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THEMA

Door Jos Sanders

Onderwijs-afval:  
het onderbenutten  
van menselijk  
kapitaal

Een ‘leven lang leren’ wordt vaak gezien als de manier om mensen 
weerbaarder te maken op een veranderende arbeidsmarkt. Vaak  
is er echter wel kennis aanwezig, maar maken we er onvoldoende 
gebruik van. Wat nodig is, is het herontwerpen van onze eigen 
banen. Duurzame inzetbaarheid is jezelf goed (laten) gebruiken, 
eventueel in meer dan één baan.
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DAT JE JE KENNIS niet meer in je huidige functie 
of baan kunt inzetten wil natuurlijk niet meteen 
zeggen dat deze kennis ook niks meer waard is. In 
het rapport Kwalificatieveroudering in Nederland, 
aard en omvang, oorzaken en gevolgen (2013) laten 
Karolus Kraan en ikzelf zien dat één op de drie 
werknemers zich onderbenut voelt in zijn werk. 
Deze werknemers hebben dus meer kennis en 
vaardigheden dan ze nodig hebben voor hun 
werk. Dit is een hardnekkig verschijnsel dat zeker 
niet alleen is voorbehouden aan laag- of hogerop-
geleiden of aan jongeren of ouderen. Deze ‘onder-
benutting’ van menselijk kapitaal is niet alleen 
opmerkelijk, maar vooral ook ‘zonde’. Zonde van 
de investering die gedaan is in de opbouw van 
dit on(der)benutte menselijke kapitaal door onze 
samenleving; in eerste instantie via het initië-
le onderwijs maar ook door werknemers zelf en 
(verschillende) werkgevers tijdens het arbeidzame 
leven. 
Door onderbenutting verliest kennis wel haar 
waarde voor de arbeidsmarkt. Als je je auto stil 
laat staan, krijg je ’m op enig moment ook niet 
meer aan de praat. Zo is het ook met kennis. Als 
je kennis niet gebruikt, verslijt deze. Uit interna-
tionaal onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat loop-
baanonderbrekingen, zoals bij werkloosheid, 
zwangerschapsverlof of ziekte, ervoor zorgen 
dat vaardigheden ‘verslijten’ en dat mensen hun 
waarde voor de arbeidsmarkt zien verminderen 
(zie Sanders & Kraan, 2013 voor een overzicht). 
Ook als er echter géén sprake is van een echte 
loopbaanonderbreking kan er sprake zijn van 
onderbenutting. Denk aan een lasser die teamlei-
der wordt, daardoor niet meer aan lassen toekomt 
en na een paar jaar ook niet meer als lasser in te 
zetten is. Uit ons onderzoek blijkt dat ook regu-
liere voltijds werknemers het ‘verslijten’ van skills 
ervaren. De gevolgen van deze onderbenutting 
blijken niet mals; een lager salaris, een grotere 
baanonzekerheid en een als beduidend slechter 
ervaren loopbaanperspectief. Bovendien blijkt het 
vertrouwen in de eigen capaciteiten om kwaliteit 
te leveren en productief te blijven een deuk op 

te lopen als werknemers het verslijten van eigen 
skills door onderbenutting ervaren. De duur-
zaamheid van iemands inzetbaarheid komt daar-
mee onder druk te staan. Dat geldt in bijzondere 
mate voor werknemers van wie bovendien bekend 
is dat ze minder investeren in, en meer moeite 
hebben met, de ontwikkeling van nieuwe kennis 
en vaardigheden, zoals oudere werknemers. 

WAT DOEN WE hier nu eigenlijk aan? We bedenken 
allerlei maatregelen om werknemers die over ver-
ouderde kennis beschikken, en dat zijn toch vaak 
de oudere werknemers, te ontzien. Géén nacht-
diensten meer, meer vrije dagen, minder fysiek 
zware taken, functioneel leeftijdsontslag en noem 
maar op. Ontziemaatregelen die precies doen wat 
ze beloven. Ze maken mensen onzichtbaar, tot ze 
eigenlijk alleen nog maar op de loonlijst staan. We 
kennen allemaal de verhalen van de ‘spookambte-
naren’, en ook recent onderzoek bij de nationale 
politie naar langdurig zieken, liet nog eens zien 
dat ‘ontzien’ ook echt tot onzichtbaarheid leidt. 
Dan is ‘spookambtenaar’ niet eens een hele gekke 
term….
Ik doe op deze plaats graag een oproep aan werk-
gevers én werknemers om samen meer en beter te 
kijken naar mogelijkheden om beschikbare ken-
nis productiever aan te wenden. Elkaar en jezelf 
zien en blijven zien lijkt mij een stuk zinvoller dan 
elkaar of jezelf ontzien. In het prachtige Society 
zingt Eddie Vedder (of Herman van Veen): “When 
you have more than you think, you need more 
space”. Precies mijn punt. Als je meer in huis hebt 
dan je in je huidige werk kwijt kunt – en je jezelf 
dus onderbenut – dan heb je mogelijk (ook) ander 

werk nodig om alles uit jezelf te halen. Kun je je 
kennis niet meer kwijt in je huidige baan, maar is 
die kennis nog wél waardevol? Zoek dan ook naar 
extra ruimte om ook die kennis te benutten. Daar 
is wel een opener en bredere blik voor nodig dan 
werknemers, werkgevers, maar ook overheid en 
sociale partners nu hebben. Een blik die zeker ook 
over de grenzen van de huidige functie, de hui-
dige organisatie en de huidige sector heen gaat. 
Misschien zelfs over de landsgrenzen. 

