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CAOP Research heeft een samenvatting gemaakt van het rapport “Een verkenning van de toekomstige 

arbeidsmarkt van de overheid”. Deze verkenning is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in 

opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit rapport gaat door 

op het rapport “De Grote Uittocht”
1
 waarin vier toekomstscenario’s voor de periode 2010-2020 zijn 

uitgewerkt voor de arbeidsmarkt van het onderwijs en de overheid. Een belangrijke conclusie uit dat 

rapport luidde: “In alle gevallen dreigen – in meerdere of mindere mate – kwalitatieve dan wel 

kwantitatieve arbeidsmarktknelpunten en krappe budgetten richting 2020”. Sociale partners in de publieke 

sector hebben in “De Grote Uittocht” negen arbeidsthema’s voorgesteld als richtingen waarin de 

oplossingen voor de arbeidsmarktknelpunten moeten worden gezocht. Deze thema’s vormen het 

startpunt van dit SEO onderzoek. 

In dit rapport worden eerst de arbeidsmarkt en arbeidsmarktontwikkelingen van de publieke sector in 

kaart gebracht. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de doelstellingen die aansluiten bij de 

arbeidsmarktthema’s uit “De Grote Uittocht” en van de maatregelen die nodig zijn om deze doelstellingen 

te verwezenlijken. Tenslotte is voor negen doelstellingen en maatregelen een doorrekening gemaakt van 

hun mogelijke (kwantitatieve) impact op de toekomstige arbeidsmarkt van de publieke sector. Het gaat 

hier niet om het berekenen van precieze effecten, maar het geeft een globale indruk van wat potentieel 

beloftevolle en vruchtbare maatregelen zouden kunnen zijn om knelpunten uit “De Grote Uittocht” aan te 

pakken. Het doel hiervan is om input te leveren voor de noodzakelijke discussie over de toekomstige 

arbeidsmarkt van de publieke sector. 

 

1. Arbeidsmarkt en arbeidsmarktontwikkelingen overheid 

Ongeveer een kwart van de werkzame personen in Nederland werkte in 2009 voor de publieke sector 

(openbaar bestuur, veiligheid, onderwijs en zorg). De arbeidsmarkt van de publieke sector verschilt op 

een aantal punten in samenstelling van de arbeidsmarkt van de marktsector. Zo werken in de publieke 

sector relatief meer vrouwen dan in de marktsector. Dat geldt met name voor de sectoren openbaar 

bestuur, zorg en onderwijs. Verder werken er in de overheids- en zorgsectoren relatief veel hoger 

opgeleiden en ouderen. Het aandeel niet-westerse allochtonen ligt echter lager in de publieke sector dan 

in de marktsector. Het beeld ten aanzien van deeltijd werk is verdeeld. In de zorg (gezondheid- en 

welzijnszorg) en het onderwijs is het aandeel deeltijd werk aanzienlijk hoger dan in de marktsector. Het 

aandeel deeltijd werk ligt in het openbaar bestuur (het Rijk, provincies, gemeenten waterschappen en 

zelfstandige bestuursorganen) en de sector veiligheid (politie, defensie en rechterlijke macht) juist lager 

dan in de marktsector. 

 

De publieke sector zal de komende jaren met de volgende ontwikkelingen te maken krijgen: 

1. Volgens de ramingen zal de Nederlandse beroepsbevolking de komende jaren stoppen met groeien. 

Na 2020 zal de beroepsbevolking zelfs gaan afnemen. De publieke sector kent een relatief oud 

personeelsbestand. Dat betekent dat zij in de komende jaren te maken krijgen met een grote 

uitstroom. De verwachting is dat in de komende tien jaar 70% van het huidige personeel in de 

publieke sector met pensioen gaat of ander werk vindt. 

                                                 
1
 Ministerie van BZK, VSO en SCO (2010). De Grote Uittocht. Vier toekomstbeelden van de arbeidsmarkt van 
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2. Mobiliteit en flexibiliteit zullen steeds belangrijker worden. Het aanbod van arbeid zal gezien 

voorgaande ontwikkeling schaarser worden. De wensen en behoeften van werknemers veranderen, 

bijvoorbeeld ten aanzien van het combineren van werk en privé, opleiding en flexibele werktijden. 

