
Nederland m oet  m eedoen in de race om  de im m igrant
 

(art ikel geplaatst  in nrc.next  van 5 m aart  2010)  

 

Lange term ijnuitdagingen als globaliser ing en vergrij zing vragen om een open blik naar 

het  imm igrat iebeleid. Tijd om het  taboe rond gastarbeiders op te heffen, meent  Joop 

Hazenberg. 

 

De werkloosheid kruipt  in deze crisist ijd langzaam naar zes procent  van de 

beroepsbevolking. Dit  j aar kunnen een half m iljoen m ensen zonder werk thuiszit ten, of 

ze nu laag-  of hoogopgeleid zijn. Het  econom isch herstel laat  vooralsnog op zich 

wachten, de arbeidsmarkt  lij kt  eerder te ruim  dan te krap. 

 

De komende verkiezingscampagne zal daarom ongetwij feld gaan over ‘werk, werk, 

werk’.Wat  zou er dan logischer zijn om  in t ij den van cr isis en werkloosheid de grenzen te 

sluiten? Zo is het  CDA zorgelij k over in Nederland ontslagen Polen die vervolgens een 

uitkering kr ijgen. En de PVV wil de arbeidsmarkt  dichtgooien voor Bulgaren en Roemenen 

‘die onze mensen in de WW houden en dr ij ven.’ 

 

Dit  soort  korteterm ijnpolit iek verdient  geen plaats in het  polit ieke debat  van de komende 

m aanden. Veel belangrij ker is het  bespreken van een visionaire en gedurfde keuze:  het  

act ief binnenhalen van honderdduizenden arbeidskrachten in de komende decennia. 

 

Dat  klinkt  vreem d, m aar is het  niet . De hoge werkloosheid van vandaag is nauw 

verbonden aan de recessie en daarmee t ijdelij k. De afgelopen jaren heeft  de 

arbeidsmarkt  juist  behoorlij ke tekorten vertoond, en die gaan in de toekomst  

onherroepelij k enorm  oplopen. Minder dan drie jaar geleden t rok MKB-Nederland aan de 

alarmbel omdat  de personeelstekorten ‘de grootste bedreiging voor de econom ie’ waren. 

Het  kabinet  zocht  in die t ij d naar vr ijwilligers om  de zorgbedden bem and te kr ijgen. Bij  

de Gamma werd personeel door concurrenten weggekocht . 

 

Voornaamste boosdoeners van personeelstekorten zijn econom ische groei, de vergrij zing 

én de ontgroening. Vanaf 2011 gaat  de babyboomgenerat ie met  pensioen en zal volgens 

het  CBS de potent iële beroepsbevolking tot  2040 m et  één m iljoen dalen. Om dat  het  

aantal kinderen per vrouw ook st ructureel afneemt , zal de werkende bevolking in 

Nederland relat ief klein blij ven. I ntussen neemt  de vraag naar (zorg)diensten de 

komende decennia st ructureel toe:  in 2025 is in de gezondheidszorg alleen al ext ra werk 

voor liefst  470 duizend mensen, berekende het  Zorginnovat ieplat form . Maar halen we 

deze billenwassers en zielenknijpers vandaan? 

 

Ook in andere sectoren wordt  st ructurele krapte op de arbeidsmarkt  de norm . I n het  

onderwijs, de meest  vergrij sde bedrij fstak in Nederland, gaat  de komende vij ft ien jaar 

zeker de helft  van het  personeel m et  pensioen. Daarnaast  zit ten de overheid, de 

landbouw en de indust r ie propvol babyboom ers. De m assale uit tocht  van hen begint  

volgend jaar, zonder dat  zij  direct  vervangen kunnen worden door jonkies, omdat  die niet  

goed zijn opgeleid, m aar vaker omdat  er sim pelweg te weinig van hen zijn. 

  

De econom ie zal de kom ende jaren naar verwacht ing weer groeien. En de 

verzorgingsstaat  gaat  los daarvan op volle toeren draaien, doordat  een groeiende groep 

ouderen diensten afneemt , zonder te produceren. Daarom staat  ons een grootschalig en 

langdurig gevecht  om de werknem er te wachten. Niet  alleen in Nederland tussen 

verschillende werkgevers en sectoren, m aar óók tussen Europese landen. Met  name in 

I talië, Duitsland en Hongarije is de vergrij zing veel ernst iger. De arbeidsmarkt  in geheel 

Europa kom t  volgens SEO Econom isch Onderzoek in 2050 mogelij k 35 m iljoen 

werkenden tekort .  