Eén van de nieuwe vormen van werken waar-
bij die bredere en opener blik in mijn optiek 
bittere noodzaak is, is de combinatiebaan. 
Combinatiebanen komen in Nederland steeds 
vaker voor. Ruim een half miljoen werknemers in 
Nederland hebben meer dan één baan (cbs 2014). 
En dat is echt lang niet zo ‘gevaarlijk’ als wel eens 
gedacht wordt. Van ‘Amerikaanse toestanden’ 
is, zo blijkt uit meerdere studies van tno naar 
dit fenomeen absoluut geen sprake (zie Sanders 
et al. 2013; Dorenbosch et al. 2013). Okay, banen 
stapelen uit bittere financiële noodzaak moet 
voorkomen worden, maar een stapelbaan is ze-
ker niet per definitie onwenselijk. Combineren 
van banen lijkt zelfs gunstig voor de werkzeker-
heid en de employability, zonder dat er sprake 
is van gezondheidsrisico’s of problemen met de 
werk-privé-balans. 

e arbeidsmarkt verandert 
de komende jaren sterk 
en snel. Technologische 
veranderingen maken ons 
werk makkelijker, maar ook 
anders. Dankzij computer-
technologie kunnen werk-
nemers zich steeds meer 
richten op nieuwe, innova-

tieve en meer productieve taken. Flexibilisering 
van arbeid, in de vorm van bijvoorbeeld toene-
mend flexwerk of zzp, betekent dat werknemers 
vaker van baan wisselen of banen combineren. 
En de arbeidsmarkt vergrijst. Deze ontwikkelin-
gen roepen vragen op over het up-to-date houden 
van kennis en vaardigheden van werknemers. 
Op een snel veranderende arbeidsmarkt hebben 
werknemers tegelijkertijd het gevoel over kennis 
te beschikken die niets meer waard is én kennis 
te kort te komen die juist wel wordt gevraagd.. 
Kennistekorten kunnen we in theorie al wel goed 
aanpakken. In elk geval weten we wel zo ongeveer 
hoe we met onderwijs, trainingen, cursussen en 
wat dies meer zij kennistekorten moeten herstel-
len. Hoewel ook op het punt van ‘een leven lang 
leren’ volgens mij nog een hele wereld te winnen 
is, wil ik op deze plaats vooral ingaan op het ‘ken-
nisoverschot’ dat werknemers ervaren. Hoe ga je 
daar eigenlijk mee om als werknemer, maar ook 
als werkgever? 

‘  Werknemers hebben tegelijkertijd het  
gevoel over kennis te beschikken die niets  
meer waard is én kennis te kort te komen  
die juist wel wordt gevraagd’D
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Beste Frank,

Veel dank voor jouw vriendelijke en bedachtzame antwoordbrief. Laat ik vooropstel-
len dat ik jou ken als iemand wie de beginselmatige onderbouwing van politiek ter 
harte gaat. In ons boek Sociaal-liberalisme heb je hopelijk ook gelezen dat Fleur en ik 
over de Mr. Hans van Mierlos Stichting opmerken dat zij ‘het voortouw neemt bij de 
zoektocht [binnen D66] naar de basis van het gedachtegoed.’ Dat de politici in jullie 
verwante partij daarvan minder doordrongen zijn of soms amper benul van beginse-
len hebben, is een euvel dat helaas in alle partijen vaak valt waar te nemen. Alleen al 
in dat opzicht zal er voor wetenschappelijke bureaus steeds werk aan de winkel zijn. 
 Maar de meeste partijen hebben wèl een beginselprogram waarin hun samen-
hangende onderliggende gedachtegoed is uitgewerkt. Zo heeft de VVD in haar 
Beginselverklaring van 2008 aangegeven wat liberalisme nú voor haar inhoudt. D66 
heeft zo’n document niet. En de vijf ‘richtingwijzers’ van D66 dan?, hoor ik je al 
denken. Wat ik daarin mis is de verbinding met enig (sociaal-)liberaal gedachtegoed. 
Verderop zal ik dat aan de hand van twee richtingwijzers duidelijk maken.
 Eerst je bedenkingen bij sociaal-liberalisme zoals Fleur en ik het schetsen. Jij 
schrijft dat die 19e eeuwse traditie van Green c.s. ‘dood’ loopt. Wij wijzen echter in 
ons boek hedendaagse representanten aan. Los daarvan, jullie zijn het die je op het 
sociaal-liberalisme beroepen. Dit zal dan toch iets te maken moeten hebben met 
de grondnoties van eerdere sociaal-liberale denkers. Bij de tijd gebracht, uiteraard. 
Maar indien mijn denken niets meer te maken zou hebben met wezenlijke uitgangs-
punten van bijvoorbeeld Adam Smith of John Stuart Mill, behoorde ik me ernstig af 
te vragen of ik mij dan wel liberaal mag noemen. Zelf stellen jullie in Vertrouw op de 
eigen kracht van mensen dat oude denkers als Erasmus en Tocqueville inspiratiebron-
nen zijn. En als Green geen betekenis meer heeft – je noemt hem zelfs ‘misleidend’ – 
waarom vermelden jullie hem dan als ‘relevant’ sociaal-liberaal denker op jullie eigen 
site?
 Het stelt mij gerust dat jij onderkent dat de sociaal-liberale substroming ‘het 
meest risico loopt om in gemeenschapsdenken te vervallen’ en dat jij vooral niet 
wilt dat het individu ondersneeuwt. Vervolgens verbaas je je erover dat wij denkers 
à la Green als sociaal-liberaal beschouwen ‘terwijl ze het individu ondergeschikt 
verklaren aan een collectief ’. Wat wij echter aangeven is dat Green c.s. een lastige 
koorddansact uitvoeren, die fout kán aflopen, maar dat zij het individu juist niet on-

62 63Dat (her)ontwerpen van banen kun je zelf doen, 
maar dat kan natuurlijk ook samen met collega’s 
of een leidinggevende, of thuis, met een loop-
baancoach of met de mensen bij het uwv. Tno 
onderzoekt de mogelijkheden voor werknemers 
en werkgevers om via bestaande en nieuwe net-
werken nieuwe banen mogelijk en makkelijk te 
maken. Daar hebben we zelfs al een mooie banen-
catalogus voor samengesteld vol met ideeën. Zo 
zorgen wij ervoor dat kennis en vaardigheden niet 
worden verspild en zo leveren wij een bijdrage aan 
een kenniseconomie waarin geen sprake meer is 
van ‘onderwijs-afval’ in termen van onbenut men-
selijk kapitaal. 

IK ZIE ZELF een prachtig voorbeeld in mijn zwa-
ger. Een slimme techneut die snel opklom bij 
VanDerLande Industries. In zijn optiek kwam hij 
daarmee echter te ver af te staan van ‘de techniek’ 
en kon hij die waardevolle kennis niet meer inzet-
ten. Hij investeerde in een machine, zette die in 
zijn schuur en begon, naast zijn vaste baan, zijn 
eigen productiebedrijfje. Dat is jezelf optimaal 
benutten en dat is werken aan duurzame inzet-
baarheid. Mijn zwager zit nu voor VanDerLande 
in de vs en daar konden de machine en de schuur 
helaas niet mee naar toe. Zijn vader (55 plus!) runt 
dus nu de zaak vanuit de schuur, tot hij terug-
komt … bijzonder succesvol mag ik wel zeggen! 

Jos Sanders is werkzaam bij TNO Sustainable Productivity 

& Employability. 

EEN ANDER GOED VOORBEELD van het combine-
ren van banen zien we momenteel in de gemeente 
Apeldoorn, waar werkgevers, werkzoekenden, 
uwv en gemeente nu ruim een jaar experimente-
ren met wat zij stapelbanen noemen. Daar blijkt 
het een uitkomst voor werkgevers in de regio die 
moeite hebben om voltijdsfuncties aan te bie-
den (thuiszorg, beveiliging, personenvervoer en 
postbezorging) en werkzoekenden die wel een 
voltijdsbaan zoeken. Werkgevers stapelen banen 
en werkzoekenden kunnen aan het werk en volle-
dig uit de uitkering. Er worden veel niet zo voor 
de hand liggende combinaties gemaakt. Het zijn 
soms echt creatieve combinaties. Zo zijn er men-
sen die bij twee concurrerende fastfoodketens 
werken en er zijn mensen die post bezorgen voor 
PostNL, maar ook voor Sandd. Ook zijn er men-
sen die ’s ochtends in de thuiszorg werken en ’s 
middags een postronde lopen. En die mensen zijn 
daar blij mee. De uitdaging is uiteraard om ervoor 
te zorgen dat dit geen ‘dead-end jobs’ blijken te 
zijn en dat ‘Amerikaanse toestanden’ ook uitblij-
ven. Maar vooralsnog lijken er in Apeldoorn echt 
géén verliezers te zijn. Ga er maar eens kijken…
Ook combinaties van banen in loondienst met 
zelfstandig ondernemerschap (hybride banen) 
zijn sterk in opkomst. Uiteraard niet altijd om-
dat mensen dat zo graag willen en soms uit pure 
noodzaak, maar vaak ook gaat met deze combina-
tie een jarenlange stille wens in vervulling. Ook 
deze hybride variant van de combinatiebaan is 
dus wat mij betreft een zeer kansrijke optie, zeker 
ook voor oudere werknemers. Mijn aanbeveling is 
om meer dan nu gebeurt taken, functies en werk-
processen samen te analyseren en ze zo te (her)- 
ontwerpen dat mensen, ook als ze wat ouder zijn, 
meer van hun kennis kunnen, willen en ook gaan 
gebruiken. 
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