LOOPBAAN

De impact van robots op de werkgelegenheid
is minder groot dan gedacht

VALS ALARM OP
DE ARBEIDSMARKT
WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DIGITALISERING EN ROBOTISERING VAN WERKPROCESSEN VOOR
ARBEID EN WERKGELEGENHEID? IN DE HUIDIGE ECONOMIE IS ER WEINIG ANGST VOOR VERLIES
AAN WERKGELEGENHEID. OP DIT MOMENT IS HET EERDER EEN PROBLEEM OM ALLE BANEN BEZET
TE KRIJGEN, ZEGGEN EVERTJAN MULDER EN RENZ DAVITS. MAAR, ER ZIJN WEL FUNDAMENTELE
VERANDERINGEN AAN DE GANG. OM HIEROP TE ANTICIPEREN ZIJN MAATREGELEN NODIG.
door EvertJan Mulder en Renz Davits illustratie Marc Kolle

DE TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG IS VOLOP AAN DE
GANG EN RAAKT ALLE BEDRIJFSSECTOREN. Bij het maken van de
Billy-kast van IKEA komt er geen mens
meer aan te pas. Alles gebeurt door
robots. Hetzelfde is het geval in de enorme opslagmagazijnen van Amazon, waar
zelfrijdende robots bestellingen uit de
magazijnen klaarzetten voor verzending.
In China worden huizen met 3D-printers gebouwd en de zelfrijdende auto zal

Het management moet
nadenken over nieuwe
waardemodellen

beroepen, zoals accountant, rechter en
chirurg, die vaak als immuun voor technologie werden gezien, worden geconfronteerd met de inzet van algoritmes en
kunstmatige intelligentie. Beroepen in
de administratieve sfeer raken steeds
meer in de verdrukking, door de inzet
van digitale dienstverlening en verdergaande administratieve automatisering.
Zie bijvoorbeeld de forse uitstroom bij
de banken de afgelopen jaren, waar wel
30 à 40 procent van het administratieve
personeel is verdwenen. De verwachting
is dat blockchaintechnologie het aantal
administratieve banen in alle sectoren
nog sterker zal verminderen, simpelweg
omdat de technologie bestaande procedures en administraties voor een groot
deel overbodig maakt.

DISCUSSIE
Technologische vooruitgang gaat altijd
gepaard met discussie. In deze discussie
zijn drie belangrijke elementen te onderkennen. In de eerste plaats de gevolgen
voor werkgelegenheid, waarbij het draait

een revolutie ontketenen in de wereld
van mobiliteit.
Niet alleen chauffeurs en bouwvakkers
krijgen met nieuwe technologie te
maken. Ook hooggekwalificeerde
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om de vraag of digitalisering en robotisering leiden tot meer of minder werk.
Ten tweede de vraag omtrent de kwaliteit van arbeid. Dat arbeid zal veranderen is duidelijk, maar de vraag is of het
gaat om verrijking of verarming.
Ten derde de tijdsdimensie: gaan de
veranderingen snel of langzaam?
In de visie van ‘meer werk’ leidt inzet
van technologie tot innovatie, met als

gevolg economische groei en banengroei.
De visie over ‘minder werk’ houdt in dat
verhoging van de arbeidsproductiviteit
door innovatie (door arbeidsbesparende
technologie) juist leidt tot minder werk.
Beide visies sluiten elkaar niet uit.
Technologische vooruitgang doet banen
verdwijnen, maar er zijn ook nieuwe
banen die verschijnen.
Wat betreft de kwaliteit van arbeid zijn
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STUDIES
INTERNATIONAAL:
• Brynjolfsson & McAfee (2014).
The Second Machine Age: Work,
Progress, and Prosperity in a Time of
Brilliant Technologies.
• Brynjolfsson & McAfee (2011). Race
against the machine: How the digital
revolution is accelerating innovation, dri
ving productivity, and irreversibly trans
forming employment and the economy.
• Frey & Osborne (2013). The future of
employment: how susceptible are jobs to
computerisation?
• McKinsey (2017). A future that works: au
tomation, employment, and productivity.
• WEF/BCG (2018). Towards a Reskilling
Revolution, A Future of Jobs for All.
• OECD (2016). The risk of automation for
jobs in oecd countries: a comparative
analysis.
• PwC (2018). Will robots really steal our
jobs? An international analysis of the
potential long term impact of automation.

