. 
En dat zijn herverdelingsvraagstukken rondom werk en inkomen.

Want als betaald werk structureel schaars wordt en het meeste inkomen door robots wordt gegene-
reerd krijgt de economie een heel ander karakter. De grootste bron van inkomen en welvaart ligt dan 
niet meer in door mensen verrichte arbeid, maar in de meerwaarde die het werk van autonome robots 
oplevert. Inkomen komt meer los te staan van menselijk werk. Dat betekent dat we anders moeten 
kijken naar werk en inkomen en de koppeling tussen die twee. Dankzij de robotsering kunnen we werk 
straks minder als een economische en meer een maatschappelijke activiteit zien. En dan komt er ruimte 
voor “werk” dat we nu nog geen werk noemen omdat het onbetaald is, maar wel van onschatbare waar-
de: vrijwilligerswerk, mantelzorg en de onrendabele en wegbezuinigde “bijzaken” van veel betaald werk 
(zoals het sociale praatje dat een verpleegkundige maakt met de patiënt, maar dat niet declarabel is bij 
de zorgverzekeraar en dus kan worden wegbezuinigd). En er komt ruimte die hard nodig is omdat veel 
mensen geheel of gedeeltelijk structureel werkloos zullen zijn, maar wel maatschappelijk moeten kun-
nen participeren. Het is uiteindelijk zelfs denkbaar dat de plicht tot (betaalde) arbeid wordt opgevolgd 
door het recht op maatschappelijke participatie. 

Tegelijkertijd zal er wel inkomen moeten zijn. Dat wordt dan voor het grootste gedeelte gegenereerd 
door activiteiten die robots verrichten. De mogelijkheid tot belasting- en premieheffing op (menselij-
ke) arbeid neemt dan sterk af. De overdracht en herverdeling van inkomen uit werk (zo die als nu door 
belasting en premieheffing op menselijke arbeid en inkomen plaatsvindt) zal plaats moeten maken 
door overdracht en herverdeling via vormen van inkomen die via robots wordt gegenereerd. Met ande-
re woorden: er zal een manier moeten worden gevonden om de meerwaarde die het werk van robots 
oplevert niet alleen in de zakken van de bedrijven te laten vloeien, maar ook (net als nu de meerwaarde 
van menselijke arbeid) ten goede te laten komen van de samenleving als geheel. Het is daarbij denkbaar 
dat loon- en inkomstenbelasting wordt vervangen door meer omzetbelasting, vennootschapsbelasting, 
vermogensbelasting, btw en accijnzen. 

Keuze 4- Uitgeholde sociale zekerheid of een basisinkomen als gedurfd alternatief? 
Als werk structureel schaars wordt en er bij lange na niet genoeg werk voor iedereen is wordt de huidi-
ge sociale zekerheid onbetaalbaar! Tegenover een steeds kleinere groep die premies moet opbrengen 
staat een steeds grotere groep die beroep doet op een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Bovendien 
leidt een louter uit premies en belasting op arbeid bekostigde sociale zekerheid tot een frustrerende 
farce die de gunst van een uitkering stelt tegenover de plicht tot het zoeken naar werk dat er niet is. 
Om economische onzekerheid het hoofd te bieden en te voorkomen dat grote groepen mensen aan de 
bedelstaf geraken kan je blijven kiezen voor een betuttelende sociale zekerheid, maar ook kijken of er 
een creatiever alternatief is. 
Het basisinkomen wordt vaak gepresenteerd als een creatief idee en vergezicht voor een toekomst 
waarin anders naar arbeid wordt gekeken. Vaak wordt het gepopulariseerd als een utopisch “gratis 
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geld voor iedereen”54. maar dat is het niet in alle gevallen. Er zijn twee varianten, nl. die van het strik-
te basisinkomen en die van negatieve inkomstenbelasting. Kortgezegd komt het er op neer dat bij een 
basisinkomen iedereen recht heeft op een bepaald minimum bedrag. Dat bedrag krijg je onvoorwaarde-
lijk en daarbovenop bestaat de mogelijkheid om extra inkomen te verwerven. Dat extra inkomen wordt 
dan weliswaar vanaf de eerste (extra) euro belast, maar samen met het basisinkomen vormt het dan het 
totale inkomen dat iemand heeft. Er blijft dus wel een prikkel om het inkomen te verhogen en verschil 
tussen inkomens blijft bestaan. Bij de andere variant, de negatieve inkomstenbelasting, heeft iedereen 
het recht om een bepaald minimuminkomen belastingvrij te verwerven. Kom je boven die grens dan 
wordt er vanaf de eerste euro boven die grens belasting geheven. Kom je onder die grens, dan krijg je 
belasting terug (negatieve inkomstenbelasting) zodat je altijd op dat minimum inkomen uitkomt. Slaag je 
er onverhoopt niet in dat minimale inkomen zelf te genereren dan wordt het aangevuld tot dat minimum. 

