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‘Mijn motto
is: iedereen
heeft een
talent’
‘Onze huidige samenleving is nog te veel
gericht op wat je niet kunt, terwijl we naar
een situatie moeten waarin je uitgaat van
je sterkste kant.’
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Voorzitter Sociaal-Economische Raad
Mariëtte Hamer

‘Besef dat iedereen
nodig is en
iets kan bijdragen’
Mariëtte Hamer is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.
De Kamer praat met haar over de onzekerheid in de economie, de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de verhoudingen tussen
de sociale partners. ‘Wat we nu een sociaal akkoord noemen, heet
in 2025 misschien de nationale cao.’
De Kamer: Wat zijn de grootste onzekerheden voor de economie
van Nederland in 2025?
Mariëtte Hamer: ‘De belangrijkste onzekerheid vind ik de politieke instabiliteit, in elk geval Europees gezien. Als ik kijk naar de kritische
houding ten opzichte van de EU bijvoorbeeld in Engeland, de ontwikkelingen in Griekenland, de snelle fluctuering in politieke meerderheden en minderheden, dan vind ik dat op het ogenblik redelijk
onvoorspelbaar. Het is moeilijk in te schatten of de politiek weer zal
stabiliseren of dat dit een blijvende ontwikkeling is. Hoe de Nederlandse economie zich als geheel zal ontwikkelen, is ook onzeker. We weten
dat productieprocessen internationaler worden en dat elk land in de
waardeketen een eigen rol heeft. Vraag is waar Nederland de meeste
toegevoegde waarde kan leveren en hoe de opkomende economieën
het zullen gaan doen. Dit zal consequenties hebben voor onze economische groei. De groeipercentages zijn kleiner dan in de jaren voor de
crisis. De oude dominantie van Nederland, Duitsland en Frankrijk zien
we verdwijnen. Andere economieën komen op.
‘Ook op de arbeidsmarkt is er een aantal onzekerheden. De veranderingen in individuele levens zorgen in de economie voor onzekerheid,
omdat het minder makkelijk te voorspellen is hoe een loopbaan verloopt. Mensen hebben niet meer slechts één baan, maar stappen over
van de ene naar de andere baan of worden zzp’er.
‘Als laatste noem ik de onzekerheden in arbeidsverhoudingen. Daarmee bedoel ik de manier waarop werkenden en werkgevers zich in de
toekomst tot elkaar zullen verhouden, bijvoorbeeld doordat de diversiteit in arbeidsrelaties toeneemt. Hoe gaat zich daarbij de verhouding
tussen werkgevers en werknemers ontwikkelen. Blijven er collectieve
afspraken of wordt het meer ieder voor zich? Daar moeten we over
nadenken.’
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De Kamer: Wat zijn de zekerheden in 2025?
Hamer: ‘Met stip op één zou ik zeggen dat we zeker weten dat alles in
ons leven onzekerder wordt. Daar moeten we ons op aanpassen en op
voorbereiden. We zijn nog erg bezig om oude vanzelfsprekendheden
te behouden. Dat is niet vol te houden, daar gaan de veranderingen in
de economie en op de arbeidsmarkt, maar ook in privélevens, te snel
voor. ‘Tegelijkertijd zijn er ook ontwikkelingen waarvan we zeker zijn.
De ontgroening en de vergrijzing zullen doorzetten, evenals de globalisering. Wat we ook zeker weten is dat we ons leven lang zullen moeten
leren en onszelf ontwikkelen, als land en als persoon. Nederlanders
zijn goed in wat we polderen noemen. Ik ben ervan overtuigd dat de
overlegeconomie ook in 2025 belangrijk is. En we zullen onze welvarende positie behouden. Nederlanders blijven goede verkopers, zowel
met elkaar als naar buiten. Maar we moeten oppassen voor het gevoel
dat we daar zo exclusief in zijn en onze voorsprong wel zullen behouden, want ook de opkomende economieën ontwikkelen zich volop.
