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Krachtlijnen

In de retoriek over de opkomst van de kenniseconomie wordt vaak veron-

dersteld dat de jobstructuren en de overeenstemmende vraag naar arbeids-

krachten, fundamenteel wijzigen. Niet alleen kwantitatief, maar ook

kwalitatief, meer bepaald op het vlak van de vereiste kwalificaties. De alge-

mene opvatting is dat de vraag naar hooggeschoolde arbeidskrachten als-

maar toeneemt en er geen banen overblijven voor laagopgeleiden. In dit

artikel wordt nagegaan in hoeverre Vlaanderen effectief een ‘kennisecon-

omie’ is. Speciale aandacht gaat uit naar laaggekwalificeerde arbeid: ver-

dwijnen eenvoudige jobs en indien niet, waar vinden we ze terug en wat

zijn de kenmerken van de werknemers die deze banen uitoefenen?

In deze bijdrage staat de vraag centraal hoe het in Vlaanderen gesteld ismet

de ontwikkeling van de zgn. kenniseconomie en, als andere kant van de-

zelfde medaille, of er nog werk is voor laaggeschoolden. De snelle opkomst

vandekennissamenleving lijkt eenvoldongenfeit, totmenanalyseertwaar-

over het hier precies gaat. Dan blijken er meer vragen dan antwoorden te

rijzen. Onderzoekt men vervolgens hoeveel eenvoudig, ongekwalificeerd

werk er vandaag nog kan worden opgetekend in Vlaamse organisaties,

dan lijkt het ook nog niet zo’n vaart te lopenmet de kenniseconomie. Maar

het is een feit dat de Vlaamse arbeidsmarkt wel degelijk wordt gekenmerkt

door een ‘kenniskloof’ waarbij ongekwalificeerd werk sterk is geconcen-

treerd in een aantal sectoren en bedrijven, voornamelijk in de commerciële

diensten, terwijl complex werk inderdaad te vinden is in kennissectoren.

Bovendien blijken de organisaties met overwegend eenvoudig werk een

aantal kenmerken te hebben die een volwaardige integratie van de werk-

nemers op de arbeidsmarkt bemoeilijken. Een pleidooi voor een zorgzame

arbeidsmarkt sluit de bijdrage af.1
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& 1. De kenniseconomie: vaagheid troef

het begrip ’kennise-

conomie’

Vaak wordt gesteld dat de economie gaandeweg evolueert naar een kenni-

seconomie. In een kenniseconomie voegt de toepassing van kennis meer

waarde toe dan de traditionele productiefactoren kapitaal, grondstoffen

enarbeid.DeVlaamseregeringspeelthierop indoormet eennieuw initiatief

Vlaanderen te promoten als een ‘creatieve economische regio’: ‘Flanders

district of creativity’. Kortweg Flanders DC. Met dit initiatief wordt het be-

lang van kennis en creativiteit als competitief voordeel onderstreept. De

definitie en invulling van het begrip kenniseconomie blijven echter zeer

vaag, net als de positie die Vlaanderen op dit moment bekleedt in vergelij-

king met andere regio’s en landen. Het discours over de kenniseconomie

wordt ook vertaald in nieuweendwingendeopdrachten voor het onderwijs:

er worden vragen gesteld bij finaliteitsopleidingen voor bekwaamheden,

waarvoor in Vlaamse bedrijven en sectoren geen toekomst meer zou zijn.

Iedereenmoet echterwelwordenklaargestoomdvoor de informatiesamen-

leving. Van laag- tot hoogopgeleide: de kennissamenleving brengt mee dat

we van aan de wieg tot in het graf kennis moeten blijven vergaren om nog

mee te kunnen. Kortom, iedereen moet levenslang bezig zijn met bijleren

om niet aan de marge van de arbeidsmarkt en van de samenleving verzeild

te geraken. Deze opdrachten suggereren dat er enkel nog jobs zijnwaarvoor

de eisen inzake kennis de voortdurende actualisering daarvan doorslagge-

vend zijn.

In dit artikel willen we in de eerste plaats proberen het begrip ‘kennisecon-

omie’ te verduidelijken. Hiervoor nemen we ook enkele verklaringsmodel-

lenvooreenmogelijkeevolutienaareenkenniseconomiekortonderde loep.

Achtereenvolgens komen technologisch-organisatorische innovatie, ten-

densenvanuitbestedingendelokalisering/globaliseringende tertiairisering

van de economie aan bod.

1.1. Technologische ontwikkelingen vergen meer kennisjobs

technologische

innovatie en haar

impact

Dat technologische ontwikkelingen in een stroomversnelling zijn terecht-

gekomen, wordt niet meer ontkend. De doorgedreven toepassing van infor-

matie- en communicatietechnologie (verder ICT) in het bijzonder, versnelt

de ontwikkeling en innovatie van talrijke producten en processen en ver-

oorzaakt zelfs de opkomst van jonge, nieuwe economische bedrijfstakken,

zoals ‘multimedia’. Weinig productieprocessen en jobs ontsnappen aan de

impact van technologische innovatie. Technologische innovatie zorgt er-

voordatbepaalde takenverdwijnen, terwijl er tegelijknieuwe jobsontstaan.

Vlaanderen zou in deze ontwikkelingen bekendstaan om zijn hoge produc-

tiviteitwaarbij goedopgeleidewerknemers technologischhoogstaandema-
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chines bedienenen gesofisticeerde producten vervaardigen. Deze kennis en

toepassing van nieuwe technologieën enmachines lijken dan ook van kapi-

taal belang voor de competitiviteit van de Vlaamse economie.

degradatie of

upskilling

Ook op de functiestructuur binnen organisaties kan de toepassing vannieu-

we technologieën een verregaande invloed hebben. Enerzijds wordt hierbij

somsvastgesteld dat er doorhet gebruik vannieuwe technologieën en auto-

matisering alsmaar minder ruimte is voor creativiteit, eigen inbreng en au-

tonomie van de werknemer (degradatie). Anderzijds is het ookmogelijk dat

product- en procesinnovatie juist hoger opgeleide werknemers vereisen,

niet alleen voor het ontwerpmaar ook voor de bediening vande apparatuur.

