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Stichting De Nationale DenkTank

Sinds 2005 bijt de Nationale DenkTank zich 
jaarlijks 4 maanden lang vast in een taai sociaal-
maatschappelijk probleem door te opereren op 
het snijvlak van wetenschap, overheid en 
bedrijfsleven. Met een onafhankelijke blik 
analyseren 20 jonge denkers uit allerlei 
verschillende studierichtingen in 6 weken de 
problematiek rond een jaarlijks thema en 
presenteren zij dit aansluitend op het 
Expertforum. In de daarop volgende 
oplossingsfase bedenken en implementeren zij 
10 innovatieve ideeën, welke worden 
gepresenteerd tijdens de Eindpresentatie op 15 
december 2020. 
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De ruggengraat van de samenleving. De motor van de 
economie. Het fundament van Nederland. Het is 
slechts een greep uit de superlatieven en metaforen 
waar men de middengroep in Nederlands mee 
aanduidt. Maar wie is die middengroep eigenlijk en 
bestaat er wel één middengroep? Op deze vraag 
komen wij later uitgebreid terug, maar over een ding 
lijkt iedereen het eens te zijn: De middengroepen zijn 
essentieel om Nederland draaiend te houden. Gek 
genoeg zijn het juist deze groepen die zwaar onder 
druk staat. Om bij te blijven op het gebied van werk, 
financiën en wonen moet de groep harder trappen. De 
middengroepen weten zich te handhaven, maar de 
fietsmetafoor suggereert ook dat deze essentiële 
groep, ondanks het harder werken, niet verder vooruit 
komt. 

NDT’20 (1/3)
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De redenen waarom deze groep het zo zwaar heeft 
zijn net zo divers als de middengroepen zelf: Ze 
moeten meer verantwoordelijkheden dragen, hun 
besteedbaar inkomen stijgt nauwelijks en er heerst 
grote onzekerheid over de toekomst op de 
arbeidsmarkt voor deze groep. De crisis rondom 
COVID-19 heeft de problematiek nog duidelijker naar 
voren gebracht. De haarlijntjes en scheurtjes zijn 
verandert in barsten. De brede en complexe 
problematiek zorgt voor een algeheel gevoel van 
onbehagen, over de maatschappij, over het 
polariserend debat in de samenleving, en over de 
ogenschijnlijk groeiende tegenstellingen tussen stad 
en regio. De middengroep signaleert problemen, maar 
voelt zich niet gehoord door de overheid en politiek. 
Ze vinden dat Nederlandse maatschappij er slecht 
voorstaat.

NDT’20 (2/3)
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NDT’20 (3/3)

Wij vinden het onaanvaardbaar dat de ruggengraat 
van de Nederlandse samenleving harder moet 
werken, maar tegelijkertijd nauwelijks het hoofd 
boven water kan houden. Daarom richt De 
Nationale DenkTank zich in 2020 specifiek tot deze 
diverse groep mensen in Nederlands. Op 17 augustus 
zijn wij aan de slag gegaan met de volgende 
onderzoeksvraag: ‘Hoe versterken we welzijn en 
welvaart en verhogen we regie voor 
middengroepen, in stad en regio, nu en later?’. In dit 
analyserapport en tijdens het Expertforum 8 oktober 
presenteren wij bevindingen die aanknopingspunten 
bieden voor de oplossingsfase, waarin we 10 
concrete voorstellen doen om knelpunten bij 
middengroepen weg te nemen.
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Leeswijzer

Dit rapport dient als onderbouwing van de 
knelpunten die op donderdag 8 oktober zijn 
gepresenteerd tijdens het Expertforum van de 
Nationale DenkTank 2020. Daarnaast staan er nog 
3 analyses in die niet aanbod zijn gekomen tijdens 
de presentatie maar die wel relevant zijn voor het 
identificeren van knelpunten. Deze analyses vind 
u achter de onderbouwing van het Expertforum.

Disclaimer

Dit analyserapport omvat de bevindingen van de 
Nationale DenkTank 2020 die tot stand gekomen 
zijn door eigen onafhankelijk onderzoek en 
gebruikmakende van bestaande bronnen en 
analyses.
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De Nationale DenkTank hanteert verschillende werkdefinities 

Bruto 
huishoud 
inkomen 
€34.500-
€69.000

Middelbaar 
opgeleid 

(havo/vwo, 
mbo 2-4)

5,8 
miljoen

3,5 
miljoen

34%

Beroepsniveau 
2 en 3

30%

5,1 
miljoen

20%

Om maar meteen met de deur in huis te 
vallen: Er bestaat niet één middengroep. 
Sterker nog, je kan de middengroep op een 
ontelbaar aantal manieren definiëren, 
afhankelijk van hoe je haar bekijkt. Als 
Nationale DenkTank 2020 hebben we ervoor 
gekozen een twee brede definities en een 
enge definitie te hanteren. Namelijk: op 
basis van inkomen, beroepsniveau en 
opleiding.

Bron: CBS (2018)   Bron: CBS (2018) en ISCO (2008) Bron: CBS(2018)



Hoe versterken we welzijn en welvaart en 
verhogen we regie voor middengroepen, 

in stad en regio, nu en later?
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Inhoudsopgave: Wij hebben vier belangrijke knelpunten voor de middengroepen 
geidentificeerd

Middengroepen 
kunnen niet voldoen 
aan de verwachtingen 
van het systeem

Er is onvoldoende beleid 
gericht op de 
middengroep

De financiële situatie 
van de middengroep 
is de laatste jaren 
verslechterd, terwijl 
de Nederlandse 
economie gegroeid is

Mensen in de middengroep 
voelen zich vervreemd van 
de samenleving

1
2

3
4
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De financiële situatie van de 
middengroep is de laatste jaren 
verslechterd, terwijl de Nederlandse 
economie gegroeid is

De middengroep blijft achter ten 
opzichte van de groei in Nederland

1
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Terwijl de Nederlandse 
economie vooruit holt, daalt 
het vrij besteedbaar inkomen 
van de middengroep. De lonen 
blijven achter, met als gevolg 
dat het huishoudboekje door 
het NIBUD als ongezond wordt 
bestempeld.De middengroep blijft achter ten opzichte van 

de groei in Nederland
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Het VBI van middengroepen is gedaald
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Vrij besteedbaar inkomen per huishouden (zie rekenvoorbeeld op pagina 14) 
Het besteedbaar inkomen stagneert al sinds 
1977, stijgende vasten lasten is echter een 
trend van de afgelopen jaren.

Wonen, zorg en lokale belastingen drukken 
op het vrij besteedbaar inkomen van 
huishoudens. In deze analyse zijn overige VL 
buiten beschouwing gelaten

Een laag vrij besteedbaar inkomen heeft 
meerdere nadelige effecten, (1)zo blijkt dat 
een krimp in VBI vaak ten kosten gaat van 
spaarruimte. (2)Ook maakt een laag VBI een 
huishouden erg kwetsbaar voor 
inkomenschokken zo kan een huishoudens 
snel in de problemen raken als de vaste lasten 
hoger zijn dan bijvoorbeeld de WW uitkering. 
(3)Als laatste heeft een laag VBI ook een
psychologisch effect op mensen, het blijkt
dat mensen die onder financiële druk staan
minder goed financiële keuzes kunnen
maken.

Bron: CBS (2020) Bron: Zorgwijzer (2020)
Bron: Coelo (2020) Bron: RaboResearch (2018)
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Algemeen Politie Verpleegkundige Leraar PO

De CAO-loonstijging van de middengroepen blijft achter bij de gemiddelde 
CAO-loonstijging

Bron: CBS statline, ontwikkeling CAO-lonen Bron: NVZ, CAO-ziekenhuizen
Bron: PO Raad, CAO-leraren Bron: Ambtenarensalaris.nl voor CAO-lonen politie-agent

De CAO-lonen in Nederland zijn de 
afgelopen jaren met gemiddeld 17,5% 
gestegen, terwijl de CAO-loonstijging 
van de 160.000 leraren in het PO (11%), 
40.000 politie-agenten (11%), 190.000 
verpleegkundigen (9%) daarop achter 
zijn gebleven.
Kortom, de middengroepen raken 
achterop en daardoor komen zij 
financieel gezien meer onder druk te 
staan.

CAO-loonstijgingen 2010-2020
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De vaste lasten van huishoudens met een middeninkomen zijn de afgelopen jaren 
sterk gestegen vooral door woonlasten en zorgkosten

Lokale belasting 

TV en Internet

Verzekeringen

Auto

Abonnementen

Hypotheek

GWL

Inkomsten

2010

€450

€235

€93

€20

€186

€271

€52

€862 (39%)

€2.184

2020

€610

€273

€104

€65

€238

€291

€73

€ 799 (32%)

€2.453

Vrij besteedbaar inkomen

Bron: Gebaseerd op Nibud data i.c.m. beschikbare prijzen Bron: CPB (2020), Stresstest huishoudens
Bron: CBS (2020) Bron: interview Prof. W. Van dijk

42% van de huishouden geven meer 
dan de aanbevolen Nibud 50% uit aan 
vaste lasten 

Echter is dit vaak een complex 
probleem voor middengroep 
huishoudens om de vaste lasten terug 
te brengen. Zo zegt het CPB  in de 
stresstest voor huishoudens: “Het 
reduceren van de vaste lasten is maar 
beperkt mogelijk en kan nieuwe 
kwetsbaarheden veroorzaken” . 