‘Technologische ontwikkelingen zet ik ook bij de zekerheden, omdat
we weten dat robots en ICT een steeds groter onderdeel van het werk
zullen worden. Bij de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn we nu
met twee trajecten bezig: leren in de toekomst en robotisering. Bij dit
laatste traject kijken we naar wat er aan de arbeidsmarkt verandert
door de opkomst van de technologie: hoe zullen banen veranderen
en welke nieuwe banen komen erbij? En in het traject over leren in
de toekomst is de vraag: welke nieuwe kennis en vaardigheden zijn
daarvoor nodig? En hoe zorgen mensen ervoor dat ze zich permanent
blijven ontwikkelen om de veranderingen bij te houden. Dat zie ik als
grootste uitdaging voor de toekomst.’
De Kamer: Wat zouden de gamechangers in de economie kunnen zijn?
Hamer: ‘Als ik denk aan de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo
in Parijs, het neerhalen van de MH17 en de opkomst van Islamitische
Staat, kan de veiligheid in de wereld een belangrijke gamechanger
zijn. Veiligheid wordt de komende jaren een steeds belangrijker thema. Europa kan ook een gamechanger zijn: zullen er landen uit de
Europese Unie stappen? En hoe beïnvloedt dat de economie en de
welvaart van Europa? En ook de verandering in onze cultuur: komt
er een verdere verharding – of juist niet? Dit heeft effect op het vestigingsklimaat in Nederland.
‘Een positieve verandering is dat steeds meer mensen en bedrijven
zich bewust worden van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als dat in een versnelling komt, zou ook dat een
gamechanger kunnen zijn. Vanuit een aantal sectoren krijgt de SER
verzoeken of we kunnen helpen bij het opzetten van een convenant
voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat
laat zien dat er omtrent duurzaamheid in bredere context – ook duurzaamheid van arbeidsverhoudingen en arbeidsparticipatie – een hele
ontwikkeling gaande is.’
De Kamer: Welke sectoren zullen in 2025 gegroeid zijn,
welke gekrompen, en waarom?
Hamer: ‘Sectorgrenzen zullen vervagen. In 2025 zal het meer gaan om
de schakels die bedrijven in de productieketen oppakken. In Nederland
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‘Kennis wordt
in de toekomst
bij wijze van
spreken net zo
belangrijk als
voedsel’

zullen innovatie en distributie groeien. De meer traditionele activiteiten, zoals artikelen produceren en in elkaar zetten, zijn al langzaam uit
Nederland aan het verdwijnen. Meer dan naar sectoren zullen we naar
regio’s gaan kijken. Het gezamenlijk maken van één product binnen
een regio biedt meer kansen dan je als bedrijf concentreren op alleen
het ene stukje van de productieketen. De schotten tussen bedrijfs
activiteiten verdwijnen. Dat vraagt veel van de arbeidsmarkt en van de
flexibiliteit van mensen, omdat je op verschillende plekken en tijden
ingezet kunt worden. Ook hier zie je weer dat het van groot belang
is dat mensen leren zich te blijven ontwikkelen. Kennis wordt in de
toekomst bij wijze van spreken net zo belangrijk als voedsel. In termen
van banen zie je dat er een probleem ontstaat in het middensegment.
Bijvoorbeeld secretaresses: steeds meer mensen zijn in staat met hun
smartphone hun eigen agenda te beheren. De vraag is dan of de baan
van een secretaresse zo ingericht kan worden dat deze nog steeds
functioneel en aantrekkelijk is, of dat zo’n functie uiteindelijk verdwijnt.’
De Kamer: Hoe wordt innovatie in 2025 georganiseerd en welke
randvoorwaarden moet de overheid daarvoor blijven invullen?
Hamer: ‘Het is van belang dat er toekomstbestendig beleid wordt gevoerd dat gericht is op de veranderingen in technologie, economie
en arbeidsmarkt. Daar ligt voorlopig een taak voor de overheid. Mensen zullen ook steeds meer initiatieven gaan nemen. De structuur van
overleg zoals we die kennen zal veranderen, bijvoorbeeld doordat bedrijven kiezen voor co-creatie. Mensen zijn dan meer van onderop betrokken. Als ik co-creatie noem, denken mensen dat polderen gaat verdwijnen. Maar ik zeg juist dat polderen belangrijker wordt: met elkaar
overleggen, afstemmen en afspraken maken, blijft nodig. Alleen zal
het overleg zich niet meer beperken tot de bekende belangenorganisaties, maar zich uitstrekken tot iedereen die zich belanghebbende voelt
bij een bepaald aspect. De overheid zal dat proces moeten faciliteren.’