De onvermijdelijke onzekerheid die in een productieproces gepaard gaat

met de invoeringvannieuwe technologieën zorgt dan veeleer voor een ‘ups-

killing’ van functies: ze worden complexer in plaats van eenvoudiger. Ver-

schillende studies spreken echter van een polarisatie die stelt dat de

invoering van nieuwe technologieën niet in alle functiedomeinen eenzelfde

heeft. Men stelt een herwaardering vast van bepaalde functies en een de-

gradatie van andere, waardoor de kloof tussen werknemers in bedrijven —

en op de arbeidsmarkt— alsmaar groterwordt. De recente debatten over de

‘digitale kloof’ getuigen van die vrees. Terwijl in de (al erg lange) historiek

van het onderzoeknaar de specifieke effecten van nieuwe technologieën op

arbeid elk van de drie thesen al wel bevestiging kreeg, wordt de laatste de-

cennia evenwel vooral de theorie van upskilling empirisch gesteund

(Young-Hwa, 2002).

snelheid van

innovatie, integratie

en toepassings-

breedte

De huidige tendensen inzake technologische innovatie, vooral dan de toe-

passing van informatie- en communicatietechnologieën, zijn echter kwali-

tatief verschillendvaneerdere ‘golven’.Omtebeginnenwordtalsmaarmeer

benadrukt dat vooral de toenemende snelheid waarmee technologische in-

novaties elkaar opvolgen een aanzienlijke flexibiliteit en permanente kwa-

lificering vergen van werknemers (zie o.m. Benner, 2002). Vervolgens

worden de toepassingen van de technologische innovaties ook alsmaar ver-

breed: van basisapplicaties tot ongelimiteerde commerciële toepassings-

mogelijkheden tot een heuse ‘contentindustrie’. Tot slot zorgt ICT voor

een alsmaar sterkere technische integratie van voorheen aparte technolo-

gieën, in het bijzonder van informatica en telecommunicatie. Dit alles, de

snelheid van innovatie, de integratie en toepassingsbreedte, leidt tot hoge

eisenvoor snellereaanpassingenvancompetenties envooral vooreenquasi

niet meer te realiseren verzoening of combinatie van eng gespecialiseerde

met breed toepasbare kennis. Ook de industrie zelf is er overigens niet uit of

ze meer specialisten dan wel juist generalisten nodig hebben. De moeilijk-

heid om deze snelle technologische ontwikkelingen altijdmaar bij te benen

zorgen voor blijvende discussies over de vorm en inhoud van in het bijzon-
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der technische en beroepsopleidingen op alle niveaus. Alomtegenwoordige

computers stellen daarnaast het belang van ICT-vaardigheden voor ieder-

een alsmaar sterker in het daglicht. ICT-rijbewijzen en dito certificaten lij-

keneenconditio sinequanonwilmenenigekansmakenopeengoedebaan.

Over de vorm en inhoud daarvan vindt men echter evenmin zomaar een

consensus.

moeilijke opdracht

voor het onderwijs

Dit alles wordt vanzelfsprekend eenmoeilijke opdracht voor het onderwijs.

Het is de vraag of het onderwijs alleen deze maatschappelijke taak van een

dergelijke ingrijpende permanente vernieuwing van kwalificaties kan blij-

ven opnemen.Maar ook is het de vraag of die ontwikkelingen inderdaad alle

functiesvanhoog tot laagen inalle sectorenvandeeconomie ingelijkemate

uitdagen. In deze bijdragemakenwe niet het proces van de greep die ICT op

zich heeft op de arbeidsmarkt, we gaan wel na in welke mate deze ontwik-

kelingen ertoe leidendat er enkel nog plaats is voor hooggeschoolde kennis-

werkers.

Doordeze recenteontwikkelingenkan technologische innovatie bijdra-
gen tot een groei van het aantal kennisjobs en is het een belangrijke
factor in het debat over de groei naar een kenniseconomie. De vraag is
wel of dit alle jobs in gelijke mate treft.

1.2. Globalisering en delokalisering: eenvoudig werk verhuist

impact van ICT Door het toenemende gebruik van ICT in bedrijfsprocessen en door de vrij-

makingvandewereldhandelwordthet alsmaar gemakkelijker ombepaalde

activiteiten en onderdelen van een bedrijf op andere, verschillende locaties

te organiseren. Goedkopere en snellere communicatiemiddelen lijken ‘af-

stand’ een minder doorslaggevende factor te maken voor een efficiënte or-

ganisatie van de bedrijfsfuncties in de meerwaardeketen van een bedrijf:

ontwerp en ontwikkeling, financiële administratie, informaticabeheer,

klantendiensten, logistiek, personeelsbeleid, etc. hoeven niet meer binnen

dezelfde bedrijfsmuren te worden samengebracht, maar kunnen integen-

deel daar worden opgezet waar ze het meest rendabel zijn. Het zou dan

vooral laaggekwalificeerde arbeid zijn die meer en meer wordt ‘weggetrok-

ken’ uit de ontwikkelde regio’s om te worden ondergebracht op plaatsen

waar met name arbeid veel goedkoper is. Kennis wordt in die context het

doorslaggevende criterium voor een regio om concurrentieel te blijven in

een globale economie. Kennis, die onlosmakelijk is verbondenmetmensen,

de organisatie waarin ze werken en de netwerken waarvan ze deel uitma-

ken, kan immersmoeilijk zonder meer gedelokaliseerd worden. De invloed

van een op wereldschaal georganiseerde economie speelt daarentegen wel

sterker bij processen waarbij de kennis letterlijk is geı̈ntegreerd in de tech-
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nologie endiedanooksamenmetdie technologiekanwordenverhuisd.Met

dit voor ogen concluderen sommigen dat het vooral kennisjobs zijn die (zul-

len) overblijven in de ontwikkelde landen. Ook deze ontwikkeling is beteke-

nisvol voor het onderwijs: heeft het nog zin om opleidingen te organiseren

voorwerk dat systematischnaar de lageloonlanden verdwijnt? Gegevenhet

hogere ‘kennisgehalte’ van de resterende, industriële banen, hoe kan men

het niveau van technische en beroepsgeoriënteerde finaliteitsopleidingen

verhogen?

Recent onderzoeknaar ICT-ondersteundedelokalisatie van informatiegere-

lateerde bedrijfsprocessen (zoals klantenondersteuning, administratief

werk, softwareontwikkeling, etc.) toont echter dat denabijheid van klanten,

maar ook demogelijkheden voor face-to-face coördinatie vaak blijvendoor-

wegen in de bedrijfsstrategie. Bovendien zijn vele ‘oude’ kennisintensieve

sectoren, zoals het onderwijs of de gezondheidszorg, zeer nauw verweven

met de lokale samenleving. Hierdoor zijn ze nauwelijks onderhevig aan de

globaliseringtendens en blijven ze een belangrijk aandeel vertegenwoordi-

gen voor de regionale arbeidsmarkt, zoals we trouwens verder zullen aan-

tonen (Vandenbrande, 2003; Van Gyes, 2003).

De effecten van globalisering en delokalisering van jobs op de (regio-
nale) economische structuur en op de regionale arbeidsmarkt zijn een
realiteit, maar mogen niet worden veralgemeend of overdreven. Niet
alle eenvoudige werk kan zomaar worden verplaatst.

1.3. Van industrie naar diensten: de trend zet zich nog door

Een derde verklaring voor de evolutie naar een kenniseconomiewordt soms

gezocht in het groeiende belang van diensten in de economie. Hoewel het

proces van desindustrialisering/tertiairisering van de economie niet speci-

fiek is voor Vlaanderen, heeft het zich hier de laatste decenniawel versterkt

doorgezet (De Backer en Sleeuwagen, 2003).

nauwelijks een op

drie industriejobs

Cijfers van de RSZ2 tonen aan dat dewerkgelegenheid in Vlaanderen tussen

1994 en 2001 met ongeveer 12% is gegroeid. In die periode nam de tewerk-

stelling in industriële sectoren lichtjes af (-3%), terwijl ze in de dienstver-

lenende sectoren spectaculair steeg (tertiaire sector +20%, quartaire sector

+15%).Hoewelermaareenkleineafnamewasvanhetabsoluteaantalwerk-

nemers inde industrie, ishet relatievebelangervanachteruitgegaan. In1994

stond de industrie nog in voor 34% van de werkgelegenheid in Vlaanderen.

