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Vergrijzing en ontgroening zijn ontwikkelingen waarmee 

Nederland, net als andere Westerse landen, de komende 

jaren in steeds sterkere mate te maken krijgt: meer 

ouderen, minder jongeren. In het essay wordt een 

toekomstbeeld geschetst met de discrepantie tussen 

vraag en aanbod van arbeidskracht als vertrekpunt. De 

uitstroom van werkenden is groter dan de instroom. Voor 

ondernemers heeft dit grote consequenties. Er is vaak 

geen, of late opvolging. Bovendien moeten ook onderne-

mers langer doorgaan met werken.

Dit heeft gevolgen voor de economie. Uit econometrische 

analyses, waarbij onder andere rekening is gehouden 

met geslacht, opleidingsniveau, sector en bedrijfsgrootte 

blijkt dat de leeftijd van de ondernemer van negatieve 

invloed is op de ontwikkeling van omzet, werkgelegen-

heid, winst en ook op innovatiebereidheid. 

Voor de instroom op de arbeidsmarkt zijn vooral de 

schoolverlaters belangrijk. Tot 2020 zullen zich jaarlijks 

gemiddeld 190.000 schoolverlaters aanbieden. Dat zijn er 

minder dan nu, als gevolg van de lagere geboortecijfers 

aan het eind van de vorige eeuw. De jongeren die er zijn, 

zullen bovendien vaker langer doorleren. In de afgelopen 

tien jaar is het opleidingsniveau van de beroepsbevolking 

al toegenomen. Maar of ze ook beter geschoold zijn, dat 

is de vraag. Filosoof Ad Verbrugge zegt in het interview: 

“De afschaffing van de LTS is een ongelukkige hervor-

ming geweest. De minachting voor het handwerk, voor 

skills, is een stuitende ontwikkeling.” Het onderwijs is 

meer gericht geweest op competenties dan op kennis en 

kunde. In de loop der tijd hebben jongens en sociaal-

zwakkeren, en zeker sociaalzwakke jongens, het 

afgelegd. Ze kunnen de zelfwerkzaamheid die wordt 

gevraagd voor werkstukken en projecten niet opbrengen. 

Ook de feminisering van het onderwijs heeft aan deze 

ontwikkeling bijgedragen. Bij het nadruk leggen op 

kwaliteiten als planning, organiseren, netjes bijhouden, 

gaan jongens massaal onderpresteren.

Er zijn ook nieuwe mogelijkheden in het onderwijs. 

Leerlingen kunnen kennis maken met ondernemerschap 

en de vaardigheden hiervoor aanleren. Ondernemer-

schap is ook in de toekomst onontbeerlijk voor de 

economie. De ontwikkeling daarvan wordt in de EU zeer 

ernstig genomen volgens het artikel Lessen in onderne-

merschap. De Europese Commissie zet met de groeistra-

tegie ‘Europe 2020’ beleidsmatig sterk in op de integratie 

van creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Doel van 

het beleid is het potentieel van Europese jongeren 

optimaal te benutten en er voor te zorgen dat ze onder-

nemingsgericht worden. Gegeven de groei van nieuwe 

economische machten als China, India en Brazilië en de 

daarmee gepaard gaande toename van de internationale 

concurrentie, is oriëntatie op export naar derde landen 

daarbij een belangrijk aandachtspunt. Welke rol hier 

weggelegd is voor de EU, wordt duidelijk gemaakt in het 

artikel Met behulp van Brussel naar derde landen?

Voor grensoverstijgende en zich onderscheidende 

ondernemers die leven van hun skills als tatoeëerders en 

piercers, blijken ondertussen geen kwalitatief goede en 

erkende opleidingen voorhanden. Voor het zetten van een 

tattoo of piercing gelden geen opleidingseisen. Hoe deze 

sector van vrijbuiters in goede banen te leiden? De 

Nederlandse overheid vaardigde het Warenwetbesluit 

tatoeëren en piercen uit. Of de goede banen gevonden 

werden, is te lezen in het artikel Tattoo Bob en Queen  

of Rings.

TEN GELEIDE
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Speelbal in het 
krachtenveld

De teloorgang van het vormingsideaal

Door dr. H.M. Post*

“Bedrijven, instellingen en bureaus zijn zich bezig gaan houden met de veranderingen in het onderwijs. 

Het onderwijs moest op de schop, dus dan heb je projectleiders en coördinatoren nodig. Het management-

dom werd overal ingevoerd via een samenspel van adviesbureaus en management. Scholen hebben een 

lumpsum-financiering en gingen bijvoorbeeld geld uitgeven aan scholingsdagen over onderwijstheorie. 

Gevolg is dat er een laag ontstond die niet meer bezig is met onderwijs maar met het onderwijsproces.” 

Filosoof Ad Verbrugge was in 2006 een van de oprichters 

van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON). In 

de zes jaar van haar bestaan heeft de vereniging zich 

ontwikkeld tot een luis in de pels van onderwijsbeleids-

makers. De doelen zijn helder. Zo moeten budgetten 

zoveel mogelijk aan het primaire onderwijsproces 

besteed worden. Docenten zijn er om les te geven en 

minder om processen te bewaken. Bestuurders moeten 

weer uit het onderwijs afkomstig zijn en ze mogen niet 

te veel verdienen. 

Het kinderwetje van Van Houten uit 1874 markeerde een 

omslag in het denken over opvoeding. Het verbood dat 

kinderen voor hun twaalfde in fabrieken werkten. 

Kinderen mochten nog wel op het land werken, totdat in 

1900 de leerplichtwet een eind maakte aan alle kinder-

arbeid. De staat ging zich intensief bemoeien met het 

onderwijs. Het ideaal was verheffing van het individu, 

zelfontplooiing. Kinderen moesten de basisvaardighe-

den leren die hen in staat stelden een goed burger te 

worden. 

De geschiedenis van het onderwijs in Nederland laat 

vervolgens een constante stroom van veranderingen 

zien. Het verheffingsideaal, het ideaal van zelfontplooi-

ing is daarbij verzand in het economisch frame dat het 

onderwijs op dit moment omklemt, zowel qua inhoud als 

qua vorm. Dit ondanks of misschien zelfs dankzij de 

idealen van de babyboomers, en ondanks het feit dat de 

overheid de afgelopen decennia niet minder, maar juist 

meer geld in het onderwijs investeerde. Volgens 

Verbrugge kwam dit geld op de verkeerde plekken 

terecht. 

Waar is het misgegaan?
“Waar is het misgegaan? In het verleden hebben we de 

fout gemaakt uit te gaan van de eenheidsleerling. In het 

onderwijs zorgde dat voor een golf van nivellering. 

Ambities waren niet reëel en hebben het tegendeel 

bewerkstelligd van wat werd beoogd. De afschaffing van 

de LTS is een ongelukkige hervorming geweest. De min-

achting voor het handwerk, voor skills, is een stuitende 

ontwikkeling. Dat begon eind jaren zestig. Experimenten 



BASIS | 2012 | 5

met geïntegreerd voortgezet onderwijs in de zeventiger 

jaren lukten vervolgens niet. De middenschool werd 

uiteindelijk niet ingevoerd.”

Protestgeneratie
“De generatie van de jaren zestig richtte zich bij uitstek 

tegen de onderwijswereld, tegen het curriculum dat 

‘burgerlijk was en dat op allerlei manieren mensen 

disciplineerde en niet de integrale persoonlijkheid 

diende’. De neomarxistische Frankfurter Schule met 

filosoof Herbert Marcuse als boegbeeld inspireerde 

studenten tot democratisering en hervorming van 

onderwijs van binnenuit. Onderwijs werd als middel tot 

sociale verandering gezien. Doel was spreiding van 

macht, kennis en inkomen. 

De jaren-zestig-beweging was grotendeels een bewe-

ging van Hbs’ers en gymnasiasten van voor de Mam-

moetwet, van jongens en meisjes die zelf uitstekend 

onderwijs hadden gehad. Ze gooiden het ideaal van 

Bildung overboord en in feite werd daarmee aan het 

onderwijs het vormingsideaal ontnomen. Wat je 

overhield was: ‘je moet kritisch zijn’. Maar wat er 

allemaal voor nodig is om kritisch te kunnen zijn, 

verloor men uit het oog. 

Zo moest de universiteit de integrale ontwikkeling van de 

persoonlijkheid dienen, studenten opleiden zodat ze het 

systeem konden ontmaskeren volgens het adagium ‘de 

bovenbouw wordt bepaald door belangen’. Instituties 

werden gewantrouwd en moesten worden opengebroken.

Het is tekenend dat de babyboomers nooit hebben 

nagedacht over de condities die hen in staat stelden zich 

zo te verzetten. Zij waren een ‘empowerede’ generatie, 

streng opgevoed, ze hadden uitstekend onderwijs 

genoten. De studenten van nu die genivelleerd onderwijs 

Ad Verbrugge doceert sociale- en culturele filosofie en filosofie van 

de economie aan de VU Amsterdam. Daarnaast is hij medeoprichter 

en voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON). 

Hij is bekend geworden met zijn boek Tijd van Onbehagen (2004), 

de Tegenlicht-uitzending Bevangen in Vrijheid (2004) en als gast bij 

Zomergasten (2006).

Samen met Clairy Polak is hij presentator van het Het Filosofisch 

Kwintet.

Ad Verbrugge 
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hebben gehad, zijn een stuk minder empowered. Je 

komt weinig protesten tegen. Je kunt het hun niet 

kwalijk nemen, ze zijn speelbal in het krachtenveld.” 

In het zadel
“Wanneer de babybomers begin jaren negentig bestuur-

lijk in het zadel zitten, proberen ze het opnieuw. De 

basisvorming, het studiehuis, de leraar als coach, het 

nieuwe leren, er ontstaan allemaal van dat soort rages. 

De intenties zijn goed, maar men dacht te veel in een 

systeem dat draaide om de verheerlijking van de 

leerling en men verwaarloosde het verschil tussen 

werkelijkheid en theorie. De theorie was abstract: ‘we 

zijn er voor de ontwikkeling van de leerling’. Alsof het 

Theo Thijssen daar niet om ging. Het was een ongeluk-

kige manier van vernieuwen. Veel leraren zijn toen met 

stille trom vertrokken, vaak na jaren met hart en ziel les 

te hebben gegeven. Ze konden niet mee met de 

vernieuwing. En de leiding vond dat ze niet meer pasten 

in het nieuwe onderwijs, want een vakleerkracht of 

lesboer was niet meer nodig.” 

Ongelukkige samenloop
“Kon je hier eerst nog onbekommerd marxistische 

sympathieën hebben, zelfs maoïstische, vanaf het eind 

van de jaren tachtig zijn deze niet meer vol te houden. 

Nieuw Links dooft uit, de verzakelijking komt. Er is geen 

alternatieve economische orde meer. Hayek, Reagan en 

Thatcher dicteren het prijsmechanisme van de vrije 

markt. Een groot deel van de babyboomgeneratie gaat 

daarin mee en gooit vrij gemakkelijk het roer om. Mijn 

hypothese is dat dat komt omdat men gewend was aan 

het primaat van het economische. In de marxistische 

theorie is cultuur en alle ‘bovenbouw’ een afgeleide. Het 

gaat om de verdeling van macht, goederen, eigendom. 

Wat het onderwijs betreft was er sprake van een 

ongelukkige samenloop van verschillende modes en 

stromingen. Er was de roep om schaalvergroting: 

bigger is better. Alle politieke partijen deden mee aan 

het fuseren van scholen. Daarnaast hanteerde de 

overheid een strikte financieringsmethodiek op grond 

van leerlingenaantal. Scholen die met krimp te maken 

kregen, moesten leraren ontslaan. 

Dat is niet zo verstandig geweest. Misschien had de 

overheid vooruit moeten kijken en had ze leraren 

gewoon een paar jaar aan wat minder leerlingen les 

moeten laten geven. Vooral bij lycea ging toen de 

toelatingsnorm omlaag. Het leerlingenaantal mocht 

niet slinken opdat de leraren konden blijven. Dit leidde 

op den duur tot uitwassen: resultaten van schoolonder-

zoeken vielen vaak hoger uit dan die van het centraal 

examen. 

In die jaren werd op de universiteit onderwijskunde 

populair, leraar worden niet. Onderwijskundigen. 

raakten betrokken bij onderwijshervormingen, werden 

adviseurs, terwijl de meesten van hen zelf nooit voor de 

klas hadden gestaan. Zo kwamen er conceptuele 

didactische benaderingen die aan het vak zelf voorbij-

gingen. Het maakte niet uit of het wiskunde, Grieks of 

Engels was, alles moest volgens dezelfde methodiek. 