NATIONAAL:
• Rathenau (2015). Werken aan de
robotsamenleving.
• WRR (2015). De robot de baas.
De toekomst van werk in het tweede
machinetijdperk.
• SER (2016). Mens en technologie: samen
aan het werk. Verkenning en werkagenda
digitalisering.

er ook verschillende visies die elkaar niet
uitsluiten. ‘Verrijking van arbeid’ kan
plaatsvinden doordat mensen met een
handicap door de technologie in staat
worden gesteld om volwaardiger werk te
verrichten. Tegelijkertijd kan diezelfde
technologie via datagestuurde instructies
de autonomie van individuen sterk
inperken en daarmee zorgen voor
taakverarming.
Gaan de veranderingen snel of langzaam? Er bestaan verschillende visies.
Iedereen is het erover eens dat de technologie exponentieel groeit met een
snelheid die nog niet eerder is vertoond.
Tegelijkertijd is er ook nog steeds een
groot aantal processen waar nog weinig
te merken is van de nieuwe technologie.
Er wordt wel veel over gepraat (zie bijvoorbeeld alle seminars over blockchain), maar het aantal concrete
implementaties is nog beperkt.

ONDERZOEKEN
De hiervoor geformuleerde vragen zijn
in een aantal internationale studies aan
de orde gesteld. Dit levert bruikbare inzichten op, althans voor dit moment.
De start van de discussie over de impact
van technologie op arbeid lag bij de studies van met name Brynjolfsson & McAfee, getiteld ‘Race against the machine’
(2011) en later ‘The Second Machine
Age’ (2014). Hierin werden vooral de
ontwikkeling en de impact van nieuwe
technologie geschetst. Hun onderzoek
concludeert dat technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan en bijna ieder domein zullen raken. Organisaties
en vaardigheden van werknemers kunnen dit niet bijhouden en zullen steeds
meer achteropraken.
Osborne & Frey hebben vervolgens in
hun veel geciteerde studie (2013) deze
technologische ontwikkelingen geprojecteerd op de banenmarkt van de VS en
kwamen tot de conclusie dat ongeveer
50 procent van de banen in de VS op
het punt staat te verdwijnen, met name
banen in transport, logistiek en administratie. Latere studies, met name van de
OECD, McKinsey, het World Economic
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Het gaat meer om
aanvulling dan
om vervanging

Forum (WEF) en PwC, hebben deze
conclusies fors genuanceerd.
Zo lieten studies van de OECD en
McKinsey zien dat het eigenlijk niet
mogelijk is om te spreken over de technologische impact op banen, maar dat
dit alleen kan met betrekking tot taken.
Afhankelijk van de taken waaruit een
baan bestaat, is de kans op verandering
door technologie groter of kleiner. Deze
studies komen tot aanzienlijk lagere aantal banen die in de gevarenzone verkeren. De OECD en McKinsey wijzen er
ook op dat de transitie veel langzamer
zal verlopen dan eerdere alarmerende
berichten suggereren. Factoren die
daarbij een rol spelen, zijn:
• beschikbaarheid van technologie;
• benodigde investeringen in technologie;
• dynamiek van de arbeidsmarkt;
• economische afwegingen;
• sociaal-culturele acceptatie.