De gedachte achter beide varianten is dat belastingheffing en sociale zekerheid beleidsmatig aan elkaar 
worden gekoppeld (en eventueel in één hand/uitvoeringsorganisatie worden gebracht). De termen “ne-
gatieve inkomstenbelasting” en “refundable tax-credit” werden in 1944 in Engeland bedacht55 maar wer-
den vooral bekend door de Amerikaanse econoom Milton Friedman die hiermee de “welfare trap” wilde 
bestrijden: Het effect dat mensen ondervinden wanneer de overstap van een uitkering naar een (laagbe-
taald) werk leidt tot verslechtering (of: geen verbetering) van hun inkomen omdat daarmee subsidies en 
toeslagen wegvallen en/of inkomstenbelasting de verdiensten afgeroomd, waardoor de prikkel tot het 
aanvaarden van betaald werk weg valt. Waar negatieve inkomstenbelasting dus (volgens Friedman) een 
prikkel tot werken kan opleveren, zijn veel critici van dit soort regelingen juist bang dat de mensen lui 
worden. En waar voorstanders wijzen op de besparingen door het beëindigen van het nodeloos rond-
pompen van geld (via de huidige toeslagen en sociale zekerheid, de controle-, bemiddelings- en reinte-
gratieinstanties), wijzen de tegenstanders er op dat het juist enorme kosten met zich mee zal brengen 
en daarom een onbetaalbare utopie is56. 

54 https://decorrespondent.nl/10/Waarom-we-iedereen-gratis-geld-moeten-geven/384450-0b1c02bd 
55 De term kwam van het liberale (later conservatieve) parlementslid Lady Juliet Rhys Williams (1898 – 1964) toen zij deel  

 uitmaakte van de Beveridge Commission. Deze commissie werd in 1944 belast met het ontwerpen van een na-oorlog systeem  

 voor sociale zekerheid. 
56 Dat ook linkse mensen tegen een basisinkomen zijn blijkt onder meer uit:  

 http://daskapital.nl/2014/12/dat_basisinkomen_is_gewoon_onh.html  Vooralsnog is een meerderheid van de Nederlandse 

 bevolking tegen een basisinkomen. Zie: http://www.tns-nipo.com/getattachment/Nieuws/Persberichten/Helft-van-de-Neder- 

 landers-zien-idee-%E2%80%98basisinkomen%E2%80%99/Volledig-bericht-basisinkomen-5-dec-2014-def.pdf/ 
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Indien de robotisering tot structureel minder menselijk werk zal leiden is het argument dat een basi-
sinkomen of negatieve inkomstenbelasting zal leiden tot het wegvallen van de prikkel tot werken in één 
klap achterhaald. Er is dan immers ook minder werk, dus die prikkels zijn helemaal niet meer zo nodig. 
Bovendien blijkt uit experimenten in de jaren ’60 en ’70 in Canada en de VS dat er relatief weinig terug-
val is in arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit57. De meeste mensen willen werken. Wat wel zou 
kunnen gebeuren is dat de meerderheid vooral werk wil doen wat ze leuk vindt en niet werk dat absoluut 
niet leuk is (maar wel door mensen gedaan moet worden). Dat soort werk kan dan alleen aantrekkelijk 
worden tegen een zeer hoge vergoeding. Dat zou er toe kunnen leiden dat leuk en interessant werk 
minder betaalt dan onaantrekkelijk werk. En dat bijvoorbeeld het loon van de game-ontwikkelaar of 
designer fors omlaag gaat, terwijl dat van vuilnisman of schoonmaker sterk stijgt. Dat is gewoon markt-
werking en het is de vraag is of dat erg is. Leuk werk beloont zichzelf al genoeg. En daarnaast is het ook 
denkbaar dat er ook afspraken worden gemaakt over een vorm van verplichte maatschappelijke partici-
patie of sociale dienstplicht. Zodat iedereen een bepaalde tijd werk moet doen wat voor de meesten niet 
aantrekkelijk is maar wel gedaan moet worden. 

Vanuit het standpunt dat mensen moeten blijven participeren in de samenleving lijkt het concept van 
negatieve inkomstenbelasting daarbij beter te passen dan dat van een basisinkomen. Ook is noemden 
we al de mogelijkheid om afspraken te maken over een vorm van verplichte maatschappelijke partici-
patie of sociale dienstplicht. Dit laatste komt ook regelmatig terug in discussies rond de huidige sociale 
zekerheid.