De aanwas van academische docenten viel stil. Het Hbo 

kreeg een lerarenopleiding waarbij men twee vakken 

leerde doceren. Het zijn havisten die naar het Hbo gaan, 

je krijgt dan leraren op het Vwo, die zelf nooit Vwo 

hebben gehad.” 

Alles grijpt op elkaar in
“Met de invoering van de basisvorming in 1989 wordt het 

ideaal van de middenschool voortgezet. Iedereen moet 

eenzelfde basisopleiding hebben, want anders gene-

reert onderwijs sociale ongelijkheid. In de eerste twee 

klassen van het voortgezet onderwijs volgen alle 

leerlingen dezelfde vakken. Wat er na de basisvorming 

moet komen blijft vooralsnog vaag. De overheid 

introduceert in 1998 een nieuw onderwijsconcept: het 

studiehuis. Het studiehuis staat voor didactische 

maatregelen waarmee de school zelfstandigheid van de 

leerlingen bevordert. Het is een concrete uitwerking van 

het nieuwe leren. Vakinhoud maakt plaats voor alge-

mene vaardigheden. Eigenlijk wordt de leraar voor de 

klas afgeschaft. In theorie is het allemaal prachtig, 

maar het vereist van een leerling dat hij goed is 

opgeleid, dat hij discipline heeft en vragen kan formule-

ren.

Leraar als bezuinigingspost
De overheid vindt de financiering te log en te bureaucra-

tisch geworden. Het New Public Management wordt 
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ingevoerd. De lumpsum gebaseerd op het aantal 

leerlingen wordt omgevormd tot output financiering. De 

idee is dat instellingen met elkaar concurreren. Alles 

grijpt op elkaar in. De Heao en de Hts gaan op in het 

Hbo, dat een nieuwe methodiek gaat hanteren, het com-

petentiegericht onderwijs. Het vak komt onder druk te 

staan, het draait om competenties. Het competentiege-

richt onderwijs richt zich op kennis, vaardigheden, 

attitudes, daar kun je niet op tegen zijn. Dubieuzer is de 

manier van werken, die daarmee gepaard gaat. Men 

gaat in groepen gezamenlijk problemen oplossen en zo 

ontwikkelt men competenties. De leerstof wordt 

aangeboden in de vorm van ‘open-einde’ probleemstel-

lingen.. De lestijd kan bekort worden, want de leerlingen 

moeten veel zelf doen in de groep. De leraar is er niet 

meer voor kennisoverdracht, hij moet het proces sturen, 

hij moet gaan managen. Het aantal lesuren gaat dan 

fors teruglopen en dit levert de instellingen geld op. 

Een bijkomend probleem is dat door de integrale 

activiteiten het niet meer duidelijk is aan welke kwalifi-

caties het onderwijzend personeel moet voldoen: ‘als ze 

het proces maar kunnen sturen’. Er komt een nieuw 

type Hbo-docenten, dat niet meer is opgeleid in een 

specifiek vakgebied. Men bezuinigt dan niet alleen meer 

op lestijd maar ook op de kwaliteit van de docent.

De coördinator, de sectieleider, de teamleider, ze 

komen allen de school binnen. Met het idee van 

concurrentie van instellingen krijgt ook reclame een 

plaats. .Veel geld wordt aan gebouwen besteed. Lang 

niet het hele budget gaat naar het primaire proces. De 

leraar wordt uiteindelijk een bezuinigingspost.”

Sociale gevolgen
“Er zijn gevolgen die je niet meteen verwacht. Wat je 

bijvoorbeeld ziet, is dat in de loop der tijd de jongens en 

de sociaal zwakkeren en zeker de sociaalzwakke 

jongens het afleggen. Ze kunnen die zelfwerkzaamheid 

die wordt gevraagd voor werkstukken en projecten niet 

opbrengen. Ook de feminisering van het onderwijs heeft 

daartoe bijgedragen. Bij het nadruk leggen op kwalitei-

ten als planning, organiseren, netjes bijhouden, gaan 

jongens massaal onderpresteren. Op de honderddertig 

hoogopgeleide vrouwen zijn er nu honderd hoogopge-

leide mannen. En voor vrouwen is opleiding een 

criterium voor partnerkeuze, ze trouwen niet ‘naar 

beneden’.” 

BON had in haar kritiek de Kamercommissie Dijssel-

bloem aan haar zijde. In 2008 concludeerde de commis-

sie in het rapport Tijd voor onderwijs dat de overheid 

haar kerntaak, het zeker stellen van de kwaliteit van het 

onderwijs, jarenlang ernstig had verwaarloosd. Op dit 

moment zijn er vele lokale initiatieven waarin het 

vormingsideaal weer een centralere plek in het 

onderwijs krijgt.

* Hedda Maria Post is redacteur van Basis.
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Effectiviteit van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

Door drs. J.S. Zweers en drs. T.K. Grimmius*

Tattoo Bob en 
Queen of Rings
Een klein hartje op de onderrug of een complete sleeve, een bescheiden knopje in de neusvleugel of een 

Prins Albert: achter tatoeages en piercings gaat een hele wereld schuil. Een wereld van grips, tubes, plugs 

en tunnels. Maar ook een wereld van risico’s op infecties en besmettelijke ziekten. Risico’s waarop de kans 

misschien klein is, maar waarvan de gevolgen groot kunnen zijn. 

Piercen en tatoeëren, waaronder ook het aanbrengen 

van permanente make-up valt, zijn huiddoorborende 

activiteiten. Zonder een hygiënische werkwijze brengt dit 

risico’s met zich mee op infecties of besmettelijke 

ziekten als hepatitis B en C en HIV. Zo bleek in Amster-

dam in de jaren 80 de bron van uitbraken van hepatitis C 

en HIV terug te voeren op enkele onhygiënische 

tatoeëerpraktijken. Hygiënisch werken is in deze sector 

daarom van groot belang. Maar hoe zorg je ervoor dat 

het ook gebeurt?

Vrije beroepen
Voor tatoeëren en piercen gelden geen opleidingseisen: 

tatoeëerder en piercer zijn vrije beroepen. Kwalitatief 

goede en erkende opleidingen zijn niet voorhanden. 

Bijna de helft van de tatoeëerders is sterk gekant tegen 

het instellen van zo’n opleiding: zij vinden dat het 

ambacht een kunstvorm is die alleen in een meester-

gezelrelatie mag worden overgedragen. Van de piercers 

deelt zesendertig procent dit uitgesproken standpunt. 

Toch heeft niet elke tatoeëerder of piercer het vak in 

zo’n relatie geleerd. Velen zijn autodidact: ze leren het 

door te kijken en te doen.

De beroepsgroep is nauwelijks georganiseerd. Hoewel 

er landelijke brancheorganisaties van tatoeëerders en 

piercers bestaan, is slechts een klein deel van de 

beroepsbeoefenaren hiervan lid. Dit kenmerkt de 

beroepsgroep, die het liefst individueel opereert en zich 

niet graag voegt naar kaders die door anderen zijn 

uitgezet. 

Overheidsregulering 
Vanwege de potentieel grote gezondheidsrisico’s, de 

sterke toename van het aantal tatoeages en piercings 

en de afwezigheid van zelfregulering binnen de beroeps-

groep, besloot de overheid in 2005 maatregelen te 

nemen. In eerste instantie ging de aandacht uit naar het 

gebruik van kleurstoffen. Deze bleken in het verleden 

zwaar vervuild. Later kwam daar de focus op gezond-

heidsrisico’s door onhygiënisch werken bij. 
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In 2007 werd het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen 

van kracht. Dit besluit resulteerde in een vergunning-

stelsel met de volgende kenmerken.

•	 	Tatoeëerders	en	piercers	mogen	hun	beroep	alleen	

uitoefenen met een vergunning van de minister van 

VWS.

•	 	Deze	vergunning	wordt	verstrekt	door	de	GGD	na	

inspectie van de ruimte en aanwezige materialen en 

van de manier waarop de tatoeage of piercing wordt 

gezet.

•	 	De	tatoeëerder/piercer	is	voor	deze	vergunning	een	

retributie verschuldigd.

•	 	De	GGD	is	bevoegd	de	vergunning	in	te	trekken	op	

basis van een herinspectie.

•	 	De	Nederlandse	Voedsel-	en	Warenautoriteit	(NVWA)	

controleert vergunningplichtige ondernemers op 

bezit van een vergunning.

Consumenten kunnen op overheidswebsites van het 

RIVM informatie vinden over vergunninghouders. Verder 

zijn tatoeëerders en piercers verplicht de consument 

mondeling en schriftelijk te informeren over de risico’s 

van tatoeëren en piercen, en over de verzorging van de 

wond.

Aan het stelsel liggen hygiënerichtlijnen ten grondslag, 

waarin de vereisten staan beschreven die aan de ruimte 

en materialen, en aan de werkwijze worden gesteld.

Aanvankelijk moesten tatoeëerders en piercers iedere 

twee jaar opnieuw een aanvraag voor een vergunning 

indienen. Inmiddels is dit eens per drie jaar.

Evaluatie van het nieuwe stelsel
Vier jaar na invoering van het nieuwe stelsel is de 

effectiviteit ervan onderzocht, met als centrale vraag: 

heeft het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen geleid 

tot een minimalisering van nadelige gezondheidseffec-

ten? Vanwege het ontbreken van een nulmeting, gaat 

het om de vraag hoe plausibel het is dat de wetgeving 

en het hierop gebaseerde beleid geleid hebben tot een 

minimalisering van nadelige gezondheidseffecten. 

Daartoe is de werking van het stelsel onderzocht. De 

belangrijkste kenmerken van het stelsel zijn: inspectie 

en vergunningverlening, consumentenvoorlichting, 

toezicht en handhaving. 

Het onderzoek bestond uit gesprekken met vertegen-

woordigers van de branches, beleidsmakers en 

uitvoerders, een internetenquête onder vergunninghou-

ders en een internetenquête onder consumenten. Onder 

vergunninghouders is onder meer het draagvlak voor 

het stelsel en de kennis van de richtlijnen gepeild. 

Consumenten die recentelijk een tatoeage of piercing 

hadden laten zetten, is naar hun ervaringen gevraagd. 

Door het koppelen van bevindingen uit de verschillende 

onderzoeksinstrumenten en triangulatie konden de 

sterke en zwakke plekken in het stelsel worden 

blootgelegd.

Dit leverde een achttal belangrijke inzichten op.
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1. Draagvlak voor hygiënerichtlijnen groot

Het merendeel van de doelgroep onderschrijft de 

meeste hygiënerichtlijnen. Dit betekent dat de kans op 

naleving van de richtlijnen groot is. De risico’s zitten in 

enkele richtlijnen met een laag draagvlak en in de 

kennis van de ondernemers. De richtlijnen veronder-

stellen basiskennis van het overbrengen van micro-

organismen. Zonder deze kennis is het lastig de 

richtlijnen op de juiste wijze toe te passen. Hoewel veel 

tatoeëerders en piercers over deze basiskennis beschik-

ken, geldt dit niet voor de hele groep.

2. Sterke punten vergunningstelsel

Vergunningen worden verstrekt op basis van inspectie 

door de GGD. GGD-inspecteurs hebben hiertoe een 

specifieke opleiding gevolgd. Sterke punten hierin zijn 

een pragmatische aanpak en een compliance-benade-

ring. Met een pragmatische insteek, zoeken inspecteurs 

bij elke ondernemer naar een goede balans tussen 

richtlijnen – datgene wat echt nodig is – en onderne-

merschap. De compliance-benadering houdt in dat 

inspecteurs, indien nodig, toelichting geven op de 

achtergrond van de richtlijnen om het begrip ervan te 

verhogen. Dit laatste is vooral belangrijk voor de groep 

die onvoldoende basiskennis van hygiënisch werken 

heeft.

3. Zwakke punten vergunningstelsel

Een ontegenzeggelijk zwak punt is dat inspecties door 

de GGD worden aangekondigd. De reden hiervoor is dat 

ook de werkwijze geïnspecteerd moet worden. Bij 

onaangekondigd inspecteren is de kans groot dat er op 

dat moment geen tatoeage of piercing wordt gezet. 