GOLVEN
De studie van PwC voegt hieraan toe dat
‘de’ technologie niet bestaat. Er is veel
meer sprake van golven technologie die
de komende jaren worden toegepast, elke golf met zijn eigen impact op arbeid.
• De ‘algorithmic’ golf: hier gaat het om
de automatisering van eenvoudige
taken op het gebied van data-analyse,
berekening, besluitvorming, communicatie et cetera. Deze golf is al bezig
en bereikt zijn piek in de beginjaren
van 2020.
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MAATREGELEN

A+O FONDS
GEMEENTEN
Dit artikel is gebaseerd op literatuuronderzoek dat is ver
richt in opdracht van A+O fonds Gemeenten. A+O fonds
onderzoekt de gevolgen van ontwikkelingen op arbeid en
werkgelegenheid van gemeentelijke organisaties en biedt
handvatten voor bestuurders en management om hierop
te anticiperen.

• De ‘augmentation’-golf: hier gaat het
om meer complexe automatisering van
taken. Bij steeds meer besluitvorming
en administratieve taken wordt AI ingezet. Het gaat hier wel om een semigecontroleerde inzet. Deze golf bereikt
zijn piek in de late jaren van 2020.
• De ‘autonomous’ golf: hier draait het
om de inzet van autonome systemen
(robots) die besluitvorming, administratieve taken en fysiek werk grotendeels overnemen. Deze golf bereikt
zijn piek in de beginjaren van 2030.
Op basis van deze studies komt het
WEF tot de conclusie dat het de komende jaren slechts deels zal gaan om substitutie van arbeid door technologie, maar
veel meer om complementariteit tussen
mens en technologie bij het uitvoeren
van arbeid. De grote uitdaging volgens
het WEF is om het bestaande potentieel
aan arbeid te reskillen. Niet voor niks
heet hun rapport ‘The reskilling revolution’. Nieuwe vormen van scholing en
opleiding spelen daarbij een belangrijke
rol. De Nederlandse SER spreekt in dit
verband van ‘scholing 2.0’, wat zich
kenmerkt door vraagsturing, flexibiliteit
en een hoge kenniscirculatie. Er zijn
inmiddels spectaculaire voorbeelden
van geslaagde omscholing van ‘old
school’-functies naar future jobs.
Een beroemd voorbeeld is het programma ‘from coal to code’ in Kentucky
(VS), waar mijnwerkers geleerd hebben
software te ontwikkelen.

Op basis van de huidige studies zijn
twee belangrijke conclusies te
formuleren:
• Het aanvankelijke alarm dat robots de
werkgelegenheid wegvagen, ligt genuanceerd. Het tempo van de transitie is
lager dan aanvankelijk gedacht, plus de
impact op de werkgelegenheid minder
groot dan gedacht. Het gaat veel meer
om complementariteit (aanvulling) dan
om substitutie (vervanging).
• Er zullen inderdaad banen verdwijnen,
maar ook nieuwe banen verschijnen.
Naar verwachting zullen praktisch alle
functies te maken krijgen met verandering van taken. Veel mensen moeten
leren werken met nieuwe vormen van
technologie. Dit vraagt om een enorme
inspanning op het gebied van
(om)scholing.
Op basis van deze conclusies zijn de
afgelopen jaren nationaal een aantal
beleidsadviezen geformuleerd door
instituten als de WRR, de SER en het
Rathenau Instituut. De verschillende
adviezen die hierin zijn geformuleerd
worden goed samengevat in een studie
van McKinsey (2017), met daarin duidelijke maatregelen voor respectievelijk
beleidsmakers, management en individuele medewerkers.
• Beleidsmakers moeten nadenken over
instrumenten om skills te ontwikkelen,
nieuwe banen te creëren plus sociale
vangnetten op te zetten.
• Het management moet nadenken over
nieuwe waardemodellen plus bijbehorende ingrepen en herstructurering van
processen en organisaties.
• Individuele medewerkers moeten
nadenken wat zij moeten (bij)leren in
de omgang met technologie, plus de
typische sociale vaardigheden ontwikkelen die in het werk nodig zijn die
computers nu eenmaal niet bezitten.
Daarnaast brengt de technologische
vooruitgang ook politieke vragen met
zich mee, zoals nieuwe verdelingsvraagstukken en de autonomie van werknemers. Deze zullen een plaats op de
politieke agenda moeten krijgen.
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