Door de globalisering laat de ontwikkeling van de werkgelegenheid zich bovendien steeds lastiger 

voorspellen. Deze ontwikkelingen doen een beroep op het aanpassingsvermogen van organisaties. 

3. In de komende jaren zal ook de vraag naar kenniswerkers verder toenemen en er zullen - ondanks 

het toenemende opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking - tekorten ontstaan aan 

hooggeschoolden. Dat betekent dat de te verwachte krapte vooral aan de bovenkant van de 

arbeidsmarkt zal komen. De publieke sector heeft een relatief hoog opgeleid personeelsbestand en 

de verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen. Hierdoor zal de publieke sector in 

de toekomst in grote mate knelpunten ondervinden bij het werven van hoger opgeleiden. 

4. Door de recente kredietcrisis en de demografische ontwikkelingen moet de overheid bezuinigen. 

Verandering in eisen die burgers aan de overheid stellen, vragen bovendien om een andere (meer 

vraaggestuurde) inrichting van de overheid. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de 

werkgelegenheid bij de publieke sector. Door de bezuinigingen zullen het openbaar bestuur en de 

sector veiligheid hun personeelsbestand moeten afslanken (in het onderwijs en de zorg wordt nog wel 

ruimte gecreëerd om meer mensen in dienst te nemen). Echter, uit een vergelijking blijkt dat de 

uitstroom naar pensioen of een andere baan voor de periode 2011-2015 numeriek groter is dan de 

geplande bezuinigingsdoelstellingen. In alle deelsectoren (openbaar bestuur, veiligheid, onderwijs en 

zorg) samen zal een netto arbeidsvraag blijven bestaan van 2-7 procent. De verwachting is dat deze 

na 2015 alleen maar groter zal worden. Dit betekent dat de vrijvallende vacatures mogelijk 

opgevangen kunnen worden door mensen die elders boventallig zijn geraakt. Mogelijk knelpunt hierbij 

is dat niet alle boventallige mensen geschikt (te maken) zullen zijn voor de vrijvallende functies. De 

verwachting is dat door deze ontwikkelingen een toenemende mismatch ontstaat in vraag en aanbod. 

 

2. Doelstellingen en maatregelen 

Om goed in te spelen op de te verwachten arbeidsmarktontwikkelingen hebben sociale partners in de 

publieke sector negen arbeidsthema’s voorgesteld als richtingen waarin de oplossingen dienen te worden 

gezocht. Deze negen thema’s uit “De Grote Uittocht” zijn in dit rapport vertaald in een economisch kader 

bestaande uit vijf domeinen: 

 

Domein Arbeidsmarktthema 

1. Arbeidsvraag • Wat je als overheid doet, doe je goed 

2. Arbeidsaanbod • Verder verhogen van arbeidsdeelname 

• Investeren in loopbaan en gezondheid 

• Beter combineren van werk en privé 

3. Interne arbeidsmarkt • Inzet op sociale innovatie 

• Vergroten van professionele ruimte en statusherstel 
professionals 

• Talenten van professionals beter benutten 

4. Beloning • Marktconforme loonontwikkeling 

5. Flexibiliteit en mobiliteit • Bevorderen mobiliteit 
 

Per domein zijn vervolgens passende doelstellingen met bijbehorende maatregelen geformuleerd om 

knelpunten uit “De Grote Uittocht” aan te pakken. Een deel van de doelstellingen heeft betrekking op de 

gehele arbeidsmarkt (algemene doelstellingen). Daarnaast zijn er doelstellingen die alleen betrekking 
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hebben op de publieke sector (specifieke doelstellingen). In de separate bijlage bij deze samenvatting 

worden de doelstellingen en bijbehorende maatregelen per domein weergegeven. 