Aangekondigde inspecties geven de ondernemers 

natuurlijk de mogelijkheid alles goed op orde te hebben 

en de beste tatoeëerder of piercer aan het werk te 

zetten. Het is de vraag of dit een goed beeld van de 

dagelijkse gang van zaken geeft.

Een ander zwak punt is dat het vinden van een goede 

balans tussen enerzijds hygiënerichtlijnen en anderzijds 

ondernemersbelangen Fingerspitzengefühl vereist. Niet 

elke inspecteur heeft dit even goed in de vingers. 

Hierdoor ontstaan verschillen tussen inspecteurs, wat 

de schijn van willekeur kan oproepen. 

4. Toezicht en handhaving: sterkte en zwakte

De NVWA controleert op aanwezigheid van een vergun-

ning. Dit doet zij onaangekondigd (sterk punt). Tot voor 

kort bleef de actieve opsporing van tatoeëerders en 

piercers zonder vergunning echter grotendeels beperkt 

to ex-vergunninghouders. Bij hen werd gecontroleerd of 

zij inderdaad geen tatoeage- of piercingpraktijken meer 

beoefenden. Voor hen die nooit een vergunning hadden 

gehad, was de pakkans klein. In 2011 heeft de NVWA in 

samenwerking met het ministerie van VWS een nieuwe 

werkwijze ontwikkeld die actieve opsporing van deze 

groep beter mogelijk maakt. 

5. Informatie voor consument beperkt

De informatievoorziening aan consumenten laat te 

wensen over. Zo denken velen dat een vergunning niet 

alleen staat voor hygiënisch werken, maar ook voor 

vakmanschap en artistieke kwaliteit. Dit is een onjuiste 

aanname, gevoed door onduidelijke informatieverstrek-

king van overheidswege. Informatie over vergunning-

houders is bovendien slecht vindbaar. Ook de informa-

tieverstrekking door tatoeëerders en piercers over de 

gezondheidsrisico’s en wondverzorging laat te wensen 

over.

6. Zwaktes reduceren draagvlak 

Het draagvlak voor de hygiënerichtlijnen mag dan groot 

zijn, dit geldt geenszins voor het vergunningstelsel. 

Ondernemers vinden de kosten te hoog en de geldig-

heidstermijn van de vergunning te kort. Verder hebben zij 

moeite met de hierboven genoemde zwakke punten: 

aangekondigde inspecties, verschillen in benaderingswij-

zen van inspecteurs, gebrek aan goede voorlichting aan 

de consument en het onvoldoende aanpakken van illegale 

ondernemers. Deze punten hebben het draagvlak voor 

het stelsel de afgelopen jaren sterk doen afnemen.

7. Aantal illegale praktijken valt mee …

Vooral de tatoeëerders zijn van mening dat het aantal 

illegale ondernemers de afgelopen jaren sterk is 

toegenomen. Het onderzoek laat zien dat in de afgelo-

pen drie jaar ongeveer vijf procent van de tatoeages 

waarschijnlijk is gezet door een ondernemer die 

hiervoor geen vergunning had.



8. … maar heeft duidelijk gezondheidsrisico’s

Tegelijkertijd is een verband geconstateerd tussen 

waarschijnlijk illegaal gezette tatoeages en de kans op 

infectie. Bij de tatoeages en piercings die in de afgelo-

pen drie jaar zijn gezet, kwamen weinig infecties voor. 

Maar de complicaties die er wel waren, zijn waarschijn-

lijk grotendeels opgetreden bij tatoeages en piercings 

die zijn gezet door tatoeëerders en piercers zonder 

vergunning. 

Stelsel werkt, maar kan worden verbeterd
In principe werkt het stelsel dus, maar is er op een 

aantal punten verbetering mogelijk.

Dit geldt in de eerste plaats voor voorlichting aan de 

consument over de betekenis van de vergunning, over 

vergunninghouders en over nazorg van de wond. 

Een tweede punt is het lage draagvlak voor het vergun-

ningstelsel. Dit zou kunnen worden verbeterd door een 

meer risicogestuurd toezichtmodel, waarbij het 

naleefgedrag van de ondernemer medebepalend is voor 

de geldigheidstermijn van een vergunning en het aantal 

controles. Daarnaast kan worden geprobeerd de 

verschillen tussen controleurs te verkleinen en resulta-

ten van illegale opsporing goed zichtbaar te maken. 

Een derde aanbeveling is het voortzetten van de nieuwe 

aanpak van illegale ondernemers door de NVWA en het 

informeren van consumenten over de risico’s van 

tatoeëren en piercen bij een niet-vergunde ondernemer.

Het evaluatierapport is onlangs naar de Tweede Kamer 

gestuurd. Een aantal aanbevelingen wordt op dit 

moment door het ministerie van VWS opgepakt.  

 

N.B. Tattoo Bob en Queen of Rings zijn twee willekeurig gekozen namen 

van een bestaande tattooshop en piercingstudio. In deze titel staan zij 

symbool voor het hele beroepsveld. Het gaat in dit artikel 

geenszins specifiek over deze twee ondernemingen. 

Sleeve is een geheel vol getatoeëerde arm, van schouder tot pols

Prins Albert is een eikelpiercing

Grips en tubes zijn onderdelen die op de tatoeëermachine worden gezet

Plugs en tunnels zijn grote sieraden voor in het oor, waarvoor het gat in 

de oorlel in de regel flink opgerekt is. 

 

. 

*  Judith Zweers is senior onderzoeker, Ton Grimmius is clustermanager 

bij	Panteia/Research	voor	Beleid 

 

Rapport: Judith Zweers en Ton Grimmius, Evaluatie Warenwetbesluit 

tatoeëren en piercen, Research voor Beleid, Zoetermeer, 2011.
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Basis is een bijzonder blad. Enerzijds is het de uitgave van onder-

zoeksbureau Panteia, en zo te beschouwen lijkt het op een be-

drijfsmagazine. Anderzijds is het een inhoudelijk periodiek over 

beleidsonderzoek, en zo heeft het meer van een vaktijdschrift. 

Daar zit een spanning in, en die wordt in de lezerskring van Basis 

haarfijn opgepikt. De waardering van die spanning loopt uiteen. 

Voor een deel van u is het een tegenstelling: ‘Basis hangt te zeer 

in tussen een vakblad en een reclameblad voor Panteia’. Met als 

advies er het laatste van te maken, ‘eventueel met advertenties, 

een soort Allerhande dus’. Voor anderen onder u is het meer een 

productieve spanning, die ’informatieve public relations’ oplevert. 

De reclamevrije pagina’s worden dan juist zeer gewaardeerd.

De verdeeldheid over het blad loopt door vrijwel alle aspecten 

heen, zo blijkt uit het na het verschijnen van het vorige nummer 

gehouden lezersonderzoek. De gemiddelde totale waardering 

van het blad is een 7-. Maar de spreiding is redelijk groot, de 

meningen lopen uiteen.

Sommige lezers vinden de vormgeving, het taalgebruik en de 

inhoud ‘oubollig’, ‘achterhaald’ en ‘stoffig’. Enkelen adviseren het 

blad een ‘meer glossy uitstraling te geven’. Anderen vinden Basis 

juist ‘mooi sober, toegankelijk, goed leesbaar’. Iemand vindt de 

vormgeving ‘weinig relevant. Ik ben erg gecharmeerd van de 

inhoud, daar gaat het om. Al drukte u het op krantenpapier, dan 

nog vind ik het geweldig.’ Voor de inhoud gebruiken sommigen 

van u de NRC-iaanse ‘slijpsteen van de geest’.

Ook over wat er anders of beter kan aan Basis, lopen - het zal 

niet verbazen - de meningen uiteen: korter of juist langer, meer 

illustraties of juist minder, minder beschouwelijke stukken of 

juist meer, meer informatie over Panteia-projecten of juist min-

der, de vormgeving moderniseren of juist alsjeblieft zo houden 

als het is. 

Smaken verschillen, zo blijkt maar weer eens. En daar waar u 

het over eens bent (meer over de beleidsthema’s waarin u bent 

geïnteresseerd), verschilt u tegelijk van mening, want daarvan 

worden er een kleine 90 genoemd. Uitgever en redactie van Basis 

kunnen dus niet uitgaan van gedeelde lezerswensen. Zij moeten 

een eigen koers uitzetten en varen. Dat is wel zo uitdagend. De 

vele suggesties die u in de open antwoorden heeft gedaan geven 

ons daarvoor meer dan voldoende inspiratie. Er is een suggestie 

die door velen wordt gedaan: Basis (ook) digitaal maken. Dat dat 

al gebeurt (www.basis-online.nl) weet echter maar 15% van u. 

Daar moeten wij dus meer bekendheid aan geven.

Uiteraard hebben we niet alleen gekeken naar wat u van Basis 

vindt en wilt, maar ook naar wat u nu als lezer eigenlijk met 

Basis doet:

−  70% leest Basis grotendeels of selectief, 24% bladert, 

6% bekijkt hem niet

−	 	69%	bewaart	Basis	na	lezing/doorbladeren	of	geeft	hem	

door aan anderen, 31% gooit hem weg

−  61% heeft wel eens anderen op een Basis-artikel 

geattendeerd

−  48% heeft wel eens een Basis-artikel breder verspreid

−  27% heeft wel eens oudere Basis-nummers geraad-

pleegd

−  11% heeft wel eens een Basis-artikel geciteerd in nota’s 

of artikelen

−  22% heeft wel eens naar aanleiding van een Basis-

artikel zaken anders aangepakt.

 

Basis heeft dus gebruikswaarde, maar die kan ons niet hoog ge-

noeg zijn. Wij gaan met uw input aan de slag. Om de leesbaarheid 

te vergroten, uw waardering te verhogen en de gebruikswaarde 

van Basis te maximeren. Als het goed is, zult u dat de komende 

nummers gaan merken. 

Grote kans dat de bijzondere hybriditeit van Basis blijft bestaan. 

Het is immers wel ons bedrijfsblad, maar dat vullen we graag 

met vakinhoudelijke informatie die u aanzet tot nadenken en 

handelen. We willen niet kiezen, zoals een van u voorstelt, tussen 

’inhoud en relatiemanagement’, maar doen graag door middel 

van inhoud aan relatiemanagement. Wilt u meedenken, heeft u 

suggesties voor content en/of wilt u zelf een artikel schrijven? 

Laat het ons weten: redactie@panteia.nl.

Inhoud of relatiemanagement?

kort



Op dit moment heeft Nederland 4,9 mil-

joen inwoners van 55 jaar en ouder en 

eveneens 4,9 miljoen inwoners jonger 

dan 25 jaar. In 2020 zullen er 5,7 miljoen 

ouderen zijn en 4,8 miljoen jongeren. 

Over 25 jaar zijn er zelfs 6,6 miljoen ou-

deren, terwijl het aantal jongeren op 4,8 

miljoen blijft steken. Deze veranderende 

bevolkingssamenstelling grijpt in op 

diverse aspecten van de samenleving. 

De demografische ontwikkelingen heb-

ben effect op de economische ontwik-

keling. In dit artikel zoomen we in op de 

effecten op de arbeidsmarkt en op het 

ondernemerschap. 

Effecten op de arbeidsmarkt

Op de lange termijn wordt de econo-

mische groei bepaald door techno-

logische vernieuwing en de beschik-

baarheid van arbeid. Vergrijzing en 

ontgroening leiden tot een grotere 

vervangingsvraag en een geringere 

instroom. Dit heeft schaarste en 

onvervulbare vacatures op bepaalde 

delen van de arbeidsmarkt tot gevolg. 

Schaarste op de arbeidsmarkt heeft 

haar weerslag op de groeipotentie van 

sectoren en regio’s en daarmee op de 

groeipotentie van Nederland.

Huidige arbeidsmarkt

Het aantal werkzoekenden zonder baan 

lag in 2010 op ongeveer 390.000. In dat 

jaar telde het bedrijfsleven circa 7,8 mil-

joen banen, waarvan 60% in het MKB. Er 

waren toen 122.000 openstaande vacatu-

res. Vacatures zijn het gevolg van uitbrei-

dingsvraag en vervangingsvraag. De uit-

breidingsvraag hangt samen met de groei 

van de werkgelegenheid. De vervangings-

vraag is de vraag naar nieuwe arbeids-

krachten als gevolg van de vrijgekomen 

arbeidsplaatsen van werkenden die met 

pensioen gaan, arbeidsongeschikt raken, 

emigreren of zich (tijdelijk) terugtrek-

ken van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld 

vanwege zorgtaken. De vervanging als 

gevolg van mobiliteit van werknemers, de 

zogeheten baan-baanmobiliteit, is hier 

buiten beschouwing gelaten: het is een 

complex fenomeen dat alleen op sector-

niveau speelt en niet op macroniveau. 