Ook is bekend dat financiële stress leidt 
tot meer financieel onverantwoord 
gedrag.

Mede hierom is het noodzakelijk dat 
middengroepen bewust worden van 
hun vaste lasten en deze terug brengen 
voordat ze in de financiële problemen 
raken

Huishoud boekje van een typisch middengroep gezin in een gemiddelde maand

Gedaald met 
63 euro per 

maand
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Het VBI van de middengroepen had € 19.000.000.000 groter kunnen zijn wanneer 
het was meegegroeid met BBP/hoofd

~€ 19.000.000.000per jaar

€ 269 per persoon per maand minder

dan als het was meegegroeid

~5,8 miljoen middengroepers

Zoals te zien in op de vorige pagina is het vrij 
besteedbaar inkomen van middengroepers 
de afgelopen jaren met €63 per maand 
gekrompen. Naast dat het VBI absoluut 
minder is geworden zijn de prijzen de 
afgelopen 10 jaar wel gestegen als gevolg van 
inflatie. 

Deze krimp staat in contrast met de sterke 
economische groei van de afgelopen jaren zo 
steeg het BBP per inwoner met 24%. Als 
middengroepers van deze groei hadden 
kunnen profiteren was hun vrij besteedbaar 
inkomen de afgelopen 10 jaar gestegen met 
€1068. Het verschil met het daadwerkelijke 
vrij besteedbaar inkomen komt neer op het 
mislopen van  ~€ 19.000.000.000 voor de 
gehele Nederlandse middengroepen. Om dit 
in perspectief te plaatsen, dat is de gehele 
economie van Estland. 

Bron: CBS (2020) Bron: Zorgwijzer (2020)
Bron: Coelo (2020) Bron: RaboResearch (2018)

€ 799 vrij besteedbaar inkomen per persoon per maand in

2020

€ 1068 vrij besteedbaar inkomen per persoon per maand

wanneer het vrij besteedbaar inkomen was meegegroeid met de BBP groei 
per hoofd (862 * 1.24 = 1068)
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Middengroepen kunnen niet voldoen 
aan verwachtingen van het systeem

De middengroep is financieel 
vatbaar voor problemen

Middengroepen kunnen de 
veranderende arbeidsmarkt niet 
bijbenen

De middengroep kampt met een 
te hoge verwachting van 
financiële zelfredzaamheid

2
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De middengroep is financieel vatbaar voor 
problemen

De buffer van een gemiddeld 
huishouden in de middengroep 
wordt kleiner, en financiële 
problemen liggen op de loer bij 
het pensioen. De financiële 
situatie van een huishouden in 
de middengroep kan door een 
plotse wijziging, zoals een 
echtscheiding, snel omslaan en 
problematisch worden.
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Meer middengroep huishoudens hebben een buffer maar de buffers worden kleiner
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Huishoudens zonder finaciele
buffer

Gemiddelde buffer van middengroep huishoudens in Nederland

Bron: CBS (2020)

Ondanks het feit dat meer MG een 
buffer hebben aangelegd is er nog 
steeds een groep van 46 duizend 
middengroephuishoudens zonder enige 
vorm van financiële buffer.

Gemiddelde buffers zijn nauwelijks 
gegroeid in de afgelopen jaren. Meer 
mensen hebben een buffer, maar de 
buffer grootte is afgenomen (buffers 
zijn niet gecorrigeerd voor inflatie).

Als deze trend zich doorzet zullen er in 
de toekomst meer dan de huidige 35% 
van de huishoudens zijn die na 3 
maanden van inkomensverlies hun 
buffers heeft uitgeput
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2 op de 5 ZZP’ers komt in financiële problemen bij het pensioen

“Door het niet opbouwen van pensioen moest 
ik terugvallen op alleen AOW, waarbij ik een 

grote inkomstenterugval kreeg”

“Door de inkomstenterugval kon ik niet meer 
mijn vaste lasten betalen en levenstandaard 

behouden”

< Modaal

45%

Modaal

83%

>Modaal

60%

< Modaal

77%

Modaal

76%

>Modaal

86%

< Modaal

100%

Modaal

80%

>Modaal

94%

Percentage dat aangeeft dat pensioenopbouw (zeer) belangrijk voor hun is

WerknemersOndernemers Werknemers
bij overheid

Pensioen opbouw van ZZP’ers 
De voornaamste reden is dat ZZP’ers niet 
genoeg pensioen opbouwen om hun 
levensstandaard te kunnen voortzetten als ze 
met pensioen gaan. 43% van de ZZP’ers zal 
niet een pensioen behalen wat 70% van het 
gemiddelde bruto inkomen is.

43% van de ZZP’ers zal 
niet een pensioen van 70% 
van het gemiddelde bruto 
inkomen behalen

500.000 mensen die hun 
levensstandaard niet 
kunnen voortzetten

25% van de ZZP’ers in 
Nederland bouwt geen 
pensioen op

Bron: Survey NDT (2020)
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Door situatiewijzingen kunnen middengroepen op de lange termijn financiële 
problemen krijgen
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“40 jaar pensioen opbouwen 
maandelijks zorgt voor een goede 
buffer voor later”, Nibud 2019 

Door situatiewijzigingen, zoals 
baanverlies, kunnen middengroepen op 
de lange termijn niet voldoende 
pensioen opbouwen. 40 jaar pensioen 
opbouwen zorgt voor een goede buffer 
voor later, maar dan is het belangrijk 
om op tijd te beginnen met 
maandelijkse pensioen opbouw.

Verschillende pensioen opbouw scenario's 

Door te laat te beginnen met 
pensioen opbouw lopen mensen 
een niet in te halen tekort op

Korte werkeloosheid/periode van minder 
afdrachten heeft een veel minder sterk 
effect op het pensioen vermogen
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Door situatiewijzingen kunnen middengroepen op de korte termijn financiële 
problemen krijgen

Twee persoonshuishouden Eén persoonshuishouden

Uitgaven € 58.000 Uitgaven € 41.000

Inkomen € 66.000 Inkomen € 38.000

Balans + € 8.000 Balans - € 3.000

Door situatiewijzingen, zoals scheidingen of 
baanverlies, kunnen middengroepen op de 
korte termijn in de financiële problemen 
terechtkomen. Voornamelijk vanwege de 
omschakelingskosten en vaste lasten 
waaraan het huishouden gewend is kunnen 
mensen al hun spaargeld verliezen en 
eventueel in de schulden terechtkomen. Op 
dit moment neemt het aantal 
situatiewijzingen zoals bijvoorbeeld 
scheidingen toe en dit zorgt bij huishoudens 
voor financiële problemen op de korte 
termijn.

Financiële huishoudboekje (per jaar) Financiële huishoudboekje (per jaar)

Bron:  Expertdeelnemer
Bron: CBS, (2019) link: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37425ned/table?fromstatweb
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De middengroep kampt met een te hoge 
verwachting van financiële zelfredzaamheid

Door de ontwikkelingen in 
Nederland wordt er steeds 
meer financiële 
zelfredzaamheid verwacht van 
mensen in de middengroep, 
terwijl de kennis en kunde hier 
vaak voor ontbreekt. Kijkend 
naar de financiële kennis bij de 
laag- en middelbaar opgeleide 
mensen, zien we dat dit 
probleem waarschijnlijk 
aanhoudt of zelfs groter wordt 
in de toekomst.
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Er wordt steeds meer financiële zelfredzaamheid verwacht van de mensen in de 
middengroep

‘’Ik weet wel dat ik dat 
soort dingen zou 
moeten regelen, maar 
het kost gewoon veel 
tijd en moeite om je 
daarin te verdiepen en 
de goede keuze te 
maken’’ 

-64%

48%
Had meer financieel 
onderwijs op school 
willen hebben

42%
Had meer financieel hulp 
bij eerste werkgever 
willen hebben

Bron: WRR, 2017, Interview Wilco van Dijk
Bron: De Jong & Oerlemans, 2018 Interviews expertdeelnemers en ervaringsdeskundigen

I

Aantal bankkantoren in Nederland
Door situatiewijzingen, zoals scheidingen of 
baanverlies, kunnen middengroepen op de 
korte termijn in de financiële problemen 
terechtkomen. Voornamelijk vanwege de 
omschakelingskosten en vaste lasten.
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Er wordt steeds meer financiële zelfredzaamheid verwacht, vooral bij ZZP’ers

“Huurtoeslag 
teruggevorderd?”