In 2001 was dit aandeel gezakt tot 29%, dat wil zeggen een daling van 5% in

zeven jaar.Hetaandeel indewerkgelegenheidvande tertiairesectorsteeg in
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dezelfde periode van 34% tot 38%.Het aandeel van de quartaire sector steeg

lichtjes van 30% tot 31%. Deze relatief grote verschuiving op zeven jaar tijd

toont duidelijk de trend op de arbeidsmarkt.

Het belang van de industrie neemt nog altijd af ten voordele van de
tewerkstelling in de diensten: tegenwoordig zijnmeer dan twee derden
van alle Vlaamse jobs te vinden in dienstensectoren. De assumptie is
dat dienstenbanen ook veeleer kennisjobs zijn, maar impliceert deze
tertiairisering inderdaad dat we kunnen spreken van Vlaanderen als
een kenniseconomie?

1.4. Wie kent de kenniseconomie?

geen goede

indicatoren

Informatisering endelokalisering verhogenhet aandeel vanhet kenniswerk

in de economie op twee manieren. Ten eerste worden organisaties kennis-

intensiever in de zin dat kennis veel meer verweven wordt in processen,

producten en zelfs diensten. Daardoor moeten de (overblijvende) werkne-

mers hoger geschoold zijn. Ten tweede zorgen organisaties die als ‘kennis-

intensief’ kunnenwordenomschreven, vooreenalmaargroteraandeel inde

werkgelegenheid (zie infra).Opbasisvandieassumptieswordtverwachtdat

er nog weinig plaats overblijft voor laaggekwalificeerd werk (en laagge-

schooldewerknemers). Het probleem is echter dat de notie ‘kenniseconom-

ie’ voor verschillende interpretaties vatbaar blijft. Is een organisatie

kennisintensief omdat het gebruik van kennis cruciaal is om competitief

te blijven in een concurrentiële omgeving? Of is enkel het ‘gebruik’ van

kennis voldoendeomals dusdanig getypeerd teworden?Wordt deze kennis

dan gebruikt als ‘input’ van het proces (bv. in de gezondheidszorg) of is veel-

eer de output, het resultaat, van kennis cruciaal (bv. in het onderwijs)?

Spreekt men van ‘kennisintensief’ wanneer een productieproces sterk ge-

automatiseerd is, zoals bijvoorbeeld in de chemie of de automobielindu-

strie? Kortom, noch over de criteria voor een afbakening, noch over een

definitie is er een consensus. Die vaagheid zorgt voor veel ‘ruis’ in het debat

over het beleid ten voordele van een kenniseconomie. Er wordt gesproken

over een economiemet twee snelheden, waarbij de kennisintensieve secto-

ren de grote winnaars zijn, zonder dat men eigenlijk precies kan zeggen

welke sectoren of bedrijfsactiviteiten men precies bedoelt.

illustratie Ook bestaand onderzoek over het thema geeft een erg vaag en vooral divers

beeld van de kenniseconomie in het algemeen en van ‘kenniswerk’ in het

bijzonder. Precieze indicatorenbestaanerniet.Hetgevolg is datmenookhet

aandeel ‘kenniswerkers’ zeermoeilijk kanmeten. Tegelijk lijkt het discours

over de kennissamenleving niet meer te stuiten. We geven één illustratie:

een Britse consultant, Robbert Huggins, stelt elk jaar de ‘World Knowledge
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Index’ op. In die index staat Vlaanderen in 2004 op de 90e plaats van de 125

opgenomen regio’s. Brussel doet het veel betermet een 51e plaats enWallo-

nië komt in de top 125 gewoonniet voor. Criteria voor deze index zijn o.a. de

tewerkstelling per duizend inwoners in de informatica- en biotechnologie,

de computer- en autosector en de chemie, de uitgaven voor onderzoek/on-

derwijs per hoofd, het aantal internetaansluitingen, patenten, het aantal

managers per 1000 inwoners, ... Het is evenwel duidelijk dat verschillende

vandie indicatoren, hunoperationalisering enhungewicht in de rangschik-

king op z’n minst voor discussie vatbaar zijn.

De opkomst van de kenniseconomie blijkt uit een aantal aanwijsbare
ontwikkelingen, maar laat zich niet gemakkelijk vangen in cijfers. De
keerzijde is de vraag of, en in welke mate, laaggekwalificeerde taken,
waarvoor weinig ‘kennis’ nodig is, aan het verdwijnen zijn. Misschien
zijn hiervoor wel cijfers te vinden?

& 2. De andere kant van de kenniseconomie: welke jobs voor

laaggeschoolden?

2.1. De Nederlandse ‘onderkant van de arbeidsmarkt’

aandeel van laagste

functieniveaus is

niet gedaald

In Nederland is er veel aandacht besteed aan het opvolgen van de kwalifica-

tiestructuur van de arbeidsmarkt. In het aanbodzijdepanel van het OSA3

besluit men dat het niveau van de gemiddelde functies tussen 1960 en

2000 constant is toegenomen. Een gedetailleerdere kijk leert ons dat deze

stijging vrijwel volledig tot stand is gekomen door een afname van het aan-

deel van de middenniveaus en een overeenkomstige toename van het aan-

deel van de hogere functieniveaus (Batenburg, Asselberghs, Huijgenen van

der Meer, 2003). Het aandeel van de laagste functieniveaus in de globale

werkgelegenheid blijkt sinds 1960 nauwelijks gedaald te zijn. De auteurs

besluiten dan ook dat een gegeven aantal lagere uitvoerende functies een

basisbehoefte is van de Nederlandse arbeidsmarkt.

drie types

Dit betekent echterniet dat de arbeidsmarkt niet vanuitzicht en structuur is

veranderd. Inhet bijzonderhet laaggeschooldewerk is sterkgeëvolueerd, zo

wijst onderzoek uit naar de kwaliteit van de arbeid in de Nederlandse be-

drijven. Om te beginnen is de omvang van de traditionele, industriële han-

denarbeid sterk gekrompen. Die traditionele handenarbeid scoort relatief

goed op aspecten zoals de arbeidsinhoud en -voorwaarden (lonen), maar

de omstandigheden waaronder het werk wordt uitgevoerd zijn vaak licha-

melijk zwaar en belastend. Tegelijkertijd is het aantal banen in de diensten

toegenomenendit in verschillende vormen.Teneerste is er de toenamevan

het zgn. flexwerk: dit is ‘marginaal’ werk dat op vrijwel alle aspecten van de

kwaliteit van de arbeid laag scoort (inhoud, beloning, omstandigheden, ...),
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maar vooral getypeerd wordt door flexibele arbeidscontracten en arbeids-