Ook is nog geen rekening gehouden met 

het geleidelijk optrekken van de pensi-

oenleeftijd naar 67 jaar in 2023.

Toekomstige vraag

Voor de periode 2011-2020 wordt gemid-

deld genomen een jaarlijkse uitbrei-

dingsvraag verwacht van 0,8% per jaar. 

De grootste groei (2,9%) wordt verwacht 

in de zorg. In de financiële en zakelijke 

Door dr. J.M.P. de Kok en drs. W.H.J. Verhoeven*
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Essay
Impact op ondernemerschap en arbeidsmarkt

Vergrijzing
Vergrijzing en ontgroening zijn ontwikkelingen waarmee Nederland, net als 

andere Westerse landen, de komende jaren in steeds sterkere mate te maken 

krijgt. De veranderende bevolkingssamenstelling heeft effect op de samenleving. 
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diensten gaat het om 0,9%. Er is sprake 

van krimp in de landbouw (-2%) en in de 

industrie (-1,6%). 

De vervangingsvraag wordt geraamd op 

ruim 2% per jaar. Ruim 60% hiervan is 

het gevolg van pensionering. Het aandeel 

van 55- tot 65-jarigen - de grijze druk 

- verschilt aanzienlijk per sector. De 

landbouw springt eruit: een kwart van de 

werkenden gaat in de periode 2011- 2020 

met pensioen. Ook in de transportsector, 

de industrie en de zorg is het aandeel 

ouderen met ongeveer 15% bovengemid-

deld. De grijze druk is in het grootbedrijf 

hoger dan in het MKB.

Toekomstig aanbod

Voor de instroom zijn vooral de school-

verlaters belangrijk. Aan de aanbodkant 

is de arbeidsmarktinstroom vanuit het 

onderwijs de categorie waar het om 

draait. In de periode tot 2020 zullen zich 

jaarlijks gemiddeld 190.000 schoolver-

laters aanbieden op de arbeidsmarkt. 

Aan de aanbodzijde is de komende jaren 

sprake van een ‘dubbele ontgroening’: er 

zijn minder jongeren als gevolg van de 

lagere geboortecijfers uit de jaren tachtig 

en negentig van de vorige eeuw. De jon-

geren die er zijn, zullen bovendien vaker 

langer doorleren. Ze stromen door naar 

een hogere opleiding. Steeds minder 

leerlingen gaan direct na het VMBO de 

arbeidsmarkt op maar leren verder aan 

het MBO. Ook van het MBO stroomt een 

groter deel van de afgestudeerden door 

naar het HBO. In de afgelopen 10 jaar is 

het opleidingsniveau van de beroepsbe-

volking al toegenomen. 

Voor sommige opleidingen wordt steeds 

minder vaak gekozen. De agrarische en 

technische beroepsopleidingen staan 

bijvoorbeeld onder druk. Het imago van 

de agrarische en technische beroepen 

is slecht: ze worden geassocieerd met 

zwaar en vuil of met ingewikkeld  werk. 

Bovendien zijn deze beroepen veelal 

terug te vinden in de relatief conjunc-

tuurgevoelige sectoren, wat in tijden van 

economische neergang een drukkend 

effect heeft op de instroom van leer-

lingen. Economische opleidingen zijn 

populairder. Verwacht mag worden dat in 

de toekomst meer leerlingen kiezen voor 

een medische opleiding, omdat de baan-

zekerheid als gevolg van de toenemende 

vraag naar zorg groot is. 

Andere instromers op de arbeidsmarkt 

zijn immigranten en zij-instromers. 

Zij-instromers zijn vooral herintredende 

vrouwen. Deze groep had de afgelopen 

jaren een omvang van gemiddeld 125.000 

personen. De arbeidsparticipatie van 

vrouwen is de afgelopen jaren al toege-

nomen; daarom zal de omvang van deze 

groep zij-instromers de komende jaren 

naar verwachting teruglopen.

Confrontatie van vraag en aanbod

De confrontatie van vraag en aanbod laat 

zien dat het bedrijfsleven in Nederland in 

de periode tot 2020 te maken krijgt met 

fikse tekorten in bepaalde segmenten. 

De tekorten doen zich vooral voor in de 

technische, medische, verzorgende en 

transportberoepen. Ondanks de huidige 

problemen in de bouwnijverheid zal de 

schaarste aan werkers daar het grootst 

zijn, maar ook de transportsector, de 

zorg en de industrie krijgen veel moeite 

met het vinden van gekwalificeerd perso-

Verwachte tekorten (als percentage van de werkgelegenheid in 2020 naar sector en grootteklasse)

Aandeel MKB Aandeel grootbedrijf
 -8%-10%-12% -6% -4% -2% 0%

Bron: Prognose Panteia/EIM, 2012

MKB 

Totaal bedrijfsleven 

Landbouw 

Handel en reparatie 

Financiële en zakelijke diensten 

Horeca en persoonlijke diensten 

Industrie en energie 

Gezondheids- en welzijnszorg 

Transport 

Bouwnijverheid 

-5% 

-5% 

-1% 

-3% 

-3% 

-4% 

-7% 

-8% 

-10% 

-11% 

Figuur 1 - Tekorten per sector, verdeeld naar MKB en grootbedrijf.
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neel. Voor het totale bedrijfsleven gaat 

het om bijna 450 duizend personen, van 

wie ongeveer 250 duizend in het MKB. 

Daar staat een overschot tegenover van 

ongeveer 320 duizend mensen, vooral 

aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Laagopgeleiden zullen door de upgra-

ding van het gewenste opleidingsniveau 

in de toekomst steeds moeilijker een 

baan vinden. Ze worden vaak aangeduid 

als het granieten werklozenbestand. 

Sector Belangrijkste beroepsgroepa Typering over-
schot/tekortb

Landbouw - Lager agrarisch
- Middelbaar agrarisch

+
+

Industrie en energie - Elementair
- Lager technisch
- Middelbaar technisch
- Middelbaar administratief

++
--
--
0

Bouwnijverheid - Lager technisch
- Middelbaar technisch

--
--

Handel en reparatie - Elementair
- Lager administratief
- Middelbaar administratief

++
+
0

Transport - Elementair
- Lager transport
- Middelbaar transport
- Middelbaar administratief

++
--
-
0

Financiële en zakelijke 
diensten

- Elementair
- Middelbaar administratief
-  Hoger economisch administratief

++
0
0

Gezondheids- en 
welzijnszorg

- Middelbaar (para)medisch
- Middelbaar verzorgend
- Hoger (para)medisch

--
--
--

Horeca en persoonlijke 
diensten

- Elementair
- Lager verzorgend
- Middelbaar verzorgend

++
0
--

a beroepsgroep heeft een belang van tenminste 10% in de sector
b verklaring symbolen: 

-- groot tekort (meer dan 10% van het aantal banen in 2020)

- tekort (tussen de 2% en 10% van het aantal banen in 2020)

0	(vrijwel)	geen	tekort/overschot	(tussen	-2%	en	2%	van	het	aantal	banen	in	2020)

+ overschot (tussen 2% en 10% van het aantal banen in 2020)

++ groot overschot (groter dan 10% van het aantal banen in 2020)

Tabel 1 -  Verwachte overschotten en tekorten, naar sector en belangrijkste beroepsgroepena

voor de technische, transport-, medi-

sche en verzorgende beroepen. Voor de 

technische beroepen wordt een tekort op 

ieder niveau verwacht. Dit speelt voorna-

melijk in de bouw en de industrie. 

Voor de transportberoepen doet het 

tekort zich vooral op het lagere segment 

voor en in mindere mate op middelbaar 

niveau. De zorg krijgt te maken met 

tekorten binnen de medische beroe-

pen, op zowel het middelbare als het 

hogere niveau. Daarnaast worden voor 

de zorg en de horeca en persoonlijke 

diensten ook tekorten verwacht voor de 

middelbare verzorgende beroepen. Het 

grote overschot binnen de beroepen van 

elementair opgeleiden zal zich vertalen 

in werkloosheid aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt.

Beroepsgroepen waarvoor eveneens een 

tekort wordt verwacht, zijn de hogere 

landbouwkundige beroepen, de hogere 

transportberoepen en de hogere en 

wetenschappelijke technische beroe-

pen. Door het kleine aandeel van deze 

beroepsgroepen in de verschillende 

sectoren is de impact van het tekort 

minder groot. Ten slotte voorziet men 

ook overschotten binnen de sociaal-

culturele beroepen. 

Effecten op ondernemerschap

Een bijzondere groep op de arbeids-

markt wordt gevormd door de onder-

nemers. Recente onderzoeken laten 

zien dat het aandeel ondernemers in de 

beroepsbevolking van een land - ook wel 

ondernemersquote genoemd - samen-

hangt met de groei van het nationaal 

inkomen. Verder toont onderzoek aan 

dat startende bedrijven een belang-

rijke bron van nieuwe banen zijn en dat 

oudere starters minder vaak personeel 

in dienst nemen dan jongere starters. 

Beroepsgroepen

Niet voor alle beroepen binnen de secto-

ren zijn er tekorten. Bij de prognoses is 

daarom onderscheid naar beroepsgroe-

pen gemaakt. Tabel 1 toont de verwachte 

tekorten/overschotten voor de belang-

rijkste beroepsgroepen per sector. Over-

schotten leiden tot werkloosheid, terwijl 

tekorten tot uiting komen in moeilijk 

vervulbare vacatures. De grootste tekor-

ten in het bedrijfsleven worden verwacht 
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Reden genoeg dus, om ook te onderzoe-

ken of de vergrijzing van de Nederlandse 

beroepsbevolking van invloed is op de 

omvang en samenstelling van de onder-

nemerspopulatie. 

Vergrijzing en de ondernemersquote 

Het aandeel ondernemers in de 

beroepsbevolking varieert per leef-

tijdsgroep. De ondernemersquote is 

het hoogst voor veertigers en vijftigers 

(Figuur 3). De hoge ondernemers-

quote voor deze leeftijdsgroepen is een 

optelsom van gevestigde ondernemers 

die eerder als twintiger of dertiger zijn 

gestart en ondernemers die op latere 

leeftijd voor zichzelf zijn begonnen. 

Onder de dertigers ligt de ondernemers-

quote iets lager, maar het verschil is 

niet erg groot. Grote verschillen bestaan 

er vooral ten opzichte van de jongste 

groep (twintigers) en de oudste groep 

(zestig-plussers). 

Door de ontgroening neemt het aandeel 

twintigers in de beroepsbevolking af. 

Dit kan voor een toename van de totale 

ondernemersquote zorgen. Tegelijkertijd 

zorgt de vergrijzing voor een toename 

van zestig-plussers in de beroepsbevol-

king. Dit kan twee effecten hebben. Bij 

een gelijkblijvende ondernemersquote 

voor deze leeftijdsgroep zal de totale 

quote dalen, maar met de toenemende 

arbeidsparticipatie van zestig-plussers 

en het moeilijk weer aan een baan 

kunnen komen bij werkloosheid, is het 

aannemelijk dat meer ouderen voor het 

ondernemerschap kiezen. De quote zal 

dan stijgen. Er vinden verschuivingen 

plaats van het relatieve aandeel van 

dertigers, veertigers en vijftigers in de 

beroepsbevolking. Deze zullen waar-

schijnlijk niet veel invloed op de totale 

ondernemersquote hebben. Het is op 

voorhand niet geheel duidelijk wat het 

uiteindelijke effect van de vergrijzing op 

de ondernemersquote is. Er zijn echter 

aanwijzingen dat dit effect positief is. 

Een internationale vergelijking van 

ondernemerschap in EU-lidstaten laat 

bijvoorbeeld zien dat de landen met 

de gemiddeld oudste bevolking ook de 

meeste ondernemers hebben. Landen 

met een gemiddeld oude bevolking zijn 

Italië, Spanje, Portugal, Griekenland 

en Zweden. In landen met een jonge 

bevolking, Ierland en Slowakije, zijn juist 

weinig ondernemers. 