“Wat is nou eigenlijk een 
gezonde buffer”

+ 425.000 mede
ZZP’ers

Bron: WWR (2017) Interview Wilco van Dijk
Bron: De Jong & Oerlemans, 2018  Interviews expert deelnemers 
Bron: Brounen, 2017 

De Nederlandse Bank zei het in 2006 al 
treffend “individuele burgers worden 
aangespoord om meer dan voorheen zelf 
financiële verantwoordelijkheid voor eigen 
welzijn en toekomst te dragen.” 

Uit gesprekken met middengroepers blijkt 
dat zij weten wat er geregeld moet worden, 
maar dit lastig vinden om zelf te doen. Ze 
vinden de financiële wereld en producten 
vaak complex en vinden het moeilijk om 
daarin juiste keuzes te maken. Ook geven 
mensen aan het wel prettig te vinden als het 
voor hen geregeld wordt. Echter blijkt uit de 
NDT surbey blijkt dat middengroep zzp’ers 
(bijna) geen gebruik van accountants maken, 
100 % geeft aan de eigen financiën te 
organiseren t.o.v. 13% bij hoge inkomens. 

Juist van de middengroepers wordt verwacht 
dat ze het goed zelf kunnen regelen, maar op 
het moment dat het leven tegenzit is hun 
zelfredzaamheid onvoldoende. 
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Nederlanders willen financieel zelfredzaam zijn maar hebben daar vaak 
onvoldoende kennis voor

Wil zelf Niet zelf

5,3 miljoen
middengroepers willen 
zelf overzicht houden

= 100.000 middengroepers

87% snapt

waar de 
afdrachten op 
het 
loonstrookje 
voor staan

Contradictie tussen zelfredzaam willen zijn en niet 
voldoende kennis hebben…

Bron: ESB Bron: Nationale Vacaturebank
Bron: Survey NDT’20

Er is een contradictie tussen zelfredzaam 
(willen) zijn en niet de juiste kennis daarvoor 
bezitten.

Uit de survey blijkt dat 91% zelf het overzicht 
houdt over zijn/haar financiën. Juist wanneer 
zoveel mensen zelf het overzicht houden, is 
het van belang dat zij wel de kennis en kunde 
hebben om dat daadwerkelijk te kunnen 
doen. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 
40% worstelt met de financiële administratie. 
Ondanks dat men zelfredzaam wil zijn, lijkt 
men daar niet goed voor uitgerust te zijn qua 
kennis en vaardigheden.

Uit onderzoek van de Nationale 
Vacaturebank is naar voren gekomen dat 
87% van de mensen niet snapt waar de 
afdrachten op het loonstrookje voor staan. 
45% snapt de gebruikte termen op het 
loonstrookje niet en 19% denkt dat het 
ingehouden bedrag iedere maand wisselt.
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Middengroepers leren financiële vaardigheden vooral van hun ouders

18%
Van partner 
geleerd

11%
Op school geleerd

9%
Op internet geleerd

Heeft financiële 
vaardigheden van 
ouders geleerd

60%

Bron: Survey NDT’20

Als er nagedacht wordt over de mogelijkheid om 
de financiële kennis en vaardigheden van 
middengroepen te verbeteren is het zaak om te 
weten via welke kanalen zij hun kennis vergaren. 
Daarbij valt op dat zowel in de survey als in de 
gesprekken met expert deelnemers de 
meerderheid aangeeft dat zij hun financiële 
kennis/vaardigheden van hun ouders hebben 
geleerd. 

Dit is een interessant gegeven als er nagedacht 
wordt over oplossingen omtrent de financiële 
geletterdheid.  Hierin zijn twee mogelijkheden, 
(1) als je uitgaat van het sterke ouder kind kanaal
zou het kunnen dat vooral ouders extra
ondersteuning moeten krijgen. (2) Een andere
mogelijkheid is dat er op het gebied van educatie
op school en via internet nog veel te winnen valt.

Voor zzp’ers zijn deze cijfer niet significant 
anders. Echter is het voor deze groep deste
belangrijker om gedegen financieel onderwijs te 
krijgen, want ouders kunnen hier niet altijd bij 
helpen.
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De financiële kennis gaat achteruit, vooral bij toekomstige middengroepers (VMBO-
leerlingen) 

= 500 gediplomeerde 
vmbo scholieren

van de vmbo leerlingen heeft niet 
voldoende financiële basiskennis 80%

= 820 gediplomeerde 
havo/vwo scholieren

van de havo/vwo leerlingen heeft niet 
voldoende financiële basiskennis 0%

Bron: OECP Rapport 2019
Bron: CBS

De afname van financiële kennis lijkt in eerste 
instantie een maatschappij-breed probleem 
te zijn, maar uit de percentages links kan 
opgemaakt worden dat het probleem vooral 
bij de (toekomstige) lager- en 
middelbaaropgeleiden ligt.

80% van de VMBO-leerlingen ‘’komt niet veel 
verder dan het herkennen van alledaagse 
documenten zoals een factuur en het nemen 
van eenvoudige beslissingen over alledaagse 
uitgaven zoals het vergelijken van 
verschillende prijzen van hetzelfde artikel.” 

Onderwijs maakt hierin nagenoeg geen 
verschil. Twee leerlingen met eenzelfde 
opleidingsniveau en sociale achtergrond, 
waarvan één wel een vak over financiën heeft 
gehad en de ander niet, scoren relatief even 
hoog. 
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Middengroepen hebben moeite de 
veranderende arbeidsmarkt bij te benen

Automatisering en 
globalisering (samengevat als 
baanpolarisatie), samen met 
COVID-19, bedreigen de positie 
van de middengroep op de 
arbeidsmarkt. De benodigde 
vaardigheden veranderen, en er 
komt meer concurrentie van 
hbo-geschoolden op mbo-
functies. Veel experts wijzen 
naar ontwikkeling, bij- en 
omscholing als oplossingen, 
maar dat is niet voor iedereen 
even makkelijk.
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In Nederland staan er 260.000 middenbanen per jaar op de tocht door 
automatisering en COVID-19

Banen die verdwijnen door COVID-19/automatisering 
in Europa’ de komende 10 jaar: 86 miljoen
In Nederland (= 5% GDP van Europa):
86 miljoen × 5% = 4.3 miljoen
Aantal banen in het middensegment (= 60%):
4.3 miljoen × 60% = 2.6 miljoen

Aantal banen dat zal verdwijnen per jaar 
2.6 miljoen/10 = 260.000

A
an

ta
l b

an
en

Laag           Midden            Hoog opgeleid

De arbeidsmarkt verandert. Onder druk van 
fenomenen als technologisering, robotisering 
en digitalisering verdwijnen banen in een 
razend tempo. Vooral het (relatieve) aantal 
banen voor middelbaaropgeleiden daalt. De 
vraag naar ongeschoold, hbo- en wo-
opgeleiden blijft gelijk en/of stijgt. Deze 
trend, baanpolarisatie genaamd, wordt 
voornamelijk aangedreven door de hierboven 
genoemde factoren. COVID-19 doet hier nog 
een schepje bovenop. 

Er wordt geschat dat er in Europa de 
komende 10 jaar ongeveer 86 miljoen banen 
op de tocht staan door automatisering en 
COVID-19. In Nederland komt dit overeen 
met zo’n 260.000 banen die jaarlijks zullen 
verdwijnen. Ter referentie: dat is ongeveer 
5% van de totale Nederlandse arbeidsmarkt. 

Bron: CBS (2019)
Bron: McKinsey (2020)
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Door technologische ontwikkelingen verdwijnen er jaarlijks meer dan een half 
miljoen mbo-banen 

Ontwikkelen naar andere baan

500.000 banen
middenbanen komen er bij in 

groeisectoren

-543.000
mbo banen 

(jaarlijks)

7% van 
totale 

beroepsbe-
volking in 

2014

Banen in het middensegment verdwijnen. In 
een rapport van het Researchcentrum voor 
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) wordt de 
tien beroepsgroepen met de grootste 
relatieve werkgelegenheid daling tussen 
1996 en 2014 gerapporteerd. Deze top-10 
occupational losers betreffen allemaal banen 
voor mbo geschoolden. 

In de literatuur wordt de oorzaak van het 
verdwijnen van deze banen vaak 
toegeschreven aan technologische 
ontwikkelingen. 

Top-10 occupational losers, in gemiddeld aantal verdwenen banen per jaar

Bron: ROA (2015)
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Er verdwijnen dus jaarlijks zo’n 260.000 – 540.000 mbo-banen in Nederland

In de afgelopen twee pagina’s presenteren wij 
twee schattingen over het aantal banen voor 
mbo-geschoolden. Beide schattingen zijn het 
erover eens dat het aantal banen voor mbo 
geschoolden in sommige sectoren significant 
gaat veranderen op jaarbasis. 