tijden.Hetkomtvoor inbijnaalle sectoren,maar isoververtegenwoordigd in

de handel en horeca. Ook het zgn. dienstverlenende deeltijdwerk is toege-

nomen: dit omvat vooral deeltijdse banen in het dienstverlenend en admi-

nistratief werk in alle bedrijfstakken, met een oververtegenwoordiging in

gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Hoewel men deze

drie segmenten rekent tot wat men, in Nederland, ‘de onderkant van de

arbeidsmarkt’ noemt en ze bij uitstek laaggeschoolden tewerkstellen, heeft

elk typewel specifiekeproblemen. Elk type vereistmet nameeenheel ander

profiel van werknemers. Dienstverlenend werk bijvoorbeeld vereist meer

communicatieve en sociaal-normatieve vaardigheden, is lager betaald en

overwegend in deeltijd georganiseerd. De nieuwe dienstenbanen worden

ook vaker bezet door ‘starters’ die hoger opgeleid zijn en van daaruit door-

groeien naar andere en betere jobs. De nieuwe dienstverlenende jobs wor-

den dus geplaagd door verdringing door hogergeschoolden. In termen van

aantallen arbeidsplaatsen mag dit dienstverlenende deeltijdwerk dan wel

compenseren voor de terugval van het aantal laaggekwalificeerde jobs in de

industriële handenarbeid, maar het biedt geen soelaas voor de uitgeran-

geerde werknemers uit de industriële bastions. Het gevolg hiervan is dat

de werknemers uit de krimpende industriële arbeidsmarktsegmenten niet

zomaar elders kunnen worden opgevangen.

De nieuwe groeisectoren op de arbeidsmarkt zitten vooral in de dien-
stensectoren,maar biedenniet vanzelfsprekend een alternatief voor de
traditionele handarbeiders, die door redelijk stabiele loopbanen en fi-
nanciële compensaties voor de slechte arbeidsomstandigheden, op een
behoorlijk arbeidsinkomen konden rekenen.

2.2. Complex en eenvoudig werk in Vlaamse organisaties

cijfers voor

Vlaanderen

Ook in Vlaanderen zijn er cijfers over de functiestructuur, met name in het

PASO-onderzoek.4 PASO Flanders staat voor Panel Survey of Organizations

in Flanders en ging van start in 2001. PASO bevraagt elk jaar een grote groep

van Vlaamse organisaties. Het gaat over organisaties met minstens één

werknemer uit zowel de privé-, publieke, profit- als social-profitsector. Cen-

traal in de enquête staan een aantal thema’s die te maken hebben met het

beleid van vestigingen inzake arbeid, organisatie en personeel. De resulta-

ten zijn dan ook relevant voor het arbeidsmarktbeleid. In dit deel wordt op

basis van de PASO-resultaten de functiestructuur in Vlaamse organisaties

geanalyseerd.
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2.2.1. De Vlaamse functiestructuur _______________________________________

Voor eenanalyse vandeVlaamse functiestructuurwordt onderzochtwat de

moeilijkheidsgraad is van de arbeidsplaatsen. Belangrijk is dat dit ons niets

leert over het kwalificatieniveau van dewerknemers die deze jobs bezetten,

maar wel over de kenmerken van de arbeidsplaatsen. Om een zicht te krij-

gen op de functiestructuur in deVlaamse organisaties, zijn vier types arbeid

gedefinieerd. De respondent gaf hierbij telkens aan hoe groot het aandeel

van de werknemers is in elk type.

vier criteria De criteria waarop de verschillende types arbeid zijn onderscheiden, zijn:

‘vereiste inwerktijd’, ‘vereiste opleiding/ervaring’, ‘het kunnen/moeten ne-

men van zelfstandige beslissingen’ en ‘de mate van toezicht of supervisie’.

Tabel 1 geeft een overzicht vande criteria voor de verschillende types enhun

aandeel in de Vlaamse economie. Aan het ene uiterste vinden we de laag-

gekwalificeerde arbeid terug. Dit zijn eenvoudige jobs waarvoor slechts een

korte inwerktijd nodig is, waarvoor geen opleiding of ervaring vereist is,

waarin geen zelfstandige beslissingen genomenwordenenwaarbij er direc-

te supervisie is op de uitvoering. Complexe arbeid daarentegen is moeilijk

werk dat een lange inwerktijd vereist en waarvoor specifieke opleiding en

ervaring nodig zijn. Zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk)

kunnen en moeten door de werknemer zelf worden genomen. Er is geen

directe supervisie bij het uitoefenen van deze jobs, al is er wel controle op

de behaalde resultaten. Daartussen zitten twee overgangscategorieën.

Tabel 1: overzicht van de verschillende types jobs en hun aandeel (Vlaams Gewest, 2001)

Type arbeid Criteria Aandeel jobs ( %)

Inwerktijd Opleiding/
ervaring

Zelfstandige
beslissingen

Supervisie Organisaties
tot 10 wns.

Organisaties
vanaf 10
wns.

Eenvoudig Kort Geen Moet niet Direct 17,5 19,0

Geoefend Relatief
kort

Minimaal Beperkt
mogelijk

Direct 34,3 25,5

Geschoold Relatief
lang

Speciaal Mogelijk Controle
resultaten

30,6 33,0

Complex Lang Gespeciali-
seerd

Noodzake-
lijk

Controle
resultaten

17,6 22,5

* �10 wns. gewogen naar grootte en sector (N = 597); 10 wns. gewogen naar sector.
Bron: cijfers berekend op basis van PASO 2002.

verdeling van de

verschillende types

InTabel 1wordtdeverdelingvandeverschillende typesarbeid indeVlaamse

organisatiesweergegeven.Voor deorganisaties vanaf tienwerknemers zien

we dat een op drie Vlaamse werknemers een ‘geschoolde’ job bezet en on-
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geveer een op vier werknemers een ‘geoefende’ job heeft. De twee uiterste

categorieën zijn minder dicht bevolkt met iets meer dan een op vijf werk-

nemers ineencomplexe job en ietsminderdaneenopvijf in eeneenvoudige

job. Dezelfde conclusie gaat op indienwekijkennaar de organisaties tot tien

werknemers. In de kleine organisaties werkt men zelfs nog meer in ‘een-

voudige’ (17,5%) of ‘geoefende’ (34,3%) jobs. Vooral de geoefende arbeid is

hier sterker vertegenwoordigd dan in de grotere organisaties.

laaggekwalificeerde

arbeid is niet

verdwenen

Voor 44% van de jobs in organisaties vanaf tien werknemers en iets meer

dan de helft van de jobs in kleinere organisaties is eigenlijk geen of slechts

minimale opleiding of ervaring vereist (eenvoudig + geoefend werk). We

kunnen dus zeker niet stellen dat de laaggekwalificeerde arbeid in Vlaande-

ren verdwenen is.

2.2.2. Een overwicht van eenvoudig werk in de diensten ____________________

‘scheve verdeling’

De cijfers verschillen sterk tussen de economische sectoren. Algemeen stel-

lenwevast dat de verdeling van laaggeschooldwerk in de economie ‘scheef’

is. In amper 7% van de organisaties is meer dan 60% van de banen laag-

gekwalificeerd, terwijl ruim 80% van de Vlaamse organisaties rapporteert

dat minder dan 20% van hun jobs eenvoudig zijn. Deze scheve verdeling

vraagt ommeer detail om die sectoren en organisaties te identificerenwaar

laaggeschoold werk sterk is geconcentreerd.