 

De arbeidsvraag van de publieke sector (het benodigde aantal en type werknemers) wordt bepaald door 

de omvang en kwaliteit van de diensten die door overheidsinstellingen worden geleverd. Dit laatste is 

weer afhankelijk van het overheidsbeleid. Door de bezuinigingen en demografische ontwikkelingen zal de 

overheid zich moeten buigen over hoe ze haar dienstverlening op peil kan houden met minder middelen 

en een krappe arbeidsmarkt. Doelstellingen en maatregelen die vallen onder dit domein hebben 

betrekking op een compacter en effectiever ambtenarenapparaat en een grotere zelfredzaamheid van 

burgers. 

 

Bij doelstellingen en maatregelen gericht op het arbeidsaanbod gaat het enerzijds om het bevorderen van 

arbeidsparticipatie van mensen die nu nog buiten de arbeidsmarkt staan en het stimuleren van 

werknemers om langer op de arbeidsmarkt te blijven (extensieve dimensie). Anderzijds gaat het hierbij 

om het verhogen van het aantal gewerkte uren van mensen die zich al op de arbeidsmarkt bevinden 

(intensieve dimensie). Daarnaast gaat het hier om doelstellingen en maatregelen gericht op 

gezondheidsbevordering en loopbaanontwikkeling van medewerkers en op het faciliteren van 

mogelijkheden voor het combineren van werk en privé. Dit heeft een positief effect op het aanbod en de 

inzet van medewerkers.  

 

Bij de interne arbeidsmarkt gaat het om doelstellingen en maatregelen die zijn gericht op verbetering van 

de productiviteit en de motivatie van werknemers en een optimale inzet van medewerkers. Dit kan onder 

meer door te investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers, het anders organiseren van het 

werk en het invoeren van de juiste prikkels. Dit bepaalt tevens de mate waarin de overheid een 

aantrekkelijke werkgever is zowel voor de eigen werknemers als voor buitenstaanders. Beloningsbeleid is 

daarvan ook een essentieel onderdeel. Daarbij gaat het niet alleen om het salaris, maar ook om de 

andere arbeidsvoorwaarden. 

 

Doelstellingen en maatregelen die de flexibiliteit en mobiliteit bevorderen zijn erop gericht om de juiste 

medewerkers op de juiste plek te krijgen. Gezien de verwachte personele tekorten, wordt dit steeds 

belangrijker. Zowel de interne mobiliteit (een andere functie of aanstelling bij de eigen werkgever) als de 

externe mobiliteit (overstap naar een andere sector) kunnen daaraan bijdragen. Bij externe mobiliteit gaat 

het zowel om verandering van werkgever binnen de publieke sector als om overstap van publieke naar 

marktsector (en andersom). Deze vorm van mobiliteit is vooral van belang voor medewerkers binnen de 

publieke sector die als gevolg van de bezuinigingen boventallig worden. De flexibiliteit van de overheid 

kan vergroot worden door te werken met een flexibele pool van medewerkers. 

 

3. Impactanalyse 

Voor negen doelstellingen en maatregelen is doorgerekend wat de mogelijke (kwantitatieve) impact zou 

kunnen zijn op de toekomstige arbeidsmarkt van de publieke sector. Het gaat hier om ‘back of the 

envelope’ berekeningen, die met de nodige onzekerheid zijn omgeven en waarbij alleen wordt gekeken 

naar eerste orde effecten (er is geen rekening gehouden met indirecte effecten en doorwerkingen op 

andere sectoren). De berekeningen geven een beeld van mogelijk potentieel van de maatregelen (het 

gaat niet om precieze effecten) en bieden handvatten voor het vaststellen van mogelijke 

beleidsrichtingen. 
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Voor de negen geselecteerde doelstellingen en maatregelen is doorberekend wat de mogelijke effecten 

zijn in de vorm van extra participatie (extra werkzame personen) danwel verminderde arbeidsvraag als 

gevolg van productiviteitswinst (oftewel het minder aantal arbeidsplaatsen dat nodig is om dezelfde 

productie te leveren). Bij een deel van de maatregelen is uitgegaan van een minimale en maximale 

effectvariant. De opbrengsten van de verschillende maatregelen staan in onderstaande tabel 

weergegeven.  

