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SEO Economisch Onderzoek
 Onafhankelijk onderzoeksbureau met nauwe banden met de 

Universiteit van Amsterdam (en andere universiteiten)

 Voor overheden en bedrijven, nationaal en internationaal

 Vijf clusters
 Arbeid & Onderwijs
 Zorg & Sociale Zekerheid
 Luchtvaart
 Mededinging & Regulering
 Markt & Overheid

 Zie verder http://www.seo.nl



Arbeid & Onderwijs
 Monitoring

 MKBA’s, effectmeting en effectevaluatie

 Econometrische analyses (van grote databestanden)

 Prognosemodellen en ramingen

 Zie verder http://www.seo.nl/clusters/arbeid-
onderwijs/introductie/



De Grote Uittocht

 2010

 VSO, SCO, BZK

 Verkennend 2010-2020

 Krapte na crisis
 Minder mensen
 Minder geld

 Oplossingsrichtingen



Dreigend tekort aan mensen met juiste
kwalificaties



En minder geld: negatieve spiraal



Oplossingsrichtingen



‘Verkenning’ 

 2010-2011

 BZK

 Vervolg Grote Uittocht
 Verdieping arbeidsmarkt
 Analyse kader
 ‘Menukaart’
 Winners?
 Discussiestuk

 Urgentie?
==> discussie



Arbeidsmarkt: omvang 2009



Arbeidsmarkt: omvang 2009



Arbeidsmarkt: samenstelling 2009

% vrouw
% niet-westerse 

allochtoon % deeltijd
Rijk 42,5 8,2 27

Provincies 41,7 3,7 40

Gemeenten (inclusief Wgr) 45,8 8,0 40

Waterschappen  27,3 1,8 23

Totaal sector openbaar bestuur 44,0 7,7 34,6

 
Markt                                                                                     39,3                   10,2        45,2

Onderwijs                                                                             62,5                     4,7           57,3   

Zorg                                                                                       81,0                    6,8                   79,2



Arbeidsmarkt: samenstelling leeftijd 2009

Markt                                                                                                                12%

Onderwijs                                                                                                        23%  

Zorg                                                                                                                 14%



Arbeidsmarkt: samenstelling opleiding 2009

Markt                                                                                                                28%

Onderwijs                                                                                                        84%  

Zorg                                                                                                                 32%



Arbeidsmarkt: daling beroepsbevolking 
(mln personen)



Arbeidsmarkt: bezuinigingen (toch vraag)
 Uitbreidingsvraag Vervangingsvraag "Instroomgat" 

   B
as

is
pa

d 
(B

al
ke

nd
e 

IV
) 

  B
el

ei
ds

pa
kk

et
 (R

ut
te

 I)
 

  B
er

ei
ke

n 
 

  p
en

si
oe

ns
ge

re
ch

tig
de

  
  l

ee
fti

jd
 

  O
ve

rig
e 

 u
its

tro
om

 “L
aa

g”
 

  O
ve

rig
e 

ui
ts

tro
om

 “H
oo

g”
 

  M
in

im
um

 v
ar

ia
nt

 

  M
ax

im
um

 v
ar

ia
nt

 

Openbaar bestuur -1,3 -3,5 1,2 4,2 7,0 1,9 7,0

Veiligheid -0,9 -1,4 0,4 4,1 6,6 3,2 6,1

Onderwijs  0,0 0,3 1,6 5,8 7,5 7,7 9,1

Zorg 2,5 2,8 0,7 5,7 9,6 9,1 12,8

Gemiddelde instroom over periode 1999-2007. 

 



Arbeidsmarkt: knelpunten
 Grote uitstroom: uitstroom van oudere werknemers in 

combinatie met flinke bezuinigingen. 
 Dit is een kwantitatief probleem

 Schaarste hoogopgeleiden: meer dan de helft is hoger 
opgeleid (hbo en wo), bij vervanging moet worden gezocht 
worden intens beviste, kleiner wordende vijver. 
 Dit is een kwantitatief én kwalitatief probleem.



Analysekader



Analysekader

Arbeidsvraag  Wat je als overheid doet, doe je goed 

Arbeidsaanbod 
 Verder verhogen van arbeidsdeelname 
 Investeren in loopbaan en gezondheid 
 Beter combineren van werk en privé 

Interne arbeidsmarkt 
 Inzet op sociale innovatie 
 Vergroten van professionele ruimte en statusherstel professionals 
 Talenten van professionals beter benutten 

Beloning  Markconforme loonontwikkeling 

Flexibiliteit en mobiliteit  Bevorderen mobiliteit 

 