Vooral in de secundaire (industriële) en tertiaire sector (commerciële dien-

sten) is er veel niet-geschoolde (laaggekwalificeerde + geoefende) arbeid. In

de secundaire sector is ietsminderdandehelft vande jobsniet geschoold en

in de tertiaire sector zelfs iets meer dan de helft. Vooral eenvoudig werk

vinden we veel vaker terug in de tertiaire sector, met name in de ‘handel’,

‘distributie’ en ‘horeca’ die zeer veel (32%) eenvoudige banen aanbieden.

Deze sectoren zijn samen de grootste in de Vlaamse economie en kenmer-

ken zich dus door een groot aandeel eenvoudige arbeidsplaatsen waarvoor

geen enkele scholing of ervaring nodig is.

Dit is een bevestiging van de conclusie uit het Nederlandse onderzoek: de

laaggekwalificeerde arbeid verdwijnt niet,maar is niet zondermeer gelijk te

stellen aaneen industriële laaggekwalificeerde job.Ook inde sector van ‘het

openbaar bestuur en de gemeenschapsvoorzieningen’ vergt ruim 40% van

de jobs geen scholing. Sectoren waar weinig niet-geschoolde arbeid te vin-

den is, zijn ‘de gezondheidszorg’, ‘de financiële enzakelijkedienstverlening’

en ‘het onderwijs’. Dit laatste betekent een belangrijke nuance met betrek-

king tot het segment van de deeltijdse dienstverleningsarbeid die in het
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Nederlandse onderzoek soms bij ‘de onderkant’ wordt gerekend: deeltijds

werk in deze sectoren is zeker niet per definitie laaggekwalificeerd en kan

bestworden onderscheiden van het zgn. flexwerk in commerciële diensten.

900 000 jobs vergen

maar beperkte

opleiding

Wanneer we de enquêteresultaten extrapoleren naar de hele Vlaamse eco-

nomie aan de hand van administratieve gegevens, blijkt dat er anno 2001 in

Vlaanderen ongeveer 373 000werknemers eenvoudigwerk uitoefenen. Ver-

der leren we dat ongeveer 538 000 werknemers een geoefende job hebben.

Samengeteld kunnen we besluiten dat er tegenwoordig iets meer dan

900000 werknemers of maar liefst bijna 45% van de werknemers in loon-

dienst een job uitoefenen waarvoor geen of slechts eenminimale opleiding

of ervaring vereist is, die nauwelijks inwerktijd vraagt, waarvoor werkne-

mers niet zelfstandig moeten of kunnen beslissen en die onder directe su-

pervisie plaatsvindt. De overige 55% van de werknemers (of ongeveer

1 000000 personen) heeft een job waarvoor wel opleiding of ervaring is ver-

eist. Hiervan hebben 430000 personen complex werk. Tabel 2 vat het over-

zicht samen.

Tabel 2: aantal en aandeel laaggekwalificeerde en geoefende jobs (Vlaams Gewest, 2001)

Sector Totaal aantal
jobs

Laaggekwalificeerde
jobs

Geoefende jobs Som = niet-ge-
schoolde jobs

N % N % N %

Secun-
daire

503 324 1 000 29 % 153 000 39 % 234 000 35 %

Tertiaire 547 697 143 000 51 % 158 000 40 % 301 000 44 %

Quartaire 584 133 58 000 21 % 85 000 21 % 143 000 21 %

Totaal 1 635 154 282 000 100 % 396 000 100 % 678 000 100 %

* Berekening enkel voor organisaties vanaf tien werknemers.
Bron: cijfers berekend op basis van PASO 2002 en RSZ-gegevens 2001.

laaggekwalificeerde

jobs vooral in

tertiaire sector

Verder stellen we vast dat de tertiaire sector duidelijk het hoogste aantal

laaggekwalificeerde jobs aanbiedt, namelijk ongeveer de helft van alle laag-

gekwalificeerde jobs (143000), terwijl iets minder dan één op drie (81 000) in

de secundaire sector te vinden is. In absolute aantallen blijkt dus dat de

tertiaire sector veel meer laaggekwalificeerde jobs aanbiedt dan de secun-

daire. Als we opnieuw de niet-geschoolde arbeid bekijken als de som van

laaggekwalificeerde en geoefende arbeid, dan blijkt dat de tertiaire sector
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met 301000 jobs instaat voor 44% van deze niet-geschoolde arbeidsplaat-

sen.De secundaire sector biedt 234 000niet-geschoolde jobs (35%) aan ende

quartaire sector 143000 (21%).

handel, distributie

en horeca

Indienwe een sectorniveau dieper analyseren, dan is het vooral interessant

omna te gaanwat de ‘handel’, ‘distributie’ en ‘horeca’ betekenen in termen

van aantallen laaggekwalificeerde en niet-geschoolde jobs. Deze groep ver-

tegenwoordigt ietsmeer dandehelft vande tertiaire sector en telt 32% laag-

gekwalificeerde jobs. In absolute aantallen geeft dit ongeveer 89000

eenvoudige arbeidsplaatsen, ofwel bijna één derde van alle eenvoudige jobs

in deVlaamse economie. Samenmet de 92000 geoefende jobs zijn er in deze

sectormaar liefst 181 000arbeidsplaatsenwaarvoor geenof slechtsminima-

le opleiding of ervaring vereist is. Daarmee staan deze sectoren in voor iets

meer dan een vierde van de niet-geschoolde arbeid in Vlaanderen.

Het is met deze cijfers bij de hand niet moeilijk om kritische vragen te
stellen bij het discours van de kenniseconomie. De resultaten uit de
PASO-enquête lopen ook erg parallel aan de Nederlandse vaststellin-
gen: het eenvoudigewerk is allerminst verdwenen,maarwe vindenhet
nu terug in andere bedrijven en sectoren, in het bijzonder in specifieke
commerciële dienstensectoren.

2.3. Kennisjobs in de kenniseconomie?

een ruime definitie Het blijkt uit de PASO-cijfers dus dat de Vlaamse arbeidsplaatsen nog niet

overwegend te typeren zijn als kennisjobs, wel integendeel. Een andere di-

mensie vande zgn. kenniseconomie gaat erover dat er ooknieuwebedrijven

en sectoren ontstaan ten gevolge van de hierboven beschreven ontwikke-

lingen (ICT en de delokalisatie van niet-kennisintensieve activiteiten). De

vraag is danwat het belang is van deze sectoren en of we inderdaad kunnen

vaststellen dat hier overwegend kennisjobs terug te vinden zijn. Om dit te

doen is op basis van de zgn. NACE-codes, een internationaal geharmoni-

seerde sectorindeling, een opdeling gemaakt in kennisintensieve en niet-

kennisintensieve sectoren, met als criterium ‘het gebruik van kennis’. Der-

gelijke analyses geven ons een eerste inzicht in de sectorstructuur van

Vlaanderen volgens dit criterium. Deze benadering negeert evenwel de ver-

schillen in kennisintensiteit binnen de sectoren en zelfs binnen organisa-

ties. Zo werkt een onderzoeksafdeling misschien zeer kennisintensief,

terwijl de productie slechts uitvoertwat in de onderzoeksafdelingwerd ont-

wikkeld. Bovendienmoeten we onderkennen dat kennis geenmonopolie is

vanhightechsectoren,maardathet belangvankennis is toegenomen inalle

sectoren van de economie. Het zou dan ook correcter zijn om op het niveau

van individuele organisaties of zelfs afdelingen van organisaties de kennis-
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intensiteit te indiceren,maardaarover zijn vooralsnoggeencijfers voorhan-