 

Tabel 3.1 Resultaten doorrekening van mogelijke kwantitatieve effect (uitgedrukt in aantal 

werkzame personen) van negen doelstellingen en maatregelen 

 Opbrengst voor de 
publieke sector 

uitgedrukt in 
aantal werkzame 

personen
2
 

Oordeel over het 
effect van de 
maatregel

3
 

1. Verhoging pensioenleeftijd van 65 naar 66 jaar (opbrengst 
per jaar van langer doorwerken van de groep 55-plussers) 

1.300 - 5.300 + 

2. Verminderen productiviteitsverschillen publieke en private 
dienstverlening (productiviteitswinst - d.w.z. het minder aantal 
arbeidsplaatsen dat nodig is om dezelfde productie te 
realiseren - na 5 jaar) 

9.400 – 47.100 +++ 

3. Verkorting duur WW-recht van drie jaar naar één jaar 
(opbrengst in de vorm van extra arbeidsaanbod) 

3.500-4.600 + 

4. Hogere arbeidsdeelname door fiscale maatregelen (stijging 
van het arbeidsaanbod als gevolg van verhoging van 
gemiddelde werktijd per week) 

3.700-26.600 ++ 

5. Verhogen studierendement en opleidingsniveau 
a. Minder studievertraging hbo en wo (opbrengst in de vorm 
van extra arbeidsaanbod per jaar): 
b. Meer hoogopgeleiden:

1
 

 
7.700-8.400 

 
? 

++ 

6. Lager ziekteverzuim (naar 3,7% over de periode 2010-
2020; door deze reductie gaat de effectieve arbeidscapaciteit 
omhoog, deze capaciteitswinst is omgerekend in aantal 
werkzame personen) 

8.000 ++ 

7. Flexibilisering werktijden 
a. Toename intensieve marge (arbeidscapaciteit neemt toe 
doordat zittende werknemers meer uren gaan werken) 
b. Toename extensieve marge (extra werknemers 
aantrekken; opbrengst over de periode 2007-2020) 

 
2.500 

 
13.600 

+ 

8. Hogere productiviteit door te investeren in menselijk 
kapitaal (met name effect op productiviteit van oudere 
medewerkers; productiviteitswinst, aantal werkzame 
personen die hiermee kunnen worden uitgespaard) 

22.500 +++ 

9. Hogere productiviteit door invoeren van prestatiebeloning 
(productiviteitswinst, omgerekend naar aantal personen) 

42.400 +++ 

1
 Verhogen van het opleidingsniveau levert naar schatting 791.00 extra hoogopgeleiden op in 2020. Wat 
dit per saldo betekent voor de publieke sector is niet meteen duidelijk. 

2
 Voor de meeste maatregelen (1, 2, ,3, 4, 5a, 6, 7b en 8) is dit exclusief de sector zorg. Voor maatregel 9 
is dit exclusief de Universitair Medische Centra. 

3
 Hoe meer plussen, hoe groter het effect. Resultaten per subsector zijn bijna altijd proportioneel. 

 

De maatregelen die gunstig zijn voor het bestrijden van de kwantitatieve toekomstige tekorten op de hele 

Nederlandse arbeidsmarkt (en niet alleen de publieke sector) zijn het verhogen van de pensioenleeftijd 

(1), het verkorten van de WW duur (3), de hogere arbeidsdeelname door fiscale maatregelen (4) en het 

verhogen van het studierendement en het opleidingsniveau (5). De twee laatstgenoemde maatregelen (4 
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en 5) hebben volgens de berekeningen een groter kwantitatief effect (zij leveren meer extra werkende 

personen op) dan de twee eerstgenoemde maatregelen (1 en 3). Vooral het effect van minder 

studievertraging (maatregel 5a) is opvallend. Het aanbod van hoger opgeleiden kan flink worden 

verhoogd door de studievertraging van met name wo-studenten terug te dringen. Ook maatregelen die de 

gemiddelde werktijd per week vergroten hebben een aanzienlijk effect. Dit effect is het gevolg van het 

relatief grote aandeel deeltijders in Nederland. Een kleine verhoging van de gemiddelde werkweek heeft 

daardoor een groot effect op het arbeidsaanbod. Het effect van het verhogen van de pensioenleeftijd 