Menukaart
Domein Thema Doelstellingen algemeen Doelstellingen publieke sector

Arbeidsvraag Wat je als overheid doet, doe je goed Een kritische kijk op taken

Realiseren arbeidsproductiviteitsstijging

Meer zelfredzaamheid burgers en bedrijven

Arbeidsaanbod Verder verhogen van arbeidsdeelname Verder verhogen van arbeidsparticipatie Normaliseren leeftijdsopbouw

Langer doorwerken

Verhogen deeltijdfactor

Investeren in loopbaan en gezondheid Verminderen ziekteverzuim Meer doorgroeimogelijkheden

Investeren in kennis en vaardigheden

Investeren in gezondheid

Inspannen voor werken naar vermogen

Beter combineren van werk en privé Meer flexibiliteit in werkplekken en -tijden

Ruimte voor kinderen

Niet in thema's De Grote Uittocht Verhogen studierendement Verbeteren imago overheid als werkgever

Verhogen opleidingsniveau Inzet kennismigranten

Interne arbeidsmarkt Inzet op sociale innovatie Sturing via 'markt'prikkels

Functiedifferentiatie

Motiveren management

Vergroten van professionele ruimte en statusherstel professionals Behoud primaat functie

Minder hiërarchie, meer eigen verantwoordelijkheid

Talenten van professionals beter benutten Uitgaan van professionele talenten 

Scholing op maat

Beloning Markconforme loonontwikkeling Verruimen definitie 'marktconforme beloning'

Behoud aansluiting loonontwikkeling markt

Niet in thema's De Grote Uittocht Meer flexibiliteit in arbeidsvoorwaardenpakketten

Beloning naar functioneren

Bevorderen mobiliteit Inzetten voor grote mobiliteit tussen sectoren Inperken ambtelijke rechtspositie 

Niet in thema's De Grote Uittocht Verbeteren arbeidsmarktpositie van ouderen Focus op herplaatsten boventalligen

Introduceren flexibele schil

Flexibiliteit en mobiliteit



Resultaten: Winners?
 Effect Kosten 

1. Verhoging pensioensleeftijd  + Laag 
2. Vermindering productiviteitsverschillen publieke en private 
dienstverlening +++ Onbekend 

3. Verkorting duur WW-recht  + Laag 

4. Hogere arbeidsdeelname door fiscale maatregelen ++ Hoog 

5. Verhogen studierendement en opleidingsniveau  ++ Onbekend 

6. Lager ziekteverzuim  ++ Onbekend 

7. Flexibilisering werktijden  + Onbekend 

8. Hogere productiviteit: investeren in menselijk kapitaal  +++ Hoog  

9. Hogere productiviteit: prestatiebeloning +++ Onbekend 

 



Verhoging pensioensleeftijd
 Participatie van oudere werknemers is laag

 Hogere pensioensleeftijd helpt omdat…
 inkomenseffect
 verschuiving ontslagbescherming
 nieuwe norm



Verhoging pensioenleeftijd



Verhoging pensioenleeftijd

Arbeidsmarkt 
effect variant A (12%) effect variant B (50%) 

in personen
als % van 

werkenden
in personen

als % van 
werkenden

Marktsector 5.600 0,09% 23.300 0,36%

Publieke sector (excl. zorg) 1.300 0,13% 5.300 0,54%

Openbaar bestuur  500 0,13% 1.900 0,55%

    Het Rijk 100 0,11% 600 0,47%

    Provincies <100 0,16% 100 0,66%

    Gemeenten 300 0,14% 1.200 0,59%

    Waterschappen <100 0,15% 100 0,63%

 



Prikkels voor Productiviteit 

 BZK, 2012

 Kleinere scope, meer 
verdieping

 Literatuurstudie
 productiviteitskorting
 target costing
 prestatiebeloning 

 Vervolg op ‘Verkenning’ ?



Productiviteitsgroei per jaar, 2000-2008



Analysekader



Productiviteitskorting (1)



Productiviteitskorting (2)



Target costing



Prestatiebeloning
 Prikkelen door belonen naar prestatie

 Maatwerk

 Team- of individuele beloning

 Goede ervaringen  buiten overheid, slechte daarbinnen

 Goede indicatoren zijn cruciaal



Algemene bevindingen
 Productiviteitskorting:

 Legitiem want ondanks meetproblemen toch arb.prod.groei
 Opbrengsten zo groot als hoogte en reikwijdte
 Perverse effecten: kwaliteit, monitoring, gaming, werkdruk

 Target costing
 Klantgericht benadering, geen extra toeters en bellen
 Onzekere opbrengsten, verschilt van dienst tot dienst
 Perverse effecten: toename kosten, discussie, standaardisatie

 Prestatiebeloning:
 Beloning naar prestatie, dus ook de hoogvliegers
 Opbrengsten: meer efficientie, niet per se goedkoper (ook niet duurder)
 Perverse effecten: focus op meetbaar, gaming, demotivatie, monitoring



BEDANKT!!!