Startende bedrijven genereren vaak 

nieuwe banen. Waar we voor de on-

dernemersquote als geheel nog een 

positieve samenhang met vergrijzing 

verwachten, geldt voor de starters-

quote echter het tegenovergestelde: 

een vergrijzende beroepsbevolking 

kan in principe tot een daling van de 

startersquote leiden en daarmee tot 

minder bedrijvendynamiek en een 

lagere werkgelegenheidscreatie. Hoe 

komt dit? Verschillende internationale 

onderzoeken laten zien dat de kans dat 

iemand voor zichzelf begint, het grootst 

is rond het veertigste levensjaar. Voor 

Nederland blijkt de startersquote het 

afgelopen decennium het hoogst te zijn 

voor de groep dertigers (zie figuur 2). De 

verschillen tussen de leeftijdsgroepen 

zijn beduidend groter dan de verschil-

len in de ondernemersquote. Door de 

vergrijzing van de beroepsbevolking zal 

het aandeel van de dertigers afnemen, 

waardoor de totale startersquote lager 

kan uitvallen. 

Kenmerken van ondernemers gaan 

veranderen

Als de beroepsbevolking vergrijst, zal 

ook de populatie van ondernemers 

vergrijzen. Niet alleen zal de gemiddelde 

leeftijd van de gevestigde ondernemers 
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Figuur 3 - Gemiddelde ondernemersquote totaal 2002-2009 naar leeftijd 
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Figuur 2 - Gemiddelde startersquote 2002-2009 naar leeftijd
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toenemen, maar ook de gemiddelde 

leeftijd waarop mensen besluiten om 

een nieuwe onderneming te beginnen 

zal toenemen. In een recent onderzoek 

hebben we uitgezocht of de leeftijd 

van een ondernemer samenhangt met 

diens doelstellingen en strategie. Qua 

doelstellingen bestaan er weinig tot 

geen verschillen tussen jongere en 

oudere ondernemers, maar wel in hoe 

die doelen bereikt moeten worden. Wat 

met name opvalt is dat oudere onderne-

mers minder innovatief zijn dan jongere 

ondernemers. 

Als we weer inzoomen op starters, blijkt 

dat naarmate men op oudere leeftijd met 

een nieuw bedrijf begint, men minder 

snel geneigd is personeel in dienst te 

nemen. Dit komt onder andere doordat 

oudere starters, althans in Nederland, 

vaker in deeltijd werken en minder 

bereid zijn risico’s te nemen dan jongere 

starters. Beide factoren verkleinen de 

bereidheid om personeel in dienst te 

nemen. Als vervolgens toch wordt beslo-

ten mensen in dienst te nemen, nemen 

oudere starters minder mensen in dienst 

dan jongere. Per saldo zorgen oudere 

starters dus voor minder nieuwe banen 

dan jongere. 

Dit wil overigens niet zeggen dat een 

toename van het aantal oudere starters 

slecht zou zijn voor de Nederlandse eco-

nomie. We moeten namelijk ook kijken 

naar het alternatief dat zij hebben. Het is 

waar dat zij in vergelijking met jongere 

starters gemiddeld genomen voor min-

der nieuwe banen zorgen, maar tegelij-

kertijd geldt misschien ook dat zij meer 

toegevoegde waarde genereren dan 

oudere werknemers. Een toename van 

het aandeel van oudere starters hoeft 

op zich niet negatief uit te pakken. Als 

het gaat om de werkgelegenheidscre-

atie door nieuwe, startende bedrijven is 

niet zozeer het aandeel van jonge en/of 

ambitieuze starters van belang, maar het 

aantal. In dat opzicht is de ontgroening 

van de beroepsbevolking waarschijnlijk 

belangrijker dan de vergrijzing.

Ten slotte 

Bedrijfsleven, werkenden, onderwijs en 

overheid staan de komende jaren geza-

menlijk voor de uitdaging een oplossing 

te vinden voor de dreigende tekorten op 

de arbeidsmarkt. Oplossingen moe-

ten gezocht worden in onder meer het 

stimuleren van scholieren om te kiezen 

voor technische opleidingen en het 

beter laten aansluiten van onderwijs en 

arbeidsmarkt. Verder zullen oplossingen 

gezocht moeten worden in het aantrek-

kelijker maken van tekortberoepen 

door in te spelen op de wensen van de 

werkenden en zo het imago te verbe-

teren. Kennismigranten toelaten moet 

gemakkelijker worden, de bedrijfsvoe-

ring zal aangepast moeten worden om 

de arbeidsproductiviteit te verbeteren, 

en bijscholing zal de inzet van de huidige 

werknemers en werkzoekenden opti-

maliseren. Een actief HRM-beleid en het 

bevorderen van ontplooiingsmogelijkhe-

den van het personeel zijn onmisbaar. 

Ouderen die nu het imago hebben van 

duur en minder productief zullen straks 

onmisbaar zijn. 

Ondernemerschap is goed voor de 

economie. Ofschoon door de vergrijzing 

het ondernemerschap iets minder dy-

namisch wordt, vormt het voor ouderen 

een goed alternatief voor het werken in 

loondienst of aan de kant staan. Ouderen 

hebben meer ervaring en marktkennis, 

waardoor de kans op falen bij het begin-

nen van een nieuw bedrijf kan afnemen. 

Het laatste woord is hierover nog niet 

gezegd. Ook het stimuleren van onder-

nemerschap onder ouderen verdient 

daarom meer aandacht.

Als het niet lukt deze uitdagingen suc-

cesvol aan te gaan, zal de economische 

groei door capaciteitsproblemen verder 

onder grote druk komen en zullen vooral 

grotere bedrijven in toenemende mate 

hun heil in het buitenland zoeken. 
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Eind	2009	kreeg	Panteia/EIM	opdracht	van	de	

Europese Commissie om een beeld te schetsen  

van de activiteiten van het Europese MKB in zeven 

doellanden (Brazilië, Rusland, India, China,  

Oekraïne, Zuid-Korea en Japan) en te bezien wat de 

Commissie aan extra ondersteuning zou moeten 

bieden. Er werd gevraagd om het beschrijven van 

(nieuwe) ondersteuningsmaatregelen die de Euro-

pese Commissie in staat zouden stellen het Euro-

pese MKB bij te staan bij het betreden van deze 

zeven markten.

De achterliggende gedachte is dat het Europese 

MKB (bedrijven met minder dan 250 werkzame 

personen) al behoorlijk actief is op buitenlandse 

markten binnen de EU, maar dat er nog een grote 

potentiële markt buiten de EU is, die onvoldoende 

wordt benut. En sommige van die zogenoemde derde 

landen vertonen dan ook nog eens een sterke 

economische groei.

Voor dit onderzoek zijn handelsstromen geanaly-

seerd en is bestaand nationaal beleid geïnventari-

seerd. Daarnaast zijn bestaande ondersteunende 

maatregelen en organisaties in de zeven doellan-

den bestudeerd. In de doellanden zijn met behulp 

van lokale onderzoekspartners vele gesprekken 

gevoerd met organisaties die het Europese MKB 

ter zijde staan. Tevens zijn grootschalige enquêtes 

gehouden onder het MKB in Europa. De zeven 

nationale onderzoeken werden afgerond met 

zeven workshops waar de bevindingen werden 

gepresenteerd en nieuwe beleidsopties 

besproken.

Uit een analyse van exportstromen in de periode 

2000-2010 bleek onder andere:

•	 	dat	de	groei	van	de	EU-export	naar	de	zeven	doellan-

den veel hoger is dan die van de totale EU-export;

Mogelijkheden exportbevordering van het Europese MKB

Met behulp van Brussel 
naar derde landen? 

Door drs. J.W. van Elk en drs. R.E. van der Horst*

Globalisering en groei van nieuwe economieën: kan het Europese bedrijfsleven, in het 

bijzonder het midden- en kleinbedrijf (MKB), de export naar derde landen niet verder 

uitbreiden? En zou Brussel daar extra ondersteuning aan moeten bieden?
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•	 	dat	daardoor	het	aandeel	van	deze	zeven	landen	in	de	

totale EU-export van 17% in 2000 naar 26% in 2010 is 

toegenomen;

•	 	dat	hightech	sectoren	het	goed	doen	in	Japan	en	

Korea, maar dat Europa het in de snel groeiende 

markten China en India vooral van mediumtech moet 

hebben.

De enquêtes uitgevoerd onder het MKB in de EU-27 

lieten zien dat zo’n 6% van alle internationaal actieve 

bedrijven al activiteiten heeft in Zuid-Korea, India en 

Brazilië, 10% in China en zelfs 13% in Rusland. 

Woud van regelingen en organisaties
Panteia/EIM	heeft	met	hulp	van	zijn	partners	in	Europa	

(www.ensr.eu) beleidsmaatregelen in de 27 EU-lidstaten 

geïnventariseerd die de internationalisering van bedrij-

ven bevorderen. We vonden meer dan 300 maatregelen 

met een totaal budget van ruim € 3 miljard per jaar.

Uit de enquêtes bleek dat ongeveer 27% van alle interna-

tionaal actieve MKB-bedrijven in Europa enige kennis van 

bestaande ondersteuningsmaatregelen heeft, maar dat 

slechts 7% er gebruik van maakt. In het woud van 

bestaande instrumenten is het voor ingewijden al niet 

eenvoudig om op de hoogte te blijven van alles wat er 

gaande is, laat staan dat individuele bedrijven een 

dergelijk overzicht hebben.

Ter illustratie:

•	 	In	de	door	ons	onderzochte	landen	zijn	al	veel	

nationale Europese organisaties actief. Niet alleen 

ambassades en consulaten van vele lidstaten, maar 

bijvoorbeeld ook de Duitse Kamers van Koophandel 

(hebben kantoren in Tokyo, Sjanghai en Moskou met 

vele tientallen medewerkers om met name Duitse 

bedrijven te ondersteunen). Er zijn echter ook 

lidstaten die nauwelijks lokale ondersteuning bieden.

•	 	Een	exportconsulent	van	een	van	de	lidstaten	vertelde	

ons dat bedrijven uit zijn land met steeds meer vragen 
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over intellectueel eigendom bij het consulaat in 

Sjanghai komen. Het consulaat vertelde dat een van 

zijn collega’s al enige maanden bezig was om zich in 

de materie te verdiepen en te onderzoeken hoe prakti-

sche ondersteuning geboden zou kunnen worden. De 

staf van het betreffende consulaat wist helaas niet dat 

er al enige jaren een SME Helpdesk voor intellectueel 

eigendom in Beijing operationeel is – opgezet door de 

Europese Commissie – die een scala van diensten 

biedt aan bedrijven uit alle lidstaten, zowel in Europa 

als	ter	plekke	(http://www.china-iprhelpdesk.eu).	

Betere afstemming en coördinatie
De conclusie die wij in Brussel naar voren brachten, is 

dan ook dat er nog een grote bijdrage van de EU mogelijk 

is, maar dat die moet worden gezocht in betere afstem-

ming en coördinatie van bestaande initiatieven in plaats 

van weer een nieuwe boom in het bos te planten. Drie 

zaken zijn essentieel: 

-  zorg dat de ondernemer zijn weg in het woud van 

voorzieningen kan vinden;

-  probeer te arrangeren dat sommige diensten niet 

voorbehouden zijn aan bedrijven uit één lidstaat maar 

ook voor andere EU-bedrijven beschikbaar zijn; 

-  probeer zo veel mogelijk te voorkomen dat er forse 

ondoelmatigheden in het systeem optreden. Bijvoor-

beeld: meerdere lidstaten maken studie van de 

auto-industrie in China of Brazilië en de mogelijkhe-

den voor Europese toeleveranciers. Uitstekend als 

organisaties in lidstaten op hun bedrijven toegesne-

den informatie leveren, maar het is niet efficiënt dat 

iedereen los van elkaar hetzelfde basismateriaal in 

China en Brazilië gaat verzamelen.

Small Business, Big World
In november 2011 heeft de Europese Commissie een 

Mededeling uitgebracht over de ondersteuning van het 

Europese bedrijfsleven bij het betreden van markten in 

opkomende economieën: Small Business, Big World - A 

new partnership to help SMEs seize global opportunities. 

In een Mededeling beschrijft en motiveert de Commissie 

haar toekomstige beleid op een bepaald terrein.

In deze Mededeling komen diverse aanbevelingen uit het 

Panteia/EIM-onderzoek	integraal	terug.	De	volgende	

doelstellingen van de nieuwe EU-strategie werden 

geformuleerd:

•	 	het	MKB	gemakkelijk	toegankelijke	en	adequate	

informatie verstrekken over zaken doen buiten de EU;

•	 	de	ondersteunende	activiteiten	meer	samenhang	

verlenen en kosteneffectiever maken;

•	 	bestaande	tekortkomingen	bij	de	ondersteunende	

dienstverlening verhelpen;

•	 	gelijke	kansen	en	een	gelijke	toegang	voor	het	MKB	

uit alle EU-lidstaten verzekeren.