Bron: ROA (2015)
Bron: McKinsey (2020)

260.000 - 540.000
mbo-banen verdwijnen jaarlijks door trends als technologisering en COVID-19
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Door baanpolarisatie vermindert het aandeel van het middensegment in de 
werkgelegenheid

-3.8
-3.1
-2.8
-2.8
-2.5

8.35
8.7
9.51

11.6
12.16

-5 0 5 10 15

mbo (sociaal werkers, groeps- en
woonbegeleiders)
hbo (bedrijfskundigen)

hbo (zakelijke dienstverleners)

hbo (managers zorginstellingen)

mbo (financieel specialisten en economen)

mbo (boekhoudkundig medewerkers)

mbo (assemblagemedewerkers)

mbo (secretaresses)

mbo (productiemachinebeheerders)

mbo (medewerkers drukkerij en
kunstnijverheid)

Grootste ‘occupational losers’ gemeten 1996-2014

De top 5 beroepen onder druk zijn allemaal mbo-geschoolde beroepen, terwijl de 5 
groeiberoepen grotendeels hbo-niveau vergen De vraag naar theoretisch geschoold werk 

groeit, en aan de onderkant blijft ook de 
vraag aanhouden. Voor de middengroepen 
betekent dit dat de werkgelegenheid 
verdwijnt, terwijl er banen aan de bovenkant 
en onderkant bijkomen. 

“Mbo’ers en mensen met een havo- of vwo-
opleiding werken vaker in deze beroepen met 
weinig toekomstperspectief en lonen die 
onder druk staan.” - CPB (2015)

De grafiek links illustreert bovenstaand 
concept. Beroepen met de grootste krimp 
zijn allen mbo-geschoold (en behoren dus tot 
de middengroep), terwijl de beroepen waar 
de grootste vraag naar is bijna allemaal hbo-
geschoold zijn.

Bron: ROA (2019)
Bron: CPB (2015)
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Automatisering verandert daarnaast functies en daarmee de gevraagde 
vaardigheden
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Meer taken zullen worden uitgevoerd door 
robots en algoritmes

Robots Mensen

• Creativiteit
• Emotionele intelligentie
• Onderhandelings-

vaardigheden
• Sociale communicatieve

vaardigheden
• Werken met nieuwe

informatie
• Samenwerking
• E-skills
• Ondernemerschap
• Zelfmanagement

”De meest gevraagde vaardigheid is ‘oplossend vermogen’. Daar moeten we 
ons als samenleving dus meer op gaan richten.”

Een veranderende arbeidsmarkt 
vraagt volgens onderzoek ook 
naar nieuwe skills: 

Volgens het World Economic Forum (WEF) 
zal in 2022 zo’n 42% van de taken worden 
uitgevoerd door robots. Repetitief werk is 
makkelijk automatiseerbaar en is dus goed 
door een robot of algoritme uit te voeren. Op 
de toekomstige (digitale) arbeidsmarkt 
verschuift dus de vraag naar vaardigheden.

Dit blijkt volgens onderzoek te gaan om soft 
skills in tegenstelling tot hard skills. Om als 
werknemer employable te blijven, is het dus 
nodig om te blijven ontwikkelen en 
gewapend te worden met de vaardigheden 
van de toekomstige arbeidsmarkt.

Bron: WEF (2018) Bron: SCP (2019)
Bron: Interviews met experts
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“Leren is hét smeermiddel in alle transities en transformaties op de 
arbeidsmarkt. Of het nu om een crisis gaat, zoals nu met corona, om
economische hervormingen of andere maatschappelijke uitdagingen.” –
Expert

Experts wijzen veelal op ontwikkeling als oplossing…

“Om deze trends in goede banen te leiden is het belangrijk dat tijdens je 
loopbaan op een HBO-niveau komt. Dat hoeft dus niet met een officieel 
diploma, maar door learning-by-doing. Daarnaast moet de nadruk liggen op 
preventieve ontwikkeling. Zorg ervoor dat mensen niet zomaar werkloos 
raken.” - Expert

“Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere functies op de 
arbeidsmarkt vervult in zijn of haar leven, opgeleid én hun kennis en
vaardigheden blijven ontwikkelen.” – moeten werkenden goed zijn SCP (2019)

De veranderende arbeidsmarkt zorgt voor 
banen die verdwijnen in sommige sectoren, 
waar in andere sectoren juist veel banen 
bijkomen. Volgens experts is ‘ontwikkeling’ 
een belangrijke oplossing hiervoor. Hier is 
een onderscheid tussen bijscholing en 
omscholing van belang. Bijscholing is 
bedoeld om de kennis up-to-date te houden 
die nodig is om de functie te kunnen blijven 
uitvoeren. Hier gaat het bijvoorbeeld om het 
digitaal vaardig maken van werknemers die 
steeds meer online moeten werken. 

Als de functie op het punt staat te verdwijnen 
kan de werknemer zich laten omscholen. 
Hierbij moeten veel nieuwe vaardigheden in 
een keer worden geleerd. Omscholen kan 
bijvoorbeeld naar een nieuwe sector. 

Beide vormen van ontwikkeling zijn volgens 
experts belangrijk om de werknemer 
toekomstbestendig te maken voor de 
veranderende arbeidsmarkt. 

Bron: Interview met experts (N=8) 
Bron: SCP (2019)
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…de cijfers laten echter zien dat dit nog onvoldoende gebeurt

53%47%

47% van de middelbaar opgeleiden
volgde in de afgelopen twee jaar géén

beroepsgerelateerde cursus

Volgde in de afgelopen twee jaar cursus

Volgede in de afgelopen twee jaar geen
cursus

“Hoewel er zeker een latent besef is van het belang van Leven Lang Ontwikkelen, wordt dit 
besef slechts zeer beperkt omgezet in gedragsintenties en vrijwel niet in getoond gedrag. “ 

– Panteia (2019)

63%
37%

63% van de hoger opgeleiden volgde in de 
afgelopen twee jaar een

beroepsgerelateerde curus

Volgde in de afgelopen twee jaar een
cursus

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed 
aan het thema ontwikkeling via programma’s 
als ‘Leven lang leren’, later ‘Leven lang 
ontwikkelen’ door de Sociaal-Economische 
Raad (SER). Ondanks deze nadruk en de veel 
subsidies die zijn verstrekt, blijkt de 
middelbaar geschoolde beroepsgroep nog 
niet bereid te zijn om zich te blijven 
ontwikkelen. 

De middelbaar opgeleide beroepsbevolking 
blijft achter in ontwikkeling ten opzicht van 
de hoog opgeleide beroepsbevolking. Terwijl 
de baanpolarisatie ervoor zorgt dat juist de 
beroepen voor middelbaar opgeleiden het 
hardst getroffen wordt. 

Bron: ROA (2018b) 
Bron: Panteia (2019)
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Ontwikkelen op werk gebeurt te weinig door een gebrek aan leercultuur op werk

75% van werkenden is niet dagelijks bezig met informeel leren op werk
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Percentage van werkenden die dagelijks aan informeel leren op het werk doet
De OESO merkt op dat Nederland niet alleen 
achterblijft op formele, maar ook op 
informele ontwikkeling op de werkplek (e.g. 
learn-by-doing). 

Zo leert iets meer dan de helft van de 
werknemers in Spanje dagelijks op werk 
middels informele wegen. In Nederland geeft 
slechts 25% van de werknemers aan dagelijks 
bezig te zijn met informeel leren. 

Dit terwijl informeel leren van cruciaal belang 
is om kennis op te doen. Uit onderzoek blijkt 
dat informeel leren zo’n 90% van het 
ontwikkelproces omvat.

Bron: OESO (2017)
Bron: Interviews met middengroepen en experts (N=3)
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Casus: de middengroepen die bij mkb werken, lopen risico zich onvoldoende te 
ontwikkelen…

3.5 miljoen 
van werkenden werkt voor een mkb-bedrijf

SER: “Het mkb heeft vaak 
minder toegang tot 
deskundigheid en faciliteiten 
voor de ontwikkeling van een 
leercultuur.”

45% van de mkb-bedrijven heeft

geen HR-werknemer of -afdeling

60% van deze groep heeft een middelbare 
beroepsopleiding. Dit betekent dat

2.1 miljoen 
middengroepers voor een mkb bedrijf werkt

Het grootste deel van de werkgevers is 
onderdeel van een midden- en kleinbedrijf 
(mkb). Werknemers in het mkb nemen 
minder aan scholing deel dan werknemers 
van grotere organisaties (OESO 2017; SER 
2017). Dit betekent dat een groot deel van de 
middengroep te weinig kans krijgt om zich te 
ontwikkelen op werk. 

Het mkb zorgt voor een werkgelegenheid van 
3,5 miljoen mensen. Van deze groep is 60% 
een middenberoep. Dit betekent dat 2,1 
miljoen mensen werken bij een mkb bedrijf, 
maar zich daardoor niet optimaal 
ontwikkelen en scholen.

Experts wijzen erop dat de ontwikkeling van 
werknemers bij het mkb achterblijft vanwege 
een afwezigheid van HR-professionals bij 
deze bedrijven die een leercultuur promoten. 
Bovendien is er ook gebrek aan financiën om 
scholing voor hun werknemers te regelen.