De Kamer: De start-ups van nu: zijn dat de grote bedrijven van 2025?
Hamer: ‘Dat is de grote vraag. Het is onder andere door financierings
problemen lastig om van een kleine mkb’er naar een wat groter bedrijf
door te groeien. Voor kleine bedrijven is het de vraag of ze het in de toekomst aandurven meer mensen in dienst te nemen. Als de technologie
en creativiteit zich blijven ontwikkelen, zullen ook volgende generaties
weer met nieuwe bedrijfsactiviteiten komen en daar een plek voor vinden. Of start-ups klein blijven of zich juist gaan organiseren tot een nieuwe vorm van bedrijvigheid, vind ik lastig te voorspellen. Ook in 2025 zullen ze naast elkaar bestaan – de grote concerns en de kleine bedrijven.’
De Kamer: Hoe ziet de arbeidsmarkt er in 2025 uit?
Hamer: ‘We blijven vormen van werkgever- en werknemerschap houden. Er zijn altijd mensen die een idee hebben bedacht en de uitvoering daarvan moeten leiden – die noemen we maar even ondernemers
of werkgevers – en mensen die helpen dat tegen betaling voor elkaar
te krijgen: de werknemers. Hoe ze zich tot elkaar verhouden, hoe ze
afspraken met elkaar maken en wat de rol van de overheid daarin is,
dat zal transformeren. De werkgever wil er ook in de toekomst zeker
van zijn dat hij of zij de onderneming kan voortzetten, en werknemers
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willen ook dan een vorm van werkzekerheid. Waar we over na moeten
denken, is hoe we die relatie in een onzekere wereld gaan vormgeven.
‘Jonge mensen zijn zich er steeds meer van bewust dat ze zelf het heft
in handen moeten nemen, dat een baan voor het leven niet standaard
is. Dat zal leiden tot meer ondernemerschap, misschien wel binnen een
community van zelfstandigen. Ook daar zul je nieuwe vormen in krijgen.
Kijk maar naar de start-ups, die vaak in een verzamelgebouw zitten.’
De Kamer: Wat is de rol van sociale partners in 2025?
Hamer: ‘Ik denk dat die zich op een nieuwe manier zullen organiseren.
Misschien is Nederland rond die tijd nog meer een regio binnen iets
groters. Sociale partners zullen op verschillende niveaus actief blijven.
Wel zal de manier waarop ze leden aan zich binden veranderen. Misschien gebeurt dat niet meer alleen met een lidmaatschap, maar doordat werknemers- en werkgeversorganisaties iets betekenisvols voor
een bedrijf kunnen doen of door nuttige services te verlenen.
‘Als je cao’s ziet als een bijzondere vorm van een gezamenlijke afspraak, dan zal de cao blijven. Ondernemers en werknemers hebben
belang bij basisafspraken over arbeidsvoorwaarden. Wel zullen cao’s
minder gedetailleerd zijn dan nu. De schaal waarop afspraken gemaakt
worden, kan ook anders zijn. Je ziet nu bijvoorbeeld in technologisch
vernieuwende bedrijven een eigen cao tot stand komen, of denk aan
de regio-cao’s die recentelijk zijn gemaakt. Wat we nu een sociaal akkoord noemen, heet in 2025 misschien de nationale cao, waarin je een
paar basisafspraken met elkaar maakt, die decentrale partijen verder
kunnen invullen en waarin meer maakbaarheid bestaat.’
De Kamer: Hoe zou u ons onderwijs kwalificeren?
Leiden wij jongeren op voor de arbeidsmarkt van straks?
Hamer: ‘Het onderwijs is zich ervan bewust dat scholen opleiden voor
banen die we nu nog niet kennen. Daarom is er op dit moment een discussie gaande over het curriculum. Je zult andere basisvaardigheden
moeten toevoegen, waarvan je zeker weet dat je die in de toekomst
hard nodig hebt: samenwerken, creativiteit, en misschien wordt met
verschillende culturen omgaan weer veel belangrijker dan het de laatste tijd is geweest. Specifieke vakkennis wordt veel meer on the job
aangeleerd. Daarom is het belangrijk dat kinderen vroeg stages lopen.’