Voorziene acties zijn:

•	 	Alle	private	en	publieke	diensten	die	internationalise-

ring ondersteunen in kaart brengen. Het idee is o.a. 

dat dit hiaten en overlappingen in het bestaande 

aanbod in beeld zal brengen. 

•	 	Toegankelijke	informatie	‘dicht	bij	huis’	aan	het	MKB	

verstrekken, o.a. door het bestaande Enterprise 

Europe Network beter te organiseren en meer te 

laten samenwerken met lokale organisaties. Dit 

Network is door de Europese Commissie geïnitieerd 

en gesubsidieerd en bestaat uit zeshonderd organisa-

ties in vijfenveertig landen gericht op ondersteuning 

bij innoveren en internationaal ondernemen.

•	 	Het	opstarten	van	een	centrale,	onlineportal	met	

specifieke informatie over prioritaire markten en een 

gedetailleerd overzicht van de verschillende beschik-

bare ondersteunende diensten.

•	 	De	Commissie	zal	uiterlijk	2012	concrete	aanbevelin-

gen doen om het hele ondersteunende systeem 

doeltreffender en efficiënter te maken, o.a. door het 

netwerken tussen plaatselijke organisaties te 

verbeteren. Hierdoor wordt ook de zichtbaarheid van 

bedrijfsondersteuning in landen buiten de EU 

versterkt en kunnen bedrijven makkelijker een beroep 

doen op deze diensten. De lidstaten zullen (financieel) 

worden gestimuleerd om hun dienstverlening in 

landen buiten de EU vrijwillig open te stellen voor alle 

bedrijven uit de EU. 

•	 	De	Commissie	zal	internationalisering	van	het	MKB	

ook bevorderen via clusters en netwerken.

•	 	De	Commissie	zal	op	basis	van	een	aantal	criteria	

prioritaire markten voor het MKB vaststellen. De 

belangrijkste handels- en investeringspartners van de 
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EU (VS, China, Rusland en Japan), de uitbreidingslan-

den, de partners van het Europees Nabuurschapsbe-

leid in het oosten en het zuiden en markten met een 

sterke economische groei, opkomende markten in 

Azië, Afrika en Latijns-Amerika, komen hiervoor in 

aanmerking. 

•	 	De	doelstelling	‘internationalisering	van	het	MKB’	ook	

in andere EU-beleidsmaatregelen te integreren.

Alle EU-instellingen en relevante MKB-stakeholders 

zullen als partners bij de uitvoering van deze strategie 

worden betrokken en moeten de in deze Mededeling 

beschreven prioriteiten en basisbeginselen onderschrij-

ven wanneer ze nieuwe activiteiten ter bevordering van 

de internationalisering van het MKB op korte of langere 

termijn overwegen. De lidstaten worden gestimuleerd 

voor een soortgelijke aanpak te opteren en nauw met de 

Commissie samen te werken om de ondersteunende 

structuren voor de internationale groei van het Europese 

MKB te versterken.

Vijfentwintig maal overleg in Brussel 
Gedurende het onderzoek hebben de teamleiders 

frequent in Brussel overleg gepleegd met de Europese 

Commissie. Op deze bijeenkomsten zijn tussenresultaten 

besproken en is – waar nodig – de aanpak aangepast. 

Daardoor beschikte de opdrachtgever al voor de voltooi-

ing van het onderzoek over de belangrijkste aanbevelin-

gen, wat hem in staat stelde de eerder genoemde 

Mededeling voor te bereiden. In mei jl. heeft het Euro-

pees Economisch en Sociaal Comité een overwegend 

positief advies uitgebracht over deze Mededeling van de 

Commissie over een nieuw partnerschap om MKB-be-

drijven te helpen kansen wereldwijd te benutten. 

De benutting van dit onderzoek is groot geweest. Dit 

heeft te maken met de volgende factoren:

-  Het onderzoek was geïnitieerd door het Europees 

Parlement. Dit gaf het onderzoek een zekere lading 

mee.

-  Het was een omvangrijk onderzoek; dit legde extra 

druk op alle partijen om te komen tot optimale 

benutting van de onderzoeksresultaten.

-  Gegeven de groei van nieuwe economische machten 

als China, India en Brazilië en de daarmee gepaard 

gaande toename van de internationale concurrentie 

en de crisis, lijkt stimulering van export naar derde 

landen noodzakelijk. De vraag is dan: is er hierbij een 

rol voor de EU weggelegd? Dit onderzoek kwam dus 

op het juiste moment. 
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Door dr. H.M. Post*

Bloedsomloop van de economie
Transport wordt vaak de bloedsomloop van de economie 

genoemd. Gaat het goed met de economie, dan floreert 

het transport. Gaat het goed met het transport, dan heeft 

dat een gunstige invloed op de economie. De transport-

sector zorgt voor opslag en vervoer van zowel grondstof-

fen, halffabrikaten als eindproducten en houdt dus gelijke 

tred met de totale economie. Het is de schakel tussen 

een onderneming en haar in- en verkoopmarkten, of 

tussen een verlader die goederen aanbiedt en een 

vervoerder die het transport uitvoert. Transport vindt op 

verschillende manieren plaats, over de weg of over het 

spoor, per schip of per vliegtuig. Deze modaliteiten 

hebben elk hun specifieke voor- en nadelen en iedere 

onderneming maakt de afweging welke modaliteit voor 

haar product het meest geschikt is.

Goed transport vereist een goede logistieke planning. 

Vooruitzien en inzicht zijn onmisbaar voor de sector. 

Informatie over de conjuncturele schommelingen van de 

economie is voor vervoerbedrijven van cruciaal belang. 

De bedrijven moeten zich kunnen voorbereiden op 

capaciteitsuitbreidingen of op inkrimpingen, op prijsfluc-

tuaties en op vraag- of aanbodschommelingen. 

Ondernemers varen nu vaak op de conjunctuurindicato-

ren van bijvoorbeeld statistische bureaus. Die indicatoren 

zijn meestal redelijk nauwkeurig, vooral in de weergave 

van het recente verleden. Maar economische groeicijfers 

zijn als ze worden gepubliceerd, vaak al een paar 

maanden oud. Ze gaan vaak over voorbije kwartalen. 

Traditionele statistieken zijn traag en ook nog eens niet 

specifiek genoeg voor het doel van de transportsector. 

Een enorme stroom data
In de transportsector worden vervoer en vracht steeds 

meer realtime en op digitale wijze gemeten. Een 

voorbeeld zijn de actuele verkeersgegevens over de 

activiteit op de wegen. Ongeveer vijfenvijftighonderd 

kilometer wegennet is opgenomen in de databank van de 

Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW). Iedere 

Monitor van de economische bloedsomloop

Dagelijkse index  
voor transport 
Onlangs was op het NOS Journaal te zien hoe in de Punjab, de vruchtbare graanschuur van India, tonnen 

opgeslagen graan wegrotten, terwijl elders in India kinderen sterven van de honger. Tal van oorzaken zijn aan 

te wijzen, zoals voedselspeculatie, maar zeker is dat gebrek aan goed transport een prominente rol speelt. 

Transport is voor handel en economie een sine qua non, maar dat het voor sommigen ook het verschil tussen 

leven en dood uitmaakt, tekent het uitzonderlijke belang ervan. 
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minuut worden de gegevens van twintigduizend meetlo-

caties verwerkt. Bovendien zijn er honderd telpunten op 

het hoofdwegennet, waar vrachtverkeer van ander 

verkeer onderscheiden kan worden. Naast de actuele 

verkeersgegevens zijn ook filemeldingen, wegwerk-

zaamheden en verkeersmaatregelen bij evenementen in 

de databank opgenomen. 

Ook over de scheepvaart worden uitgebreide databases 

aangelegd. Wanneer een schip dicht bij de kust komt, 

kunnen de signalen van dat schip worden opgevangen. 

De signalen laten zien naar welke haven een schip vaart, 

in welke haven het zich bevindt en naar welke haven het 

vervolgens weer gaat. Zo worden routes achterhaald. 

Het bedrijf Koninklijke Dirkzwager verzamelt deze data, 

die sinds vijf jaar beschikbaar zijn, zo volledig mogelijk. 

Ook de gegevens van binnenvaartschepen die transpon-

ders aan hebben staan, worden opgeslagen. Deze 

gegevens worden gekoppeld aan cijfers van vrachtaan-

bodsite Teleroute.

Vrachtwagens die langs telpunten rijden, zeeschepen die 

langs de kust varen of in de havens afmeren, en binnen-

vaartschepen die transponders aan hebben staan, ze 

worden allemaal geregistreerd. Het zorgt voor enorme 

stromen data, die elk afzonderlijk inzicht geven in één 

vervoersmodaliteit. 

Actuele index
Waar transportondernemingen echter behoefte aan 

hebben is gecombineerde en trendmatige informatie over 

alle modaliteiten. Aan deze behoefte wordt tegemoetge-

komen door de transportindex (TRX), een nieuwe 

bewerking van de statistieken en cijfers uit de beschik-

bare databases. De makers van de TRX hebben door de 

datastromen te combineren en te standaardiseren een 

zeer betrouwbare indicator voor de economische activiteit 

in de hele transportsector, en zo voor de hele economie, 

ontworpen. De meest recente data die beschikbaar 

komen - de gegevens van de vorige dag - worden tot een 

index gemaakt. De TRX maakt de gangbare statistieken, 

Monitor van de economische bloedsomloop



 24 | 2012 | BASIS

die erg veel gegevens bevatten, behapbaar voor gebruik 

en vertaalt ze in een dagelijkse index. De TRX maakt uit 

de overvloed van gegevens een gerichte en bruikbare 

selectie. De geselecteerde gegevens worden in de 

dagcijfers verwerkt. De centrale indicator is het zeven-

daags voortschrijdende weekdaggemiddelde.

Elke dag verandert het cijfer van de TRX, en over een 

langere periode beweegt de index mee op de golf van de 

economie. De TRX van vandaag omvat de cijfers van 

gisteren en de TRX gaat zo eigenlijk ook over morgen. Is 

de index vandaag lager dan gisteren, dan weet je dat er 

minder vrachtvervoer was. Eén zo’n dag zegt niet zoveel. 

Maar is de trend deze week hoger dan die van vorige 

week, of deze maand hoger dan die van vorige maand, 

dan weet je dat het transport in de lift zit. De index gaat 

nu een jaar terug en geeft dus nog geen langjarig beeld 

van het conjunctuurverloop. Vanzelfsprekend zal hij die 

in de toekomst wel geven.

Met de TRX is dus een indicator ontwikkeld die dagelijks 

aangeeft hoe de activiteit is op de Nederlandse trans-

port-infrastructuur: was het rustig of druk, wordt het 

rustiger of drukker op snelwegen, waterwegen of in 

zeehavens? Door een intelligente koppeling van informa-

tiebronnen is het mogelijk dagelijks te publiceren. De 

transportsector kan daardoor met de TRX-informatie 

sneller inspelen op veranderingen. De TRX geeft 

transportbedrijven die willen investeren in vervoers-

capaciteit beter zicht op trends.

De Transportindex (TRX) is ontwikkeld door een 

samenwerkingsverband	van	Panteia/NEA	met	

Nieuwsblad Transport, Koninklijke Dirkzwager, 

Wolters	Kluwer	Transport	Services/	Teleroute	

en NDW, de Nationale Databank Wegverkeerge-

gevens. De TRX wordt sinds 25 juni 2012 dage-

lijks gepubliceerd via www.transportindex.nl.  

De berichten op de website van de TRX worden 

verzorgd door Nieuwsblad Transport,  

het vakblad over transport, logistiek en 

distributie. 

Graadmeter
Zoals de AEX (Amsterdam Euronext Exchange) een index 

is, gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de koersen 

van Nederlandse aandelen, zo geeft de TRX een indexcij-

fer gebaseerd op de gewogen activiteiten over weg, water 

en zee (spoor- en luchtverkeer kunnen vooralsnog niet 

worden meegenomen). Door de beursbewegingen op de 

voet te volgen vormt de AEX een graadmeter van de 

Nederlandse handel en economie. De TRX doet dat door 

de transportbewegingen nauwgezet te monitoren.