Keuze 5 – “Geplatformiseerde” klusjes of echt werk?
We zagen dat technologie en robotisering tot wijziging van arbeidsrelaties kan leiden. Bedrijven worden 
steeds minder een fysieke werkvloer waarin arbeid in de vorm van een baan of functie wordt aange-
boden en door werknemers wordt verricht. In plaats daarvan worden bedrijven steeds meer virtuele 
aanbieders van taken en klussen. De zonzijde hiervan wordt wel beschreven als het ideaal waarin de 
werknemer zelf bepaalt hoe hij werkt en wanneer hij werkt. In vrijheid en verantwoordelijkheid verricht 
de werknemer zijn taken, met slechts als ondergrens dat het werk goed en op tijd afkomt. De scha-
duwzijde zagen we ook: de baan/functie die “oplost” in een serie losse taken en klussen die via digitale 
“platforms” (Uber, Werkspot, Mechanical Turk) aan om het even wie kunnen worden aanbesteed. De 
werkgever die opdrachtgever van klussen wordt, de werknemer die aannemer wordt om die klussen in 
eigen tijd en met eigen materiaal te verrichten. De arbeidsrelatie die opgaat in een virtueel cont(r)act 
tussen bedrijven en individuen, waarbij het individu in het beste geval een preferred supplyer is en in het 
slechtste geval voor elke klus moet inschrijven en concurreren met anderen. 

57 Zie hiervoor: Evelyn L Forget	THE	TOWN	WITH	NO	POVERTY	Using	Health	Administration	Data	to	Revisit	Outcomes	of	a	Canadian	 

	 Guaranteed	Annual	Income	Field	Experiment,	February	2011	De arbeidsparticipatie daalt met 13%.  Kostwinners blijven kostwinners en  

 alleen moeders en jonge mannen gaan minder werken. Mensen zijn wel gezonder, voortijdige schooluitval gaat omlaag en er wordt meer  

 tijd besteed aan zaken die nu niet betaald worden (opvoeding van kinderen, vrijwilligerswerk). Voor zelfstandigen blijkt het een uitkomst  

 omdat zij bij ziekte en gebrek aan opdrachten iets hebben om op terug te vallen (wat ze in de traditionele sociale zekerheid niet hebben).  

 Het effect is dat er meer ondernemers komen en zij vaak meer gaan verdienen.  

 Zie: http://public.econ.duke.edu/~erw/197/forget-cea%20%282%29.pdf 
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We kunnen er ook voor kiezen om arbeidsrelaties een volwassen inhoud te geven. Het is denkbaar dat 
de vast omschreven “baan” of “functie” door de technologische ontwikkeling onder druk komt te staan. 
Maar het is de vraag of we de organisatie van het werk dan nog wel eenzijdig (top-down) door het bedrijf 
of opdrachtgever moeten laten bepalen. Want dan dreigt de kwaliteit van de arbeid in het gedrang te ko-
men. In een sterke sociale dialoog kunnen werkgevers en werknemers samen beslissen hoe het werk in 
de toekomst wordt gedaan. In plaats door van bovenaf simpelweg de bestaande taken te automatiseren 
kan je ook samen kijken hoe iets het beste gedaan kan worden en hoe het potentieel van de robots én de 
mensen gezamenlijk kan worden ingezet. Daarbij gebruikmakend van de snelheid en lerend vermogen 
van de robot en het overzicht en creativiteit van de mens. Van “organisational choice” naar “organisa-
tional co-invention”58. Mogelijk zal de vast omschreven functie inderdaad wijzigen of verdwijnen, maar 
het is aan ons om er functies met meer autonomie voor in de plaats te laten komen. En om de plaats van 
de mens in het arbeidsproces te behouden. Je kunt het “sociale innovatie” noemen, maar het is in feite 
ook de keuze tegen degradatie van de mens tot productiefactor die simpelweg door een snellere robot 
kan worden vervangen. Het is de bevordering van de mens tot mede-werker en mede vormgever van het 
(productie- of dienstverlenende-) proces van de organisatie.    

4.4 Aan de slag
CNV Vakmensen vindt robotisering is te belangrijk om aan de markt over te laten. We zagen dat de 
consequenties voor de samenleving en de arbeidsmarkt waarschijnlijk nog groter zullen zijn als nu al 
verwacht wordt. Omdat wij van mening zijn dat de mens centraal moet blijven staan, zullen er belangrij-
ke keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes die raken aan de inrichting van de economie en de samen-
leving. Een stevig debat tussen bedrijfsleven, vakorganisaties en overheid is een eerste stap. Betrokken-
heid van de mens als verantwoordelijk werkgever, werknemer en burger bij die keuzes is zo mogelijk 
nog belangrijker. Of de robot tot een mooie of verschrikkelijke uitkomst leidt hebben we als mens zelf in 
de hand. Zo lang we maar niet achterover leunen en denken dat alles onvermijdelijk is. 

 

58 Frank Pot, “Omgaan met robotisering en digitalisering” Position Paper voor het rondetafelgesprek over technologie en 

 arbeidsmarkt van de cie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer, 7 september 2015 