De Kamer: Hoe kan Nederland voldoende talent aan zich binden?
Hamer: ‘De meeste Nederlandse studenten komen terug nadat ze in
het buitenland zijn geweest. Ik geloof wel dat de wereld groter wordt
en dat je je makkelijk tijdelijk verplaatst, maar ik zie veel jongeren toch
terugkomen omdat ze hier een gezin willen stichten of dicht bij hun
ouders willen zijn. Afstand kan ook veel gemakkelijker overbrugd worden door technologie. Dat betekent niet dat we ons erbij neer moeten
leggen dat buitenlandse studenten naar hun thuisland terugkeren. In
ons advies Make it in the Netherlands adviseren wij onderwijsinstellingen, bedrijven en de overheid om samen te werken aan behoud
van talent, en daarbij vooral de vraag op de arbeidsmarkt leidend te
laten zijn. Als je een student een goede baan in het vooruitzicht kunt
stellen, is het voor hem of haar aantrekkelijker om in Nederland te
blijven.’
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gevraagd en
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advies kunnen
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De Kamer: Hoe ziet de SER er in 2025 uit?
Hamer: ‘Het Energieakkoord is een voorbeeld van het transformatie
proces waarin we zitten. De basis van de SER zijn de sociale partners
en de onafhankelijke kroonleden, maar het Energieakkoord is met 47
partijen afgesloten. Die uitbreiding was voor dit onderwerp nodig. De
primaire opdracht van de SER is gevraagd en ongevraagd advies geven
aan de regering over sociaal-economische vraagstukken. Maar daaronder gaan ook maatschappelijke vraagstukken schuil. Zo is Nederland
goed in circulaire energie. De SER kan meehelpen dit onderwerp onder
de aandacht te brengen. Ook hebben we nu een project lopen over leven
en werken in de toekomst. Op je veertigste zit je aan de top van je carrière, maar dan heb je nog een tijd te gaan tot je pensioen. Die periode
gaat bovendien samen met het hebben van kinderen en oudere ouders.
En aan de andere kant zie je gepensioneerden vaker iets nieuws beginnen, als vrijwilliger, zzp’er of ondernemer. We vinden het belangrijk brede input voor dit project op te halen, ook bij mensen die niet standaard
bij de SER aan tafel zitten. Ik zie de SER als huis van de arbeidsdialoog,
een platform voor overleg in brede zin. We zijn opener geworden en proberen we veel meer alle geluiden van de samenleving te pakken. Zo heb
ik met de jongerenorganisaties een SER Jongerenplatform ingericht,
waarmee zij direct hun stem kunnen laten doorklinken in onze adviezen.
Jongeren moeten gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven.’
De Kamer: Wat voor leiderschap is er in 2025 nodig?
Hamer: ‘Ambitieus en verbindend leiderschap. Het moet erop gericht
zijn de toekomst naar je toe te halen, om de voorsprong als welvarend
land te behouden. Ambitie is helaas een beetje een vies woord geworden, terwijl die nodig is om innovatief en productief te blijven.’
De Kamer: Wat is uw motto?
Hamer: ‘Iedereen heeft een talent. Voor het individu betekent dat: ontwikkel waar je goed in bent. En voor de samenleving als geheel: besef
dat iedereen nodig is en op zijn of haar manier iets kan bijdragen. Onze
huidige samenleving is nog te veel gericht op wat je niet kunt, terwijl
we naar een situatie moeten waarin je uitgaat van je sterkste kant.’
De Kamer: Wat zijn de zekerheden van de nieuwe generaties?
Hamer: ‘Nieuwe generaties moeten met onzekerheid dealen, dat is
waar zij zeker van kunnen zijn. Het is lang zo geweest dat de plaats
waar je wieg stond, bepaalde wat je toekomst was. Door allerlei ontwikkelingen kunnen we dat nu doorbreken. Elkaars ambitie vinden en
elkaars challenge, dat vind ik belangrijk.’
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