Bron: SER (2019) Bron: OESO (2017)
Bron: Interviews met middengroepen en experts (N=3) Bron: SER (2017)



38

… en aan de andere kant mist bij de meeste mensen het inzicht

“Gezien de veranderingen op de 
arbeidsmarkt, lijkt hierbij sprake van een 
miskenning van de veranderingen die zich 
zullen voordoen.” – SCP 2019

2% 6%

22%

45%

13%

12%

58% van de respondenten is het eens tot zeer eens met de stelling dat zijn of haar
vaardigheden aansluiten op de toekomstige arbeidsmarkt

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens

Eens Zeer eens Weet niet / geen mening

“Waarom moet ik altijd 
maar blijven leren? Ik ben 
toch al lang genoeg naar 

school geweest?”

Ondanks de voorspellingen dat werk 
drastisch gaat veranderen de komende jaren, 
blijken werknemers uit de middengroep zich 
daar niet bewust van te zijn.

Uit onze survey blijkt dat een groot deel van 
de respondenten denkt aan te kunnen blijven 
sluiten op de toekomstige arbeidsmarkt. 
Deze miskenning van veranderingen werd 
ook al geconstateerd door het SCP in 2019. 
Zelfs nu de coronacrisis zijn sporen achterlaat 
in de Nederlandse economie, blijft het 
overgrote deel toch denken dat er weinig 
veranderingen zullen optreden.

Bron: Survey NDT 2020 (N=421) Bron: SCP (2019) 
Bron: Interviews met middengroepen en experts (N=3)
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De middengroeper in werk zonder perspectief ook kiezen voor werk in een andere 
sector

Ontwikkelen naar andere baan

500.000 banen 
middenbanen komen er bij in 

groeisectoren

+460.000 
mbo banen 

(jaarlijks)

6% van 
totale 

beroepsbe-
volking

Het kan natuurlijk zijn dat de werknemer toch 
zijn baan verliest. Bij wisselen van werk is het 
duidelijk dat scholing een grote bijdrage kan 
leveren aan het vinden van nieuw werk.

Ondanks het verlies van werkgelegenheid, 
zijn er sectoren die ontzettend snel groeien 
op mbo-niveau. Volgens onze berekeningen 
komen er per jaar nog steeds bijna een half 
miljoen banen voor middelbaar geschoolden 
bij. 

Jaarlijkse groei aantal banen voor mbo-geschoolden

Bron: ROA (2019)
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Voor veel middengroepers is wisselen van werk echter een groot risico

44% zet stap achteruit qua baankenmerken na wisselen

“Als je een gezin te onderhouden hebt en de hypotheek moet betalen, 
bedenk je je wel twee keer voordat je de stap neemt je tot leraar of 

verpleegkundige te laten omscholen.”

“Niks garandeert dat ik bij een andere werkgever over een jaar daar op straat sta. Alles is 
onzeker. Elke beweging is onvoorspelbaar. Het wordt een optie als ik niet meer kan 

werken waar ik nu werk."

Het wisselen van werk gaat echter niet 
zomaar. Veel middengroepers gaven aan in 
gesprekken wel te willen wisselen, aangezien 
ze in een krimpberoep werkten, maar 
merkten dat daar grote risico’s aan 
verbonden zitten. 

Eén van de grootste angsten van de 
middengroeper is het verlies van inkomen. 
Mensen moeten vaak weer terug naar een 
junior functie als zij in een nieuwe sector 
beginnen. Met een hypotheek of gezin is een 
financiële stap terugzetten niet zomaar 
gedaan. 

Bron: House of Skills (2019) Bron: Irmgard Borghouts et al. (2018)
Bron: Interviews met middengroepen en experts (N=3)
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…en als ze de stap moeten zetten, vindt de middengroeper het vaak lastig om zijn 
of haar vaardigheden in te zetten bij het vinden van nieuw werk

• Sectoren hebben elk eigen skills
en een taal en sluiten slecht aan op
elkaar

• Werkgevers kijken vooral naar
diploma’s

• Werknemers vinden het lastig om
zichzelf goed te beschrijven

• Werknemers weten
deelcertificaten nog niet te vinden
(zoals mbo-deelcertificaten)

• EVC’s zijn in gebruik afgenomen
tussen 2014 en 2017 met 85%

Oplossingen zoals deelcertificaten zijn te 
weinig in gebruik

“Het is zo moeilijk om te wisselen van sector, omdat ze alleen maar iemand 
willen die alleen maar dát werk wil. Als je altijd iets anders hebt gedaan dan 

nemen ze je gewoon niet aan.” 

Een flexibele arbeidsmarkt vraagt om een 
flexibele werknemer. Bij het wisselen van 
werk en sector is het belangrijk om je eigen 
vaardigheden te kennen. Veel 
middengroepers vinden het moeilijk om bij 
het wisselen van baan hun vaardigheden uit 
te drukken. 

Een tweede obstakel is het erkennen van 
vaardigheden. De systemen die er nu zijn, 
zoals Eerkenning Verworven Competenties 
(EVC’s) en mbo-deelcertificaten zijn veelal 
onbekend en duur. De middengroeper weet 
deze mogelijkheden nog niet voldoende te 
vinden. 

CV’s en diploma’s geven snel verouderde 
informatie

Bron: House of Skills (2019) Bron: 100% Service (2019)
Bron: Interviews met middengroepen en experts (N=3)



42

Instanties werken niet genoeg samen, waardoor omscholing voor de 
middengroeper wordt bemoeilijkt

“Het UWV heeft niks voor mij kunnen doen. Ik heb drie jaar in de WW 
gezeten nadat ik mijn baan verloor in de culturele sector. Bij de gemeente 

kon ik ook niet terecht. Uiteindelijk ben ik voor mezelf begonnen in het 
toerisme. Helaas, gooit corona nu roet in het eten…”

• Sectorale potten (O&O
fondsen) werken
nauwelijks samen.

• Sectoren investeren
nauwelijks in
vertrekkende
werknemers.

• Biedt alleen cursus aan
als iemand al werkloos
is.

• Geen structureel
budget voor
omscholing.

• Stopt met aanbieden
het moment dat werk
gevonden is.

• Alleen inwoners
kunnen aanspraak
doen.

• Gemeentes bepalen
zelf beleid, dus leidt tot
regionale verschillen.

• Sluit daarom niet aan
op landelijke afspraken.

Gemeentes

Een groot deel van de middengroepers
vinden omscholing lastig te regelen. Zij 
voelen zich niet geholpen door de instanties 
die juist bedoeld zijn om mensen aan nieuw 
werk te helpen.

Experts lieten daarnaast weten dat er nog te 
weinig samenwerking plaatsvindt tussen 
sectoren, UWV en de gemeentes. Dit zorgt 
ervoor dat veel werkzoekenden en 
werknemers die zich willen laten omscholen 
misgrijpen. Bij het UWV worden alleen de 
mensen geholpen die een 
werkloosheidsuitkering hebben. Als zij nieuw 
werk hebben gevonden stopt direct de 
opleiding. Sectorale potjes, O&O-fondsen, 
werken weinig samen, waardoor van sector 
wisselen erg lastig is. De gemeente zorgt 
alleen voor de eigen inwoners. In gesprekken 
wijzen middengroepers wijzen erop dat het 
niet mogelijk is om aanspraak te maken op 
hulp bij buurgemeentes.

Bron: SER (2019) Bron: Irmgard Borghouts et al. (2018) 
Bron: Interviews met middengroepen en experts (N=3)
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Er is onvoldoende beleid gericht op 
middengroepen

Fiscale beleid op de woningmarkt vergeet 
de middengroep

Bouwbeleid op woningmarkt niet 
toegespitst op MG

Middengroep raakt in de knel door 
flexibilisering

Middengroep is ondervertegenwoordigd in 
Nederland

Woningtekortprobleem voor de 
middengroep heeft geen duidelijke eigenaar

3
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De middengroepen kunnen slecht meekomen op 
de woningmarkt door een hoge woonquote in de 

huursector en hoge huizenprijzen in de 
koopsector

Middengroepen hebben het 
zwaar op de huurmarkt en 
zitten al snel in een financieel 
ongezonde situatie. De 
huizenprijzen stijgen, dus de 
woningmarkt wordt alleen 
maar ontoegankelijker. Het 
middensegment is nauwelijks 
gesubsidieerd – en subsidies in 
de andere segmenten drijven 
wél de prijzen op
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Een gemiddelde Nederlander besteedt 30% 
van zijn inkomen aan woonlasten. Ook 
iemand uit de middengroepen met een 
koophuis besteedt 30% van zijn inkomen aan 
woonlasten. Kijken wij naar iemand uit de 
middengroepen met een huurhuis, dan 
besteedt hij maar liefst 41% van zijn inkomen 
aan woonlasten! Dit is zorgelijk, omdat het 
NIBUD heeft berekend dat je maximaal 33% 
van je inkomen mag uitgeven aan 
woonlasten voor een gezonde financiële 
huishouding.