Achter een cijferreeks kan veel schuilgaan. De TRX kan 

aangeven dat het in de binnenvaart een tijd lang rustig is 

geweest. Waarom dat was, of het een blijvende dalende 

lijn is of een tijdelijke, kan worden geïnterpreteerd door 

experts in mobiliteit. De gevolgen van incidenten zijn 

onmiddellijk zichtbaar. Vorig jaar bijvoorbeeld was de 

reden van een dip in de grafiek van de binnenvaart, dat er 

een schip vastlag in de Rijn en de doorvaart belemmerde. 

Dit jaar lagen binnenvaartschippers en verladers een 

tijdlang vast door een kapotte sluis in het Twentekanaal 

bij Eefde.

Ook zichtbaar was de enorme dip waarin wegvervoer en 

binnenvaart rond de jaarwisseling belandden, terwijl de 

grote scheepvaart op peil bleef. Een dergelijke dip in 

binnenvaart en wegverkeer is het gevolg van een 

aaneenrijging van feestdagen. Bij de binnenvaart zien we 

dus welke invloed incidenten, zoals eerder genoemde 

stremmingen, in belangrijke rivieren en periodes van 

hoog en laag water kunnen hebben.

Zomertrend
In juni en juli 2012 liet de TRX interessante trends zien. 

Het wegvervoer leek aan een periode van herstel te zijn 

begonnen. Dit kon worden afgeleid uit het feit dat de 

deelindex voor deze modaliteit dit jaar zeer laag begon, 

maar snel steeg en een tijd lang gemiddeld boven het 

niveau van de tweede helft van afgelopen jaar uitkwam. 

Voor het derde kwartaal van 2012 werd nu een lichte 

toename van de transportvolumes verwacht in vergelij-

king met dezelfde periode een jaar eerder. Op 13 juli 2012 

liet de TRX echter een licht neerwaartse tendens zien. De 

index daalde in de weken daarvoor met bijna 2,5 punten 

naar 94,15 en kwam daarmee weer uit op vrijwel het 
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niveau van eind juni dit jaar. Ten opzichte van 2011 was er 

sprake van een lichte stijging van iets meer dan een punt. 

Op www.transportindex.nl, de site van de TRX, wordt dit 

verklaard. Zeer waarschijnlijk vertoont de index een 

daling als gevolg van de vakantieperiode. Een dergelijke 

tijdelijke flauwte was er ook vorig jaar; die hield ongeveer 

een maand aan, waarna de index weer hogere niveaus 

ging opzoeken. Op 27 juli was die daling inderdaad goed 

te zien: de Transportindex daalde fors, met  

4,5 punt tot 85,68. Dit had te maken met minder bewegin-

gen van vrachtauto’s en binnenschepen als gevolg van de 

vakantieperiode. 

Op 28 augustus ging de Transportindex weer krachtig 

naar boven: 

Vooral het wegvervoer liet zien dat de vakantieperiode 

echt voorbij was. De index steeg negen volle punten naar 

97,30. Dat was ook ruim tien punten hoger dan het 

niveau van precies een jaar daarvoor.

Het belang van transport voor het dagelijkse leven van 

de dagelijkse mens staat buiten kijf. Zonder transport 

valt alles stil, getuige het voorbeeld uit de Punjab. 

De TRX is de dagelijkse monitor waarop de Nederlandse 

transportsector zijn logistiek kan inrichten. Kennis over 

de transportbewegingen in andere landen bij de TRX 

betrekken is een volgende stap, maar vooralsnog 

moeilijk te realiseren. De databronnen in Nederland, 

niet voor niets transportland bij uitstek, zijn namelijk 

redelijk uniek.

* Hedda Maria Post is redacteur van Basis 
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De Europese Commissie zet met de groeistrategie 

‘Europe 2020’ beleidsmatig sterk in op de integratie van 

creativiteit, innovatie en ondernemerschap in het 

onderwijs. Door onderwijs is het mogelijk mensen 

kennis te laten maken met ondernemerschap en hun 

vaardigheden hiervoor aan te leren. Doel van het beleid 

is het potentieel van Europese jongeren optimaal te 

benutten en er voor te zorgen dat ze ondernemingsge-

richt worden. Daardoor moeten ze meer kansen op de 

arbeidsmarkt krijgen en de Europese economieën 

dynamischer maken. Meer ondernemerschap heeft 

immers een positieve impact op innovatie en economi-

sche groei. 

Op dit moment benutten de EU-Lidstaten het onderne-

merschapspotentieel nog niet volledig. In 2009 wilde 

slechts vijfenveertig procent van de Europese bevolking 

eigen baas zijn, in de Verenigde Staten is dat vijfenvijftig 

procent. Ondernemerschap in Europa heeft dus een 

stimulans nodig. 

Van basis tot en met wetenschappelijk onder-
wijs
De afgelopen jaren heeft het ondernemerschapsonder-

wijs, mede door het beleid van de Europese Commissie, 

in veel EU-landen een enorme vlucht genomen. Onder-

nemerschapsonderwijs wordt via allerlei programma’s 

op alle onderwijsniveaus aangeboden. Daarbij gaat de 

aandacht niet alleen uit naar ondernemerschap als 

beroepskeuze, maar vooral ook naar ‘ondernemendheid’ 

als competentie. Traditioneel vindt ondernemerschaps-

onderwijs vaak aandacht in (bedrijfs-)economische 

studies. Maar het ondernemerschapsonderwijs is in 

opmars en wordt ook steeds meer bij andere studies 

aangeboden.

In Nederland is het beleidsmatig stimuleren van 

ondernemerschapsonderwijs in 2000 begonnen. Met het 

actieprogramma Onderwijs en Ondernemen hebben de 

ministeries van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun 

krachten verenigd. Stimulering en verankering van 

Het aanbieden van vakken in ondernemerschap heeft een positieve invloed op de ondernemings-

gerichtheid van jongeren in de Europese Unie en op hun intenties om ondernemer te worden. 

Daarnaast vergroot ondernemerschapsonderwijs de inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt. 

Lessen in  
ondernemerschap

Effecten van ondernemerschaponderwijs

Door drs. P. Gibcus, drs. J.A.H. Snijders en L. Smit*
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ondernemen in het gehele onderwijs, van basis tot en 

met wetenschappelijk onderwijs, is het speerpunt.

Wat zijn de effecten?
Over de effecten van ondernemerschapsonderwijs is nog 

weinig bekend. Vaak zijn de studies beperkt tot de 

Verenigde Staten of tot afzonderlijke projecten. Maar 

lidstaten en ook de hogere onderwijsinstellingen zijn 

steeds meer geïnteresseerd in wat ondernemerschaps-

onderwijs oplevert. Dit is mede naar aanleiding van de 

Small Business Act. Die heeft tot doel gunstige voor-

waarden te creëren voor de groei en het duurzame 

concurrentievermogen van de kleine en middelgrote 

ondernemingen (KMO’s) in Europa. Als gevolg daarvan 

ontwikkelen steeds meer lidstaten een eigen nationale 

strategie voor ondernemerschapsonderwijs. 

Vooral in het hoger onderwijs is de lesstof steeds vaker 

gericht op het stimuleren van ondernemerschap en een 

ondernemende houding en ook op het aanleren van 

ondernemersvaardigheden. De Europese Commissie 

faciliteert dat EU-Lidstaten van elkaar kunnen leren 

(uitwisseling van good practices) en dat zij hun krachten 

bundelen om de impact van ondernemerschapsonder-

wijs te meten. 

Panteia/EIM	heeft	op	verzoek	van	DG	Ondernemingen	en	

Industrie van de Europese Commissie onderzocht of 

ondernemerschapsonderwijs het gewenste effect heeft. 

Negen onderwijsinstellingen, verspreid over Europa, 

hebben meegewerkt. Het aanbod van ondernemer-

schapsonderwijs bij deze instellingen verschilt. Zo biedt 

de ene instelling ondernemerschapsonderwijs aan bij 

(bedrijfs-)economische studies, terwijl een andere 

instelling dit aanbiedt bij technische studies of studies 

gericht op kunsten. In het onderzoek zijn alumni die wel 

ondernemerschapsonderwijs hebben gevolgd, vergele-

ken met een “controlegroep” van alumni die geen onder-

nemerschapsonderwijs heeft gevolgd. Een mogelijk 

probleem bij het vergelijken van deze twee groepen is 

zelfselectie: studenten die geïnteresseerd zijn in 

ondernemerschap zullen eerder geneigd zijn vakken en 

studies op dit terrein te volgen. Gezien de beperkte 

verschillen in de achtergrondkenmerken van alumni 

voorafgaand aan de opleiding lijkt deze vertekening 

beperkt.

Een ondernemende mindset
Ondernemerschapsonderwijs stimuleert jongeren zich 

te ontwikkelen tot verantwoordelijke, ondernemende 

mensen die de houding, kennis en vaardigheden hebben 

om de doelen die ze zichzelf stellen in het leven te 

bereiken. Het beleid van de Europese Commissie richt 

zich dan ook op kennis, vaardigheden en houding van 

studenten. Deze elementen samen vormen de kerncom-

petentie voor ondernemerschap (zie figuur). Onderne-

merschapsonderwijs is dus niet altijd direct gericht op 

het starten van nieuwe bedrijven; het is een van de 

mogelijke uitkomsten.
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Alumni die ondernemerschapsonderwijs hebben gevolgd 

scoren op bijna alle competenties hoger dan alumni in de 

controlegroep.

Ondernemerschapsonderwijs stimuleert de intenties van 

jongeren om ondernemer te worden. Alumni die 

ondernemerschapsonderwijs hebben gevolgd neigen 

vaker naar ondernemerschap dan alumni in de controle-

groep. De ondernemerschapsalumni geven vaker aan er 

alles voor te willen doen om ondernemer te worden. Hun 

doel is een eigen bedrijf te starten. Ook vinden de 

afstudeerders die ondernemerschapsonderwijs hebben 

gevolgd, het zelfstandig ondernemerschap vaker een 

aantrekkelijke beroepskeuze en denken zij vaker dat een 

eigen bedrijf hun veel voldoening zal geven. 

Ondernemerschapspotentieel niet volledig 
benut
Ongeveer vijfenvijftig procent van de ondernemer-

schapsalumni geeft de voorkeur aan zelfstandig onder-

nemerschap als carrièreperspectief. Dit is tweeënveertig 

procent bij de alumni in de controlegroep. Deze percen-

tages duiden er op dat het ondernemerschapspotentieel 

onder hoogopgeleide jongeren nog niet volledig is benut. 

Belangrijkste redenen voor de voorkeur voor onderne-

merschap zijn onafhankelijkheid, vrijheid van kiezen van 

werktijden en werklocatie, en het realiseren van kansen. 

Alumni in de controlegroep baseren hun voorkeur voor 

zelfstandig ondernemerschap vooral op de nadelen van 

het werknemerschap (push factoren) in plaats van op de 

voordelen van het ondernemerschap (pull factoren). 

Ondernemerschapsalumni kijken vooral naar de kansen 

die ondernemerschap hun biedt.

Betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
Ondernemerschapsonderwijs beïnvloedt de inzetbaar-

heid van jongeren op de arbeidsmarkt in positieve zin. 

Het aantal jongeren dat na afstuderen een of meer 

perioden van werkloosheid heeft meegemaakt is onder 

ondernemerschapsalumni lager. Zij vinden bovendien 

veel vaker direct na hun studie werk. 

Vervolgens zegt deze groep vaker dan de controlegroep 

in hun baan hun creativiteit goed kwijt te kunnen. Meer 

creativiteit leidt tot meer innovatie. 

Ondernemerschapsalumni blijken bovendien een relatief 

hoger inkomen te hebben dan alumni in de controle-

groep. Blijkbaar stellen ontwikkelde ondernemerschaps-

competenties afgestudeerden beter in staat een goed 

betaalde baan te vinden. 

Ondernemende individu Ondernemerschap in het persoonlijke,
sociale en werkende leven

Proces Gedrag

Intenties
Pro-activiteit

Actief zoeken naar doelen

Innovativiteit
Zoeken naar kansen

Omgaan met en genieten 
van onzekerheid

Veranderen
Nemen van risicovolle acties

in een onzekere omgeving
Flexibel reageren op uitdaging.