(maatregel 1) is beperkt. Datzelfde geldt voor het verkorten van de WW-duur. Deze maatregel heeft 

slechts effect op een beperkte groep werkzoekenden, namelijk dat deel dat tot het einde van de WW-

periode wacht om een baan te zoeken. 

 

De maatregelen 2, 6, 7, 8 en 9 hebben specifiek betrekking op de publieke sector. Hiervan blijken de 

maatregelen verminderen van de productiviteitsverschillen tussen publieke en private dienstverlening (2), 

investeren in menselijk kapitaal (8) en prestatiebeloning (9) het grootste kwantitatieve effect te hebben. 

Het betreft maatregelen die de productiviteit kunnen verhogen. Voor deze maatregelen hoeven geen 

extra mensen worden geworven. Echter, het verhogen van arbeidsproductiviteit is niet altijd makkelijk te 

realiseren in organisaties. 

Voor het verminderen van de productiviteitsverschillen met private dienstverlening kan de publieke sector 

mogelijk leren van de ‘best practices’ van de commerciële dienstverlening. Deze sector wordt door de 

markt (concurrentie) gedwongen om te zoeken naar een personeelsbeleid en een arbeidsorganisatie die 

hen in staat stelt om aan de wensen van hun klanten en hun werknemers te voldoen. 

Het investeren in menselijk kapitaal (maatregel 8) heeft voornamelijk betrekking op het verhogen van de 

productiviteit van oudere werknemers. Door de vergrijzing is het voor werkgevers in alle sectoren van 

belang te investeren in het menselijk kapitaal van oudere werknemers om ze productief en gemotiveerd 

aan het werk te houden tot de wettelijke pensioenleeftijd. Sectoren kunnen van elkaars oplossingen leren. 

In het rapport worden ook andere doelstellingen en maatregelen aangegeven die de productiviteit 

verhogen, zoals sociale innovatie en investeren in professionalisering van medewerkers. Deze 

maatregelen hebben ook veel potentie om bij te dragen aan het reduceren van de kwalitatieve en 

kwantitatieve tekorten. 

 

Of een maatregel uiteindelijk aan te bevelen is, is niet alleen afhankelijk van het effect maar ook van de 

kosten die met een maatregel gepaard gaan. De kosten mogen niet groter zijn dan de baten. Bij de 

doorrekeningen zijn uitdrukkelijk geen schattingen gemaakt voor de bijbehorende kosten. Wel is in het 

rapport beargumenteerd of een maatregel of doelstelling weinig of veel kosten kent. Inschatting is dat de 

kosten van het verhogen van de pensioenleeftijd (1) en verkorting van de WW-duur (3) niet hoog hoeven 

zijn. Daarentegen is de inschatting dat maatregelen om participatie of het menselijk kapitaal te verhogen 

(maatregelen 4 en 8) gepaard gaan met grote investeringen, waarvan het de vraag is of deze kunnen 

worden terugverdiend. Bij de overige vijf maatregelen zijn de kosten afhankelijk van de inrichting van het 

systeem en worden ze om die reden aangemerkt als ‘onbekend’. 

 

De doorrekeningen bieden een kwantitatieve benadering in de zin van extra arbeidskrachten. Het 

kwalitatieve aspect is minstens net zo belangrijk, dat wil zeggen de matching van werkzoekenden en 

openstaande vacatures. De verwachting is dat de kwalitatieve tekorten aan hoger opgeleiden in de 

toekomst groot zullen zijn. Dat geldt in het bijzonder voor de overheid waar het aandeel hoger opgeleiden 

relatief groot is. Dit vraagt om investeringen in scholing van (toekomstig) personeel. 