Middengroepen met een huurwoning zijn een ongezond groot deel van hun 
inkomen aan hun woonlasten kwijt

30% 30%

41%

Gemiddeld NL Middengroepen 
huurwoning

Middengroepen 
koopwoning

Nibud norm
33%

'Ik ben zo absurd 
veel van mijn 
inkomen kwijt 
aan mijn 
huurlasten, dat 
het mij niet lukt te 
sparen voor een 
koophuis...'

Percentages van netto inkomen besteed aan woonlasten 

Bron: Aedes (2019), Lokale Monitor Wonen (2020), WoOn 2018 (2018).
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De sociale huursector en de koopsector worden financieel ondersteund door de 
overheid, de vrije sector is overgeleverd aan marktwerking 

De vrije sector, waar de middenhuur onder 
valt, wordt niet ondersteund met subsidies 
vanuit de overheid. Dit maakt dat de 
woonlasten niet in toom worden gehouden 
met overheidsingrijpen. In de sociale 
huursector is dit wel het geval. Deze sector 
ontvangt impliciete subsidies, maar ook 
expliciete subsidie door middel van de 
huurtoeslag. De koopsector wordt ook 
impliciet en expliciet gesubsidieerd door 
onder andere de hypotheekrenteaftrek, de 
aftrek van financieringskosten, het 
eigenwoningforfait en de 
overdrachtsbelasting voor wonen. De 
stimulering van eigen woningbezit door de 
overheid heeft als bijkomend effect een 
huizenprijsstijging van circa 10%.
Deze cijfers volgen uit onderzoek van het 
CPB en zijn gepubliceerd in de Brede 
Maatschappelijke Heroverwegingen 'Ruimte 
voor wonen' 2020.
De middenhuurder en de starter op de 
koopmarkt plukken van dit beleid de zure 
vruchten. 

€5,8 miljard

Sociale huursector Vrije huursector

€0,-

+10%
huizenprijzen

€9,4 miljard

Koopsector

Subsidiering in miljarden euro's

Bron: Inspectie voor Financiën (2020)
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De afgelopen jaren zijn de 
woningprijzen in Nederland aanzienlijk 
gestegen. Tussen 2009 en 2013 is er een 
korte dip geweest in de markt door de 
financiële crisis en de bouwcrisis. In de 
jaren daarna zijn de prijzen sneller 
gegroeid, mede door de lage 
rentestanden en het woningtekort. 
Bovendien is ook de gemiddelde 
huurprijs in Nederland gestegen. Dit 
betekent dat een huishouden voor 
iedere m2 meer moet gaan betalen. 
Amsterdam heeft in Nederland de 
hoogste huurprijs per m2.

De prijzen stijgen de laatste jaren flink op de koop- en huurmarkt
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Men kan door de lage hypotheekrente veel meer lenen. Dit heeft een opstuwend 
effect op de huizenprijzen in de koopsector

De stijging in huizenprijzen kan onder 
andere worden aangerekend aan de 
daling van de hypotheekrente in de 
afgelopen jaren. 

De lage ECB rentestand werkt door in 
de stand van de hypotheekrente. In 
1995 was de hypotheekrente nog 7%, in 
2019 was de rente gedaald tot 2%. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat men met 
dezelfde lasten een veel hoger bedrag 
kan lenen. De grafiek laat zien hoe dit 
de woningprijzen op lijkt te stuwen. 

Index maximale leenruimtePrijsindex koopwoningen
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Bron: Nibud, CBS, DNB (2020).
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Nederland geeft in vergelijking met andere EU-landen hoge rentesubsidie wat zorgt 
voor een hogere woonquote

Nederland geeft in vergelijking met andere 
EU-landen hoge rentesubsidie. Deze grafiek 
is uit 2012, in dat jaartal gaf de overheid nog 
een hogere rentesubsidie dan op dit moment 
het geval is. De overheid is de 
hypotheekrenteaftrek aan het afbouwen, om 
de verstorende werking op de markt in te 
perken. 

De huishoudschuld als percentage van het 
huishoudinkomen is in Nederland, vergeleken 
met andere EU-landen, zeer hoog 
(percentages staan in onderstaande tabel 
tussen haakjes). Ook dit is te wijten aan de 
Nederlandse hypotheekvoorwaarden. De 
grafiek laat zien dat de rentesubsidie een 
opstuwend effect op de woonquote lijkt te 
hebben. 

Frank van Blokland, directeur IVBN: ‘De 
hypotheekrenteaftrek verstoort de markt’

De invloed van de de rentesubsidie op de woonquote vergeleken tussen EU-landen (met 
dank aan @Bubbelonia voor de visualisatie)

Bron: Bubbelonia (2014), Johansson (2011), Eurostat (2012). 
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De huizenprijzen stijgen in de koopsector zo hard, dat het zonder de inbreng van 
eigen geld heel lastig is voor iemand uit de middengroepen om een huis te kopen

Ik ben alleenstaand met 
een huishoudinkomen 
van €55.000,-. Van de 
hypotheekverstrekker 
krijg ik 
maximaal €260.000,-

Mijn vriend en ik hebben 
een huishoudinkomen 
van €40.000,-. 
Onze hypotheek 
bedraagt maximaal 
een €184.000,-

Bron: Rabobank (2020)

Met een middeninkomen kan je van de 
hypotheekverstrekker in verhouding tot 
de gemiddelde huizenprijs geen hoge 
hypotheek krijgen. Het is voor kopers erg 
prettig als zij eigen geld mee kunnen 
brengen vanuit de verkoop van een vorig 
huis. Voor starters op de woningmarkt is 
dit onmogelijk. Zij hebben het erg moeilijk 
om een huis naar wens te kunnen kopen. 

Gemiddelde huizenprijs 
augustus 2020: 

€330.000,-
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De huizenprijzen worden deels opgedreven door een woningtekort

De stijgende huizenprijzen lijken in ieder 
geval gedeeltelijk veroorzaakt te worden 
door het woningtekort. Dit zien we duidelijk 
als we naar de huisprijsstijging in 
verschillende regio's kijken: Als het tekort 
groter is stijgt de prijs aanzienlijk sneller.

Natuurlijk is dit geen definitief bewijs maar 
het suggereert wel dat een hoger tekort meer 
prijsstijging veroorzaakt. Het is opvallend dat 
ook in Zeeland, de enige provincie met een 
klein overschot op de huizenmarkt, de prijzen 
de laatste jaren gestegen zijn, dit suggereert 
dat er meer gaande is dan alleen het 
woningtekort.

20

32 32

28

31 31 31
32

44 45

55

45

38

Zeeland LimburgFriesland Noord-
Holland

Drenthe Overijssel Groningen Zuid-
Holland

Noord-
Brabant

Gelderland Flevoland Utrecht Nederland

Groot tekort Gemiddeld tekort Klein tekort Klein overschot

Huisprijsstijging tussen K2 2013 en K3 2019 naar woningtekort (PBK,%) 

Bron: CBS, 2019
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Het bouwbeleid is onvoldoende gericht op de 
middengroep

De huizenprijzen stijgen harder 
dan de inflatie, en er is een 
nijpend woningtekort voor de 
middengroep. Het inlopen op 
dit woningtekort is een 
complexe zaak, onder andere 
omdat er te weinig 
bouwlocaties beschikbaar zijn 
en binnenstedelijk bouwen lang 
duurt. Daarnaast is het 
middensegment niet echt een 
prioriteit voor het gros van de 
gemeentes in Nederland
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We kunnen er niet omheen, er is echt een woningtekort in Nederland en dit tekort 
wordt alleen maar erger

Het woningtekort in Nederland wordt 
bepaald door het verschil tussen aantallen 
huishoudens en woningen. Wat opvalt is dat 
het tekort de afgelopen jaren
gegroeid is.

Het woningtekort voor middengroepen is 4x 
groter dan gemiddeld en dit tekort zou wel 
eens kunnen oplopen tot wel 250.000 in 
2030!

±695.000

Woningtekort MG koop

Woningvoorraad
MG koop

Woningtekort NL

Woningvoorraad NL

Woningtekort MG huur

Woningvoorraad
MG huur

25.000

2.014.000

1,2%

=

331.000

7.800.000

4,2%

=

100.000

591.000

16,9%

=

±
125.00

0

±331.000

2020

2030

± 250.000

±695.000

Bron: Staat van de woningmarkt, BZK (2020)
Bron: DNBulletin, DNB (2020)
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Het woningtekort vertoont grote regionale verschillen, vooral de Randstad heeft 
een groot tekort

Bovendien zijn er regionaal grote verschillen 
in het woningtekort. De drie grote provincies 
hebben de grootste tekorten, maar ook is te 
zien dat er een tekort is in Noord-Brabant en 

Groningen. Terwijl er een overschot bestaat 
in Zeeland.

overschot

tekort 

0 tot 3% 

0 tot 3% 

3 tot 4% 

4% of groter 

Woningtekort of -overschot (% van woningvoorraad, 2019) 

Bron: RaboResearch via ABF Research (Primos-prognose)
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Daarnaast is er de afgelopen jaren (te) weinig gebouwd

Op de lange termijn zien we sinds de 
jaren 70 een daling in de hoeveelheid 
nieuwbouw, ondanks dat de bevolking 
flink gegroeid is. Ook zien we in deze 
grafiek dat de bouw 
conjuctuurgebonden is: De hoeveelheid 
huizen opgeleverd in de crisis was laag 
en steeg daarna (in ieder geval tot 
2019) weer langzaam.