 



Wat te doen? Veel landen kiezen voor beleid om  m ensen m eer uren, tot  op hogere 

leeft ijd en vooral slimmer (efficiënter)  te laten werken. Zo ook de dem issionaire 

Nederlandse regering, die st reefde naar een hoge arbeidspart icipat ie van tacht ig procent  

van de beroepsbevolking in 2016. De AOW- leeft ij d wordt  in pr incipe verhoogd. I n de 

zorgsector kij kt  m en nauwgezet  naar technologische ontwikkelingen die zorg m et  m inder 

personeel mogelij k m oeten maken.  

 

Het  beter inzet ten van de huidige personeelsvoorraad zal echter niet  voldoende zijn, 

daarvoor zijn de dreigende arbeidstekorten te omvangrij k. Daarom moet  in de komende 

verkiezingen het  grootste taboeonderwerp sinds Scheffer, Fortuyn en Wilders op de 

polit ieke agenda komen:  herinvoeren van een act ief im m igrat iebeleid voor t ij delij ke 

werknem ers van buiten Europa. 

 

Het  gaat  daarbij  niet  alleen om de zogenaam de ‘kenniswerkers’ waar al langdurig mee 

geflir t  wordt  (hoogopgeleiden gelden niet  als bedreiging voor de sociale cohesie) , m aar 

juist  om  – wat  oneerbiedig gezegd – handjes. Aan het  bed in het  zorgtehuis, achter het  

stuur van de t ram, in het  conciërgehok van de school. Juist  voor laagopgeleid personeel 

zullen de kom ende decennia m ilj oenen werkplekken vr ij kom en, die de oude en nieuwe 

Nederlanders onmogelij k allemaal kunnen opvullen.  

 

Wie dit  beeld overdreven vindt , raad ik aan te kij ken naar de arbeidsmarkt  in andere 

Europese landen en de Verenigde Staten. Er is in de zorgsector al een ware veldslag om 

de werknemer uitgebroken, en die race dreigt  volledig aan ons voorbij  te gaan. I n 

Zwitserland is een st ructureel deel van het  zorgverlenend personeel buitenlands en het  

xenofobe Japan heeft  een wet  aangenom en om  Filippijnse werknem ers toe te laten. Het  

Verenigd Koninkrij k is act ief bezig operat iekam erpersoneel binnen te halen. En in de 

Verenigde Staten is volgens econoom Howard Rosen op term ijn een ext ra imm igrat iegolf 

noodzakelij k omdat  de Amerikaanse bevolking te veel hoogopgeleiden bevat , die geen 

simpel zorg-  en dienstwerk willen doen. 

 

Natuurlij k is arbeidsm igrat ie geen panacee voor het  opvangen van de vergrij zinggolf. 

Slim mer en langer werken van de eigen beroepsbevolking is de eerste voorwaarde, naast  

een bezinning op de vraag hoe volledig de staatszorg van de wieg tot  het  graf in de 21ste 

eeuw kan zijn. Maar dat  betekent  niet  dat  we de ogen m ogen sluiten voor de m eest  

vanzelfsprekende oplossing, zoals m inister Klink van Volksgezondheid vorig jaar nog 

deed:  ‘Er kleven ethische en prakt ische bezwaren aan arbeidsm igrat ie’. Buitenlanders 

zijn niet  eng en zielig, zeker niet  in de globaliserende samenleving anno 2010. Nederland 

heeft  heel wat  welvaart  te verliezen, om  dat  te voorkomen moeten we mensen van 

buiten de landsgrenzen juist  de kans geven in die welvaart  te delen.  

 

Joop Hazenberg is schrij ver van het  boek Change en voorzit ter van denktank Prospect . 

 

 

 

Wilt  u meer informat ie over Joop Hazenberg? Neem contact  op met  Speakers Academy® . 

Telefoon:  + 31 (0)  10 – 433 33 22 of per e-mail:  info@speakersacademy.eu
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