Actie
Handelen op eigen initiatief

Problemen oplossen
Overhalen van anderen

Kansen zoeken
en ontdekken

Beslissing om 
kans te benutten

Benutten kans

Kennis – leren om ondernemerschap 
te begrijpen

Bijv. identificeren van kansen, 
begrijpen van de werking van

 de economie, innovatieproces

Alumni met 
ondernemerschapsonderwijs

55% ondernemerschap is
carrièreperspectief

Verleden: werk direct aansluitend
op studie + minder vaak periode
van werkloosheid meegemaakt

Nu: 16% is ondernemer, 
71% in loondienst, 12% werkloos

Startte bedrijf 0,7 jaar voor 
beëindiging studie

Ambitieus ondernemerschap

Alumni zonder 
ondernemerschapsonderwijs

42% ondernemerschap is
carrièreperspectief

Verleden: vaker periode van
werkloosheid meegemaakt

Nu: 10% is ondernemer, 
77% in loondienst, 11% werkloos

Startte bedrijf 2,8 jaar na 
beëindiging studie

Minder innovatief en minder 
op groei gericht

Vaardigheden – leren om ondernemer
te worden

Bijv. creativiteit, analyseren, motiveren,
maken en onderhouden van

netwerken, aanpassingsvermogen

Houding – leren om ondernemend
te worden

Bijv. initiatief nemen, risicobereidheid,
zelfbewustzijn, geldingsdrang,

gestructureerd gedrag
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Grotere rol in de samenleving en economie
De invloed van ondernemerschapsonderwijs op de 

samenleving laat een wisselend beeld zien. Zo leveren 

ondernemerschapsalumni tijdens hun studie eenzelfde 

bijdrage aan vrijwilligerswerk als de alumni in de 

controlegroep. Wel nemen de ondernemerschapsalumni 

naast het werk vaker initiatieven tot niet-commerciële 

projecten.

Zestien procent van de alumni die ondernemerschaps-

onderwijs hebben gevolgd, is momenteel zelfstandig 

ondernemer. Bij de alumni in de controlegroep is dit tien 

procent. Deze laatste groep heeft relatief vaker een baan 

in loondienst.

De kans dat een ondernemerschapsalumnus een eigen 

bedrijf gaat starten is groter dan de kans dat een 

alumnus in de controlegroep dat doet. De ondernemer-

schapsalumni worden vaker eerder in hun carrière 

zelfstandig ondernemer met een eigen bedrijf. Opvallend 

is ook dat ondernemerschapsalumni hun eerste bedrijf 

gemiddeld 0,7 jaar voor afstuderen starten, terwijl 

alumni in de controlegroep dit gemiddeld 2,8 jaar na 

afstuderen doen.

Veel alumni die momenteel in loondienst of werkloos 

zijn, zijn op de een of andere manier betrokken bij 

ondernemerschap of denken er over na. Zij zijn op het 

moment nog geen ondernemer. Onder ondernemer-

schapsalumni is deze groep groter dan in de controle-

groep. Dit geeft wederom aan dat er in deze groep veel 

ondernemerschapspotentieel is.

De bedrijven, opgezet door ondernemerschapsalumni, 

zijn nader onderzocht. Over het algemeen karakteriseren 

ondernemerschapsalumni hun bedrijven vaker als 

innovatief: ze bieden nieuwe of verbeterde producten en 

diensten	aan	en	ze	verbeteren	productieprocessen	en/of	

organisatiestructuren. Daarnaast zijn deze ondernemers 

ambitieuzer en hebben ze hogere ambities ten aanzien 

omzet- en werkgelegenheidsgroei.

Longitudinaal onderzoek zal meer inzicht 
bieden
De onderzochte onderwijsprogramma’s bestaan nog 

geen tien jaar en de effecten zijn op één moment in de 

tijd gemeten. Uit het onderzoek blijkt dat afgestudeerden 

vaker eerst kiezen voor werknemerschap om werkerva-

ring op te doen en daarna overwegen een eigen bedrijf te 

starten. Door het opzetten van longitudinaal onderzoek, 

kan deze ontwikkeling beter in kaart worden gebracht. 

Implicaties voor beleid
Ondernemerschapsonderwijs in het hoger onderwijs 

leidt tot innovatieve en ambitieuze ondernemers en 

creatievere werknemers met een hoge employability. 

Beide zijn doorslaggevend voor het verbeteren van de 

concurrentiepositie en van de economische groei in de 

Europese Unie. Deze resultaten pleiten er mede voor dat 

ondernemerschapsonderwijs uitgebreid wordt naar en 

mogelijk verplicht wordt voor alle disciplines. Deze 

ontwikkeling is binnen de Europese Unie gaande, maar 

kan door de Europese Commissie nog verder gestimu-

leerd worden.  

Bronnen

–	 	Panteia/EIM	in	opdracht	van	DG	Ondernemen	&	Industrie	van	de	Europese	

Commissie, Effects and impact of entrepreneurship programmes in higher 

education,	Brussel,	maart	2012,	http://ec.europa.eu/enterprise/policies/

sme/promoting-entrepreneurship/files/education/effects_impact_high_

edu_final_report_en.pdf	

*  Petra Gibcus, Jacqueline Snijders en Lia Smit zijn respectief senior 

onderzoeker, directeur International Affairs en accountmanager 

Ondernemerschap	en	Financiering	bij	Panteia/EIM.
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Minder innovatief en minder 
op groei gericht

Vaardigheden – leren om ondernemer
te worden

Bijv. creativiteit, analyseren, motiveren,
maken en onderhouden van

netwerken, aanpassingsvermogen

Houding – leren om ondernemend
te worden

Bijv. initiatief nemen, risicobereidheid,
zelfbewustzijn, geldingsdrang,

gestructureerd gedrag
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Minister Spies bij Panteia 

De gemiddelde leeftijd van de werkende bevolking in 

Europa stijgt. Oudere werknemers vormen een steeds 

groter deel van de (potentiële) beroepsbevolking. Het is 

daarom belangrijk dat ouderen in de EU gezond en vitaal 

aan het werk zijn en blijven.

Hoe gaan landen en bedrijven van de EU in hun beleid 

en in de praktijk om met deze demografische ontwikke-

lingen? In hoeverre worden oudere werknemers op de 

werkvloer ondersteund om langer doorwerken mogelijk 

te maken?

Dit zijn de kernvragen van een onderzoek dat Panteia 

momenteel uitvoert in opdracht van Cedefop, het 

agentschap van de Europese Unie voor de ontwikke-

ling van het beroepsonderwijs. In twaalf landen wordt 

het leeftijdsbewust beleid op nationaal niveau, in het 

bijzonder de plaats die ondersteuning van werknemers 

daar in heeft, onder de loep genomen. Tevens vinden bij 

arbeidsorganisaties in deze landen uitgebreide case-

studies plaats naar leeftijdsbewust personeelsbeleid en 

ondersteuning op de werkvloer.

Om extra verdieping te geven aan de casestudies in de 

twaalf EU landen worden deze ter reflectie gestuurd 

naar experts in de overige vijftien landen van de EU. 

Deze experts geven dan hun visie over de toepasbaar-

heid van de betreffende cases in hun eigen land. Dit 

geeft een extra verdieping aan de uitgevoerde casestu-

dies.

Bij dit belangrijke onderzoek werkt Panteia samen met 

partners uit verschillende landen, waar onder Oosten-

rijk (het Austrian Institute for SME Research), Spanje 

(Ikei Research & Consultancy), Zweden (Oxford Re-

search) en Nederland (SEOR).

Leeftijdsbewust beleid in de Europese Unie

kort

Op woensdagmiddag 29 augustus bracht demissionair 

minister Spies een bezoek aan Panteia. Liesbeth Spies 

was van 1990 tot 1994 als onderzoeker en projectleider 

aan Research voor Beleid verbonden. Daarna werkte zij 

bij het IPO en de provincie Zuid-Holland om vervolgens 

in 2002 Tweede Kamerlid voor het CDA te worden. Eind 

2011 werd Liesbeth Spies minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties.

In een informele ontmoeting met medewerkers van 

Panteia en oud-collega’s van Research voor Beleid haal-

den Liesbeth Spies en Bart Dekker herinneringen op 

aan vroeger. Verder werd besproken wat er komt kijken 

bij het ministerschap en wat je daarbij hebt aan ervaring 

met beleidsonderzoek. Ook de verhoudingen tussen 

politiek en bestuur, de relatie tussen beleidsonderzoek 

en beleid en de wijze waarop de huidige beleidsonder-

zoeker kan en moet werken, passeerden de revue. 

Na afloop van de bijeenkomst kreeg de minister als aan-

denken aan het bezoek een ingelijste foto van vroeger 

aangeboden. Hierop is te zien is hoe zij een artistieke 

bijdrage levert aan een kleurig schilderij. Het symboli-

seert de overeenkomsten tussen cultuur en bestuur: het 

gaat om de juiste combinatie van visie en vakmanschap.
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Al-Gharb
Dit jaar bracht de vakantie ons in de Algarve. Op een 

middag wilden we nog even een kasteel bezoeken, 

een van de overgebleven monumenten uit het tijdperk 

van de “botsende beschavingen”, van de strijd tussen 

Europa en Arabie, tussen christendom en islam. 

We arriveerden op een enorme, maar nauwelijks be-

zette parkeerplaats. Gloednieuwe trappen en vlonders 

brachten ons naar een moderne “ticket office”. De 

portemonnee kon op zak blijven, want het kantoortje 

was verlaten, de ruiten in- en de vitrines omgegooid. 

Door de openstaande deuren konden we onze tocht 

vervolgen.

Uiteindelijk bereikten we de kasteelpoort. Die bleek 

stevig op slot. Er restte ons niets dan rechtsomkeert 

maken. Op de terugweg zagen we een zandpad langs 

het kasteel lopen. Aangezien wij toeristen op de kan-

telen hadden waargenomen, meenden we nu te weten 

hoe ze daar waren gekomen.

Nauwelijks gevorderd op een steeds steiler pad, beval 

een gesticulerende Portugees ons naar beneden, naar 

wat zijn tuin aan de voet van het kasteel bleek. Acuut 

werden wijn en bier aangerukt, en wij raakten zo goed 

en zo kwaad als het ging aan de praat: ik moet beken-

nen dat zijn Engels iets beter was dan mijn Portugees.

Joseph bleek een gepensioneerde aardrijkskundele-

raar. Ik complimenteerde hem dat hij er nog vief en 

jong uitzag. Hij vertelde dat hij na zo’n 30 jaar lesgeven 

vervroegd was uitgetreden. Daarvoor was de 58-jarige 

Joseph naar eigen zeggen fors gestraft met een lager 

pensioen. En nu was het schandalige dat onlangs ook 

de pensioengerechtigde leeftijd was verhoogd van 60 

naar 65 jaar. Toen ik, Hollands als ik ben, voorzichtig 

begon over het probleem van de financiering van ou-

dedagvoorzieningen, onderbak hij me beslist. “Bard”, 

zei hij, in zijn langgerekte Portugees-Engelse tongval, 

“this is not a question of money, it’s is a question of 

ethics!”. Dit was een typisch geval van “changing the 

rules during the game”. 

Ik ben altijd voorzichtig in discussies met degene die 

de drankjes betaalt, en ik moet bekennen dat ik in mijn 

bierglas niet zo snel een goed tegenargument zag: dus 

veranderde ik het onderwerp van gesprek en vroeg 

hem wat er met de toegang tot het kasteel aan de 

hand was. Uit een lang verhaal pikte ik op dat sprake 

was van een project om toeristen ook via de achterzij-

de van het kasteel toegang te bieden, dat de project-

ontwikkelaar failliet was en dat het gemeentebestuur 

hier een onduidelijke rol in had gespeeld.

We keuvelden nog geruime tijd gezellig door - Jo-

seph was in een grijs verleden ook in Nederland 

geweest - en hij begeleidde ons daarna via zijn huis 

naar de straat. Het was te laat om het kasteel nog te 

bezoeken, dus liepen we terug naar de auto. Daarbij 

passeerden we een manshoog bord, waarop trots 

stond vermeld hoeveel miljoen euro de Europese Unie 

aan dit project had bijgedragen. Nu ben ik helemaal 

pro Europa, en graag bereid autonomie en geld af te 

staan, alleen al om nieuwe slagvelden in Europa te 

voorkomen, maar zelden zag ik effectievere reclame 

voor Euroscepsis.

Een volgende dag wandelden we over de kantelen 

van het kasteel. In de diepte zagen we Joseph in zijn 

tuin. Mijn vrouw riep hem. Hij keek onderzoekend in 

de richting van het geluid, zwaaide zonder blik van 

herkenning, en liep westwaarts, zijn huis in.

Bart Dekker is directeur van 

Panteia / Research voor Beleid

COLumN
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