Nieuwbouw Waarvan nieuwbouw door corporaties (indien bekend)
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Bouw nieuwe huizen vertoont al jaren een dalende trend 
Nieuwbouw per jaar, 1950 - 2019 

Bron: CBS, Centraal fonds volkshuisvesting, 2019
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De belangrijkste reden dat er nu niet genoeg gebouwd wordt, is het grote gebrek 
aan bouwlocaties

36%

12%

1%

13%

9%

1%

1%

1%

26%

30%20%0 10% 40%

Beschikbaarheid locaties

Gestegen bouwprijzen

Interne vertraging besluit/planvorming

Gestegen grondprijzen

Vergunningverlening traag

Onze officiéle ratio’s

Huurniveau (o.a. passend toewijzen)

Beschikbaarheid bouwers

Anders, namelijk:

Als reden dat er over het algemeen 
weinig gebouwd wordt, geven 
Woningbouw corporaties als 
belangrijkste reden dat er veel te 
weinig bouwlocaties beschikbaar zijn. 

Daarnaast worden ook 
gestegen bouwprijzen en 
trage vergunningsverlening als 
bottlenecks aangegeven.

Opvallend genoeg vinden 
woningcorporaties 
gestegen grondprijzen en de 
beschikbaarheid van bouwers niet een 
grote bottlenecks.

Percentage van corporatiebestuurs betreffende 
item als oorzaak als bottleneck ziet

Bottlenecks voor nieuwbouw volgens Woningbouw Corporaties

Bron: NOS, 2017
Bron: FinanceIdeas, 2020
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Inlopen op het woningtekort is niet eenvoudig, er zijn veel complexe oorzaken 

Binnenstedelijk
bouwen is duurder
en langzamer

Het bouwproces duurt lang

Gemeente/ 
provincie
willen geen
bouw in 
het groen

Stikstof
en PFAS 
proble-
matiek

Slechte
inschatting
bevolkings-

groei
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Het gebrek aan bouwlocaties komt door de keus om binnenstedelijk te bouwen

In Nederland is net iets meer dan 10% 
van de grond in Nederland nu 
bebouwd, dit bevat alle kantoren, 
winkels en woningen van het land. Dit is 
relatief weinig als je het vergelijkt met 
de hoeveelheid bos en natuurlijk terrein 
(14,8%), en nog minder in vergelijking 
met Agrarisch terrein (66,4%, hiernaast 
is ongeveer 8% overige grondgebruik).

In bestaand bebouwd gebied nieuwe 
woningen aanleggen is een lastig, en 
traag proces, terwijl het ook mogelijk is 
om bijvoorbeeld landbouwgrond te 
bebouwen.

1% meer bebouwen met dezelfde 
dichtheidsgraad als ander bebouwd 
gebied zou zo'n 700.000 woningen 
opleveren, hiermee zou het probleem 
grotendeels opgelost zijn.

10.7%

14.8%

66.4%
Agrarisch 
terrein

Bos en open 
natuurlijk
terrein

Bebouwd
terrein

Grondgebruik in Nederland

Bron: CBS, 2019
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Een van de redenen voor het ontstaan van het woningtekort is een slechte 
inschatting van de bevolkingsgroei

Huishoudens in het middensegment 
zijn gegroeid, maar het aantal 
woningen is niet meegegroeid.

Zowel de bevolkingstoename als de 
groei van het aantal huishoudens is de 
afgelopen jaren stelselmatig 
onderschat. De kwantitatieve opgaven 
van het aantal te bouwen woningen van 
provincies en gemeenten loopt 
hierdoor voortdurend achter de feiten 
aan. Het besef dat de bevolking sneller 
groeit, dringt bijna altijd pas (veel) later 
in de regionale en lokale planningen 
door.

Prognose 2018Prognose 2015Prognose 2012Prognose 2005

In aantallen inwoners (x 1.000)

202010 30 4035 2050
16,000

17,000

18,000

17,500

15 25 45

16,500

18,500

19,000

Bron: NVB Bouw, 2019; CBS prognoses meerdere jaren
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Het bouwproces duurt lang, waardoor aanpassen aan veranderende vraag lastig is

= 10 Jaar
Grondverwerving

▪ 84 maanden

Vaststellen
beleidsdocument
met nieuwbouwplan

▪ 35 maanden

Haalbaarheidsstudie
door ontwikkelaar

▪ 44 maanden

▪ 17 maanden

Uitwerking van het 
woningbouwplan

▪ 40 maanden

Bestemmingswijzigin
g naar wonen

▪ 52 maanden

Selectie
ontwikkelpartij

▪ 23 maanden

Behalen van 
benodigd percentage 
voorverkoop

▪ 22 maanden

Verlenen
bouwvergunning

▪ 21 maanden

Bouw tot oplevering

▪ 35 maanden

Bron: Stec Groep, 2018
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Nieuwbouw wordt alleen nog maar duurder, en prijzen stijgen een stuk harder dan 
inflatie

De prijzen van nieuwbouw 
koopwoningen zijn de laatste jaren 
ieder kwartaal gestegen, en dat is 
sneller gegaan dan zowel inflaties als 
inkomens.

Dit betekent voor middengroepen dat 
huizen die de laatsten jaren gebouwd 
zijn alleen nog maar minder betaalbaar 
voor hem zijn geworden. Voor een deel 
komt dit omdat prijzen stijgen over het 
algemeen stijgen maar er wordt 
duidelijk ook gewoon niet genoeg 
nieuwbouw opgeleverd die wel 
betaalbaar is voor middengroepen.

0%

10%

5%

15%

20%

Q4Q1Q1 Q2 Q4Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1Q4 Q2 Q3 Q2 Q1Q3

2016 2017 2018 2019 2020

Prijzen van Nieuwbouw Koopwoningen, % verandering t.o.v een jaar eerder

Bron: CBS, Kadaster
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Middenhuur lijkt ondervertegenwoordigd in het grondbeleid van gemeentes 

Veel gemeenten leggen in beleid vast 
hoe ze omgaan met het verkopen van 
grond, hierbij kunnen ze bijvoorbeeld 
opnemen hoe grond moet worden 
verkocht als er voor dit segment wordt 
gebouwd. Als er sociale huurwoningen 
komen betekent dat vaak dat de 
gemeente een lagere prijs regelt. Veel 
minder gemeenten noemen expliciet 
middenhuur in hun beleidsstukken. Is 
dit wenselijk gegeven de lastige 
woonsituatie van veel 
middengroepers?

100%

60%

20%

0%

80%

40%

Sociale huur Middenhuur Koopwoningen

Niet Genoemd Genoemd

“Veel gemeenten rekenen nog altijd 
met een vaste lage grondprijs voor 

een sociale woning, deze wordt 
vaak jaarlijks geïndexeerd. 
Deze vaste lage prijs was 

vaak gebaseerd op de kostprijs.” 
- Buitelaar, PBL/UU

Voorkomen van woningsegment in gemeentelijke grondprijsbeleidstukken

Bron: Stec groep, wat is grond waard, 2019
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Als er wel een bouwlocatie wordt gevonden, dan wordt daar een duur huis op 
gebouwd

De nieuwbouwwoningen die dit jaar in 
Q2 zijn opgeleverd, zijn in 75% van de 
gevallen boven de 3 ton. Hoge 
middengroepers kunnen net een huis van 
3 ton betalen, maar niet heel veel meer 
dan dat. Het is zorgelijk dat er heel 
weinig goedkope nieuwbouwwoningen 
op worden geleverd. 
Middengroepers blijven klem zitten op 
de woningmarkt.
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In Q2 op de markt gekomen nieuwbouwwoningen in heel NL naar prijsklasse in 
percentages

Bron: NVM, kwartaalcijfers 2020-2
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De middengroep raakt in de knel door 
flexibilisering

Op de arbeidsmarkt in 
Nederland nemen flexibele 
contracten toe, zo ook in het 
middensegment. Dit zorgt voor 
baan- en 
inkomensonzekerheid. Deze 
trend wordt onder andere 
veroorzaakt door een 
ondervertegenwoordiging van 
flexibele werknemers aan de 
onderhandelingstafels, fiscale 
prikkels en een slechte 
persoonlijke 
onderhandelingspositie van 
werknemers.
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De flexibilisering is voor middengroepers een groeiend probleem

2003 2017

450.000 810.000

x 1.8

Dat is bijna 1 op de 10 van alle werkenden in NL

Het aantal flexibele contracten in Nederland 
neemt toe. Over een periode van 14 jaar is dit 
aantal gegroeid van 450.000 tot 810.000. 
Deze flexibilisering biedt werkgevers de optie 
om snel te anticiperen op 
conjunctuurwisselingen. Een flexibele 
arbeidsrelatie past ook in het toekomstbeeld 
van de arbeidsmarkt, dat geschetst wordt 
door het NBBU: namelijk een verschuiving 
van baanzekerheid, naar werkzekerheid, en 
uiteindelijk naar inkomenszekerheid. De 
COVID-19-crisis liet echter zien dat het stelsel 
in Nederland nog niet zo ver is: de flexibele 
werknemers waren de eerste werknemers die 
eruit werden gezet. Een groot deel verloor 
zijn of haar inkomen. Hun positie is veel 
zwakker ten opzichte van werknemers met 
een vast contract, mede omdat het 
Nederlands sociaal stelsel (nog) niet 
adequaat is ingericht om zekerheid te bieden 
aan werknemers met een flexibele 
arbeidsrelatie. 