den. Sectoren waar het gebruik van kennis een cruciale rol speelt, zijn in-

gedeeld als kennisintensieve sectoren: onderwijs, financiële en zakelijke

dienstverlening en aanverwanten (bv. consultancy) en alle sectoren die te

maken hebben met informatisering, automatisering, databeheer, telecom-

municatie. Ook onderzoeksbureaus en wetenschappelijk werk behoren tot

deze categorie. Het mag duidelijk zijn dat deze indeling niet is gemaakt op

basis van bijvoorbeeld het gebruik van ICT, het aantal patenten of het aantal

managers, zoals sommige internationale consultants vooropstellen. We

hebben ons criterium ‘gebruik van kennis’ erg ruim geı̈nterpreteerd, met

inbegrip van bv. het onderwijs, wat vrij ongebruikelijk is in de hedendaagse

internationale omschrijvingen die vaak gebruikt worden in het discours

over de kenniseconomie.

moeizame evolutie

naar kennise-

conomie

Deze ruime definitie zou kunnen leiden tot een flatterend beeld van de

Vlaamse economie in internationaal perspectief. Nochtans leidt ook deze

indeling tot de vaststelling dat maar ongeveer 20% van alle Vlaamse orga-

nisaties totdekenniseconomiebehoort,waardoorhetbelangvandekennis-

economie opnieuw niet mag worden overschat. Tot die conclusie komt ook

onderzoek over het concurrentievermogen van de Vlaamse economie (De

Backer enSleuwaegen, 2003). Bij dat onderzoekkomtmen tot de vaststelling

dat er in Vlaanderen een sterke specialisatie is in demeer traditionele, min-

der kennisintensieve sectoren. Het besluit luidt dat de evolutie naar een

kenniseconomie vrij moeizaam verloopt.

Vergelijken we vervolgens de functiestructuur in de kennisintensieve sec-

torenmet de niet-kennisintensieve sectoren, dan blijken de verschillenwel

erg treffend.

Tabel 3: onderscheid kennisintensieve versus niet-kennisintensieve sector in type arbeid
(Vlaams Gewest, 2001), in %

Type arbeid Eenvoudig Geoefend Geschoold Complex

Niet-kenniseconomie 22,13 29,35 30,88 17,65

Kenniseconomie 4,84 6,41 43,46 45,29

* � 10 wns. gewogen naar grootte en sector (N = 617).

Bron: cijfers berekend op basis van PASO 2002.

Zo zien we dat in de kennisintensieve sectoren bijna 90% van de jobs min-

stens geschoold is. Laaggekwalificeerde en geoefende jobs komenhiermaar

zelden voor. In de niet-kennisintensieve sectoren daarentegen is iets meer

dan de helft van de jobs eenvoudig of geoefend. Hoewel het belang van de

kenniseconomie niet mag worden overschat, is er dus wel een zeer groot
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verschil in het soort arbeid dat voorkomt in de kennisintensieve en niet-

kennisintensieve sectoren, met een concentratie van laaggeschoold werk

in het ene segment en van complex werk in het andere (terwijl ‘geschoold

werk’ in beide segmenten voorkomt).

We kunnen wel degelijk spreken van een ‘kenniskloof’ op de arbeids-
markt: een scheidingslijn met een concentratie van laaggekwalificeerd
werk in specifieke sectoren van de economie: de landbouw, sommige
industriële sectoren (bv. de voeding) en — vooral — de commerciële
dienstverlening (handel en horeca).

2.4. De Vlaamse onderkant van de arbeidsmarkt?

scholingsstructuur In de PASO-enquêtewerd ook nagegaanwat de scholingsstructuur is van de

werknemers. Er werd daarbij gevraagd naar de verdeling van het aantal

werknemers in de organisatie volgens het behaalde diploma. Laaggeschool-

den werden in de PASO-enquête gedefinieerd als personen met maximaal

een diploma lager secundair onderwijs. Middelbaar geschoolden hebben

maximaal een diploma hoger secundair onderwijs en hooggeschoolden

ten slotte hebben na hunmiddelbare studiesmet succes verder gestudeerd

in het hoger onderwijs.

Tabel 4: opleidingsniveau per sector (Vlaams Gewest, 2001), in %

Laag Midden Hoog

Secundaire sector 37,88 41,77 20,35

Tertiaire sector 35,96 40,71 23,33

Quartaire sector 15,10 27,68 57,22

* � 10 wns. gewogen naar grootte en sector (N = 597).

Bron: cijfers berekend op basis van PASO 2002.

In de eerste plaats zien we een soortgelijke scholingsstructuur in de secun-

daire en tertiaire sectoren. Ietsmeer dan één op drie werknemers is er laag-

geschoold, ongeveer 40% is middelbaar geschoold en de overige 20% is

hooggeschoold. Een opsplitsing naar het meer gedetailleerde sectorniveau

geeftwel enkele verschillen. Terwijl industriële sectoren vrij gelijk zijn (met

ietsmeer laaggeschoolden indebouw,watmeermiddelbaar geschoolden in

de metaal en elektronica en iets meer hooggeschoolden in de overige indu-

strie), zijn de verschillen binnen de tertiaire sectoren veel groter. De sector

‘handel, distributie en horeca’ telt zeerweinig hooggeschoolden en een zeer

grote groep van zowel laag- als middelbaar geschoolden. De sector van de

‘financiële en zakelijke dienstverlening en overige diensten’ geeft een heel
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ander beeld. Hier is ‘maar’ één op vijf werknemers laaggeschoold en ismeer

dan de helft van dewerknemers hooggeschoold. Dit neigt naar de structuur

van de quartaire sector, die een heel andere verdeling kent dan de secun-

daire en tertiaire sectoren. Hooggeschoolden hebben er duidelijk de boven-

hand met bijna 60%, terwijl laaggeschoolden met 15% sterk

ondervertegenwoordigd zijn. Ongeveer 30% van de werknemers in deze

sector is middelbaar geschoold. Maar ook binnen deze quartaire sector zijn

er nog grote verschillen. In de sector van ‘het openbaar bestuur en gemeen-

schapsvoorzieningen’ zijn er nogal weinig hooggeschoolden en zeer veel

middelbaar geschoolden. In de ‘gezondheidszorg’ is al meer dan 40% van

het personeel hooggeschoold. In het ‘onderwijs’ ten slotte is bijna iedereen

hooggeschoold.

overscholing

Vergelijkenwede functiestructuurmet de scholingsstructuur zoals die naar

voren kwam uit de PASO-enquête, dan blijkt, niet verwonderlijk, dat de

scholingsstructuur en functiestructuur sterk parallel lopen, met een con-

centratie van lagergeschoolden in sectoren met overwegend eenvoudig

werk. Bij nader inzien stellen we evenwel een aantal boeiende verschillen

vast tussende functiestructuur endeaanwezigekwalificaties indeVlaamse

organisaties. Zo valt het op dat in bijna alle sectoren het aandeel van de

hooggeschooldenhoger is danhet aandeel vancomplexe jobs.Dit fenomeen

wordt soms getypeerd als ‘overscholing’. Het is vooral in de financiële en

zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg en het onderwijs dat er veel

meer hooggeschoolden zijn dan complexe jobs. Dit is niet echt verwonder-

lijk. Ten eersteworden niet alle hooggeschoolden vanzelfsprekend op com-

plexe taken ingezet maar allicht ook in het nevenliggende ‘geschoold’ werk

(de sectoren in kwestie hebben ook een hoog aandeel van dit type jobs).

Voorts zijn er ruimere competentieverschillen dan het diploma tussen

hooggeschoolden en kunnen ze ook op andere kenmerken verschillen die

een rol spelen in de concrete allocatie van personeel, bv. hun leeftijd. In

PASO werd bovendien enkel naar het diplomaniveau gevraagd, waardoor

er geen informatie is over een eventuele ‘kwalitatieve’mismatch (bv. tussen

algemene en technische kwalificaties). Ten slotte is er het rekruteringsbe-

leid van de organisatieswaarvanweweten dat dit neigt naar overvraging en

verdringing, en speelt ook het zogenaamde ‘wachtkamerfenomeen’ mee,

waarbij hogergeschoolden instromen in lagergekwalificeerde functies om

later door te stromen naar functies op hun kwalificatieniveau.

overbenutting Een tweede nuancering op het algemene beeld is dat het aandeel laagge-

schoolden nagenoeg overal (met uitzondering van de onderwijssector) gro-

ter is dan het aandeel eenvoudige jobs. Dit fenomeen, dat soms

overbenutting wordt genoemd, duikt vooral op in de overige industrie en

in de bouw waar niet zo heel veel eenvoudige jobs aanwezig zijn, terwijl

precies hier wel zeer veel laaggeschoolden werken. In deze twee sectoren
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wordt echter wel veel geoefend werk gerapporteerd, waarvoor blijkbaar

laaggeschoolden worden gerekruteerd. Naar analogie zal ook hier meespe-

len dat deze werknemers ongetwijfeld ook geoefend werk uitvoeren en dat

minstens een deel van deze groep over andere extra kwalificaties, zoals be-

roepservaring of extra opleidingen, kan beschikken.

voorzichtigheid aan

de dag leggen

Wemoeten deze conclusiesmet enige voorzichtigheid hanteren: de aanwij-

zingen die er in het onderzoek te vinden zijn over overscholing en overbe-

nutting zijn ten dele een gevolg van de operationalisering in het PASO-

onderzoekvanzowelde functiestructuur (complexiteit van jobs geı̈ndiceerd

door vier criteria) als de scholingsstructuur (geı̈ndiceerd door het formele

opleidingsniveau), waarbij enkelmet onvolmaakte indicatoren konworden

gewerkt. Vanwege het grootschalige karakter van de enquête was dit moei-

lijk te vermijden. Toch geeft dit aan dat er in organisaties allerlei rationali-

teiten spelen in de concrete allocatie van personeel, die verder gaan dan het

strikte formele opleidingsniveau.

Enerzijdszijnmechanismenvanverdringingvanmindergekwalificeer-
den vast te stellen en anderzijds kan ook worden geconcludeerd dat
extra troeven of andere dan schoolse competenties een rol spelen in
het vinden van een baan en in loopbaantrajecten.Met name voorwerk-
nemers zonder scholing is dit een belangrijke conclusie.

2.5. De kenniskloof verbergt andere problemen

Gegeven de concentratie van eenvoudigwerk in specifieke sectoren en ken-

niswerk in andere is de volgende vraag wat dit impliceert voor de werkne-

mers. Inhet PASO-onderzoekhebbenwegezochtnaar dekenmerkenvande

organisaties waar eenvoudig werk voorkomt en naar het profiel van hun

werknemers.

kenmerken

arbeidsmarkt

eenvoudig werk

Organisaties met overwegend eenvoudig werk bieden hun, vooral laagge-

schoolde, werknemers vaker dan gemiddeld een tijdelijk contract aan. Ze

hebben ook een minder stabiel personeelsbestand door een groot verloop.

Hoewel we veel in- en uitstroom vanwerknemers spontaan associërenmet

de kennisintensieve organisaties uit de zgn. ‘nieuwe economie’, waarwerk-

nemers vlot van de ene job naar de andere ‘hoppen’ (zoals in de zakelijke

dienstverlening), zijn het precies de organisaties met veel laaggekwalifi-

ceerde jobs die met een grotere turbulentie kampen: een grote instroom

van personeel gaat er gepaard met een grote uitstroom, bovendien vaak

vanwegegedwongenontslag.Dit kan samenhangenmetmeereconomische

onzekerheidmaarookmetde slechterearbeidsomstandighedenenarbeids-

voorwaarden (lonen en contracten, flexibiliteit). Ze hebben (daardoor?)

meer rekruteringsmoeilijkheden dan andere organisaties, ook voor vacatu-
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res voor leidinggevenden, zo blijkt uit de enquête. Redenen die men daar-

voor aangeeft zijn onder meer slechtere arbeidsvoorwaarden en loonsver-

wachtingen die niet overeenstemmen met wat men aanbiedt. Het aandeel

allochtone werknemers in deze bedrijven overstijgt verder duidelijk het ge-

middelde voor de hele Vlaamse economie. Het blijkt ook dat de organisaties

met veel laaggekwalificeerde arbeid niet vanzelfsprekend (kunnen) inves-

teren inde competentieontwikkeling vanhunwerknemers.Dewerknemers

in deze bedrijven krijgen significant minder vaak opleiding dan in andere

bedrijven. Dit alles gaat ten slotte gepaard met minder optimisme voor de

toekomst. Deze groep van bedrijven telt meer organisaties die in de nabije

toekomsteendalingvanhetwerknemersaantal verwachten.Bovendienzijn

het uitsluitend deze bedrijven die nog een groei vaststellen in het aantal

laaggekwalificeerde arbeidsplaatsen. In alle andere organisaties verwacht

men dat het aandeel eenvoudig werk in de toekomst zal afnemen. Dat kan

wijzen op een verdere toenemende concentratie van eenvoudig werk in dit

specifieke segment op de arbeidsmarkt.

kenmerken

arbeidsmarkt van

kenniswerkers

Anders is het gesteld in de organisaties waar de meeste jobs complex zijn.

Allochtonen vinden we bijna niet terug in deze organisaties. Er blijken wel

meer dan gemiddeld vrouwen te werken, die in de betreffende sectoren

(quartaire sector) vaker regelingen kunnen treffen voor een betere combi-

natie arbeid-gezin (loopbaanonderbreking, deeltijdarbeid).Doorde specifie-

ke professionele deelmarkt van kenniswerkers waarop deze organisaties

rekruteren (en de uitgebouwde personeelsstatuten), is er minder perso-

neelsdynamiek en kennen relatief minder organisaties rekruteringsmoei-

lijkheden. Vanzelfsprekend is in de organisaties waar kenniswerk

prevaleert het juiste diploma essentieel bij werving en selectie, maar daar-

naast spelen ‘vlot zijn in omgang’ (teamwerk en sociale vaardigheden),

werkervaring en talenkennis mee. Deze bedrijven trekken ook vaak tijde-

lijke werknemers aan (onderwijs!), maar vooral uitzendkrachten worden

hier veel minder vaak ingezet. Typisch voor deze arbeidsmarkt van de pro-

fessionele kenniswerkers is de belangrijke opleidingsinspanningen die de

organisaties en werknemers leveren. De kennis van de werknemers is im-

mers hun voornaamste troef. Vandaar dat bijna alle organisaties opleiding

aanbieden en de participatiegraden zeer hoog zijn.

Organisaties met overwegend eenvoudig werk blijken een aantal ken-
merken te cumuleren die belemmeringen kunnen inhouden voor een
volwaardige integratie op de arbeidsmarkt. Meer tijdelijke contracten,
een hoger personeelsverloop gecombineerd met recruteringsmoeilijk-
heden vanwege arbeidsvoorwaarden en beloning, en een beperkter op-
leidingsbeleid zijn enkele kenmerken van deze organisaties.
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& 3. Naar een zorgzame arbeidsmarkt

conclusies over de

kenniseconomie ...

Bijna een op vijf Vlamingen heeft werk dat een korte inwerktijd vereist,

waarvoor geen opleiding of ervaring nodig is, waarbij men onder directe

supervisie werkt en geen zelfstandige beslissingen moet nemen. Kennis-

werkers, ‘normwerknemers’ van deze nieuwe eeuw, lijken relatief dun ge-

zaaid: één op vijf Vlamingen mag zich verheugen over een complexe job.

Niet alleen is er nog een aanzienlijk aandeel eenvoudig en geoefendwerk in

Vlaanderen, het blijkt ooksterkgeconcentreerd te zijn in specifieke sectoren

en activiteiten. Er is een scheidingslijn op de arbeidsmarktmet een concen-

tratie van laaggekwalificeerd werk in voornamelijk de landbouw, sommige

industriële sectoren (voeding) en —vooral — de commerciële dienstverle-

ning (handel en horeca), die op zichzelf al goed is voor bijna 190000 eenvou-

dige jobs.

In de zogenaamde kennissectoren daarentegen heeft een overgrote meer-

derheid van het personeel inderdaad een geschoolde of complexe job. Dit

type organisatiesmaakt echter nietmeer dan één vijfde uit vanhet Vlaamse

organisatielandschap. De retoriek van de kenniseconomie zit dus niet fout

metdevoorspellingdat er voor laaggekwalificeerdearbeidminder toekomst

is in de ‘echte’ kennisorganisaties. Ze staat wel te ver af van de realiteit als

we het hebben over het gewicht van kennisorganisaties in de totale econo-

mie. Onze economie is (nog) niet overwegend een kenniseconomie. Daar-

naast stellen we wel degelijk een kloof vast, namelijk een kenniskloof

waarbij het kenniswerk is geconcentreerd in — ruim geschat — 20% van

deVlaamseorganisaties.Ookde jobsmetdeminsteontplooiingskansenzijn

geconcentreerd in bepaalde sectoren en wel in organisaties die grotere risi-

co’s op werkonzekerheid, negatieve arbeidsomstandigheden en minder

ontplooiingskansen cumuleren. Dit betekent ook minder kansen op een

duurzame integratie op de arbeidsmarkt van de betrokken werknemers.

Een duurzame integratie betekent immers een loopbaan die voldoende ze-

kerheid biedt én voldoende leer- en groeimogelijkheden in zich heeft.

De vaststelling dat er nog een aanzienlijk deel eenvoudig werk is, en onge-

twijfeldook altijd zal blijvenbestaan, endewetenschapdat er altijdmensen

met minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt actief zullen (moeten) blij-

ven, vragenomeenbeleidsantwoord:dezebanenendezewerknemersmoe-

ten met de nodige zorg worden omringd, zodat de risico’s op sociale

uitsluiting worden beperkt.

meer doordacht

beleid gevraagd

In de eerste plaats betekent dit dat ook voor deze taken een aantal ‘kwali-

teitscriteria’ moet worden bewaakt, in termen vanminimale leer- en groei-

mogelijkheden, bijvoorbeeld door een zekere autonomie en taakverbreding
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en door opleiding, en in termen van het bewaken van belastende arbeids-

omstandigheden en arbeidsvoorwaarden, zoals gebrek aan werkzekerheid

en te flexibele uurroosters. Daarnaast blijft het essentieel de opleidingsmo-

gelijkheden te bewaken van de mensen die deze banen bezetten en dit om

hun kansen op een betere positie op de arbeidsmarkt door tijdige uitstroom

naar jobs met meer ontplooiingsmogelijkheden te maximaliseren.

verwachtingen

t.a.v. het onderwijs

De relativering van de verspreiding en draagwijdte van de kenniseconomie

vandaag impliceertookdatdeverwachtingen tenaanzienvanhetonderwijs

moeten worden bijgesteld. Een permanente toetsing met de feitelijke ont-

wikkelingen aan de ‘vraagzijde’ van de arbeidsmarkt, door systematisch en

longitudinaal onderzoeknaar het soort banendie organisaties effectief aan-

bieden en welke troeven werkzoekenden daarvoor het best hebben, is geen

overbodige luxe voor een samenleving die sociale inclusie hoog in het vaan-

del wil dragen. Eerder Brits onderzoek over dezelfde problematiek conclu-

deerde datwatmeer loodgieters de samenlevingmeer ‘deugd’ zouden doen

dan nog maar meer computerspecialisten. Brynin (2002) stelt dat de maat-

schappelijk geëscaleerde vraag naar (hoog)gekwalificeerden, de economi-

sche vraag naar competenties overtreft en leidt tot excessieve ‘skill

competition’ envooralnaaroverkwalificeringenverdringing.Hierdoorkun-

nen ernstige vragenworden gesteld bij de economische return van investe-

ringen in sommige gespecialiseerde onderwijsvormen (Brynin, 2002;

Borghansen de Grip, 2000).

Dezedubbelezorgvoor aandachtvoordekwaliteit vaneenvoudigebanenen

vooreen ‘realistischer’ sturingvanhetonderwijsbeleid isdes tebelangrijker,

omdat de PASO-cijfers ook tonen dat het precies én uitsluitend de organisa-

ties met overwegend eenvoudig werk zijn die verwachten dat er in de toe-

komst nog meer laaggekwalificeerd werk te rapen valt binnen hun

bedrijfsmuren.
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nelenquête bij Nederlandse bedrijven.

4. Het PASO-onderzoek wordt gecoördineerd door drie onderzoeksgroepen van de
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heid en Toerisme en de Vlaamseminister van Economie, Buitenlands Beleid en E-

government zijn de opdrachtgevers van PASO. Het project kadert in het VIONA-

onderzoeksprogramma en in het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen
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