Bron: NBBU (2019)
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Flexibilisering zorgt voor problemen bij de middengroepen

Middengroepen met een flexibel contract 
ervaren problemen. Allereerst zien we dat 
deze werkenden significant minder bezig zijn 
met ontwikkeling dan mensen met een vast 
contract. Uit onderzoek blijkt dat mensen 
met een flexibel contract zonder uitzicht op 
een vast contract 37% minder kans hebben 
op scholing. Taken zijn ook vaker opgeknipt 
en de mate van controle is hoog. Zonder 
vertrouwensband met je werkgever en weinig 
contact met collega’s kan dit leiden tot een 
competitieve werksfeer.

Op financieel gebied lopen de flexibele 
werknemers ook risico. CBS berekende dat 
flexibele contracten gemiddeld 7% minder 
uitbetalen dan vaste contracten 
(gecorrigeerd naar leeftijds- en 
achtergrondkenmerken). Dit komt neer op 
gemiddeld 250€ per maand minder, voor 1 
fte.  Samen met de lage baanzekerheid 
maakt dit het erg lastig om financiële buffers 
op te bouwen. 

Flexwerk kan als competitiever worden ervaren

“Als je baas een algoritme is en je collega je grootste concurrent, is het lastig een 
vorm van gemeenschap te ervaren en te organiseren.” 

– WRR (2020)

Kans op aanbod voor scholing door werkgever

Flexibele werknemers hebben minder kans om zich te ontwikkelen

Flexibele werknemer verdient 
gemiddeld 

250 €/maand minder

Flexibele werknemers kunnen geen financiële buffers opbouwen

10% meer kans op het verliezen van je baan t.o.v. vaste contracten, en dus een 
lage baanzekerheid

Vast contractFlexibel contract

Flexibel mét 
uitzicht op vast

-10%

Flexibel zonder
uitzicht op vast

Vast contract
(referentie)

- -37%

Bron: CBS (2019) Bron: NDT interviews met experts 
Bron: WRR (2020) Bron: ROA (2018)
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Flexibele schil blijft groeien door een slechte onderhandelingspositie van flexibele 
werknemers

Voor de werkgever zijn er drie externe 
prikkels die hem voor een flexcontract laten 
kiezen, terwijl dat misschien niet past bij de 
aard van het werk. 
Allereerst denken werkgevers dat flexwerk 
goedkoper is. Zelfs ondanks de recent 
ingevoerde Wet Arbeidsmarkt in Balans 
(WAB), blijven flexcontracten een trend 
binnen sectoren. ‘Zo werkt het nou eenmaal 
zo in die sector’ is een veelgehoorde 
uitspraak tijdens de interviews.
Tegelijkertijd zijn veel werkgevers van 
mening dat vaste contracten hen te sterk 
verbinden aan de werknemer. Voornamelijk 
de mogelijkheid tot ontslag en de 2 jaar 
ziektedoorbetaling worden vaak genoemd 
als belangrijke factoren.
Tot slot heeft de wildgroei aan contracten 
geleid tot een uitdagende HR-administratie. 
Flexibele constructies, zoals payrolling, zijn 
voor werkgevers relatief eenvoudige 
oplossingen om deze problemen te omzeilen. 

Werkgever

67

“Ik heb geen 
onderhandelingspositie.”

“Flex is gewoon veel goedkoper dan vast.”

“Je komt nooit meer van hem af, 
en als hij ziek wordt moet je ook 
nog eens 2 jaar doorbetalen!”

“Het is administratief
ingewikkeld voor MKB. 

Wij hebben 5 mensen nodig, 
puur om contracten te regelen.”

Bron: NDT interviews met experts, werknemers en werkgevers



68

Flexwerkers worden tijdens onderhandelingen onvoldoende vertegenwoordigd

Experts wijzen op de slechte 
onderhandelingspositie van flexwerkers. Uit 
gesprekken met experts en de sociale 
partners (werkgevers- en 
werknemersorganisaties) blijkt dat de 
kwestie rondom flexibele arbeid een 
ingewikkeld dossier is. Alle partijen geven aan 
dat de rechten van werknemers zo goed 
mogelijk beschermd moeten worden. Tijdens 
de gesprekken valt op dat achter deze claim 
ook andere belangen verborgen zitten. De 
werkgevers wijzen op de voordelen van 
flexibele arbeid. De werknemersorganisaties 
geven aan de flexibele werknemers wel te 
willen vertegenwoordigen, maar dat zij 
onvoldoende leden hebben met een flexibel 
contract. In de ondernemingsraden zijn 
flexwerkers eveneens slecht 
vertegenwoordigd. Dit zorgt voor een 
krachtenveld rondom de flexibele werknemer 
waar weinig beweging in zit.  

We hebben flex
nodig om te 
ondernemen

Als ik iets zeg, 
moet ik weg…

`Vast contract` is 
verouderd 

denken

Flexwerkvertegenwoordiging 
is slecht geregeld.

Jullie worden 
geen lid van 

ons.

= Legt verantwoordelijkheid bij

Flex is 
goed.

Bron: NDT interviews met experts en middengroepen

Als ik mijn huur wil 
betalen, moet ik 

alles wel accepteren.
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De middengroep is ondervertegenwoordigd in 
beleidsvorming in Nederland

Het aandeel van de 
middengroep in de 
volksvertegenwoordiging en 
ambtenarij is klein, en de 
mogelijkheden tot participatie 
schieten tekort, waardoor deze 
groep uiteindelijk slecht 
vertegenwoordigd is op 
plekken waar beslissingen 
worden genomen.
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Middengroepen worden, zeker qua opleidingsniveau, onvoldoende gerepresenteerd 
in de volksvertegenwoordiging

Middengroepen zijn in de verschillende lagen 
van de Nederlandse 
volksvertegenwoordigingen sterk 
ondervertegenwoordigd, terwijl de 
randstedelijke meritocratie 
oververtegenwoordigd is. Ten eerste zien we 
dat de regio - waar de meeste mensen uit de 
middengroep wonen -
ondervertegenwoordigd is in de Tweede 
Kamer. Ten tweede zien we in alle lagen van 
de volksvertegenwoordiging dat 
hoogopgeleiden sterk oververtegenwoordigd 
zijn, wat ten koste gaat van de representatie 
van middelbaar opgeleiden. 

30%
van de Nederlandse bevolking 
is HBO/WO opgeleid, maar...

95%
van de Tweede 
Kamerleden 

90%
van de provinciale 
statenleden

78%
van de gemeenteraads-
leden

85%
Van het algemeen 
bestuur van 
waterschappen

…is HBO/WO opgeleid

38%
van de Tweede Kamerleden woont 
in Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag of Utrecht... 

...terwijl slechts 13%
van de Nederlandse bevolking in één van 
deze steden woont

Bron: Staatscommissie parlementair stelsel (2018); 
Bron: website kennisopenbaarbestuur, ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties ,  CBS Trends in Nederland 2018, Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/democratie/werking-parlementaire-democratie
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Ook in de Nederlandse ambtenarij is het 
aandeel hoogopgeleiden steeds groter 
geworden. Sinds 2003 is het aantal middelbaar 
opgeleide overheidsambtenaren met 26% 
afgenomen, terwijl het aantal hoogopgeleide 
ambtenaren juist met 74% is gestegen. In de 
periode 2003-2019 is het aantal middelbaar 
opgeleide in Nederland gelijk gebleven op 
40%, en is het aantal hoogopgeleiden in 
Nederland gestegen van 25% naar 30%. In 
2003 was het aandeel middelbaar opgeleiden 
overheidsambtenaren 46% en het aandeel 
hoogopgeleide overheidsambtenaren 31%, in 
2019 was dit 35% en 56% respectievelijk. De 
afgelopen jaren is het aandeel middelbaar 
opgeleide overheidsambtenaren dus 
afgenomen, en is de samenstelling 
middelbaar- /hoogopgeleide 
overheidsambtenaren dus verder af komen te 
staan van de verhoudingen in de Nederlandse 
samenleving.

Daarbij is het aantal middelbaar opgeleiden onder ambtenaren sinds 2003 gedaald, 

terwijl het aantal hoogopgeleide overheidsambtenaren is gestegen

Aantal overheidsambtenaren (x1000)

Bron: CBS (2020), StatLine Bron: CBS (2005) 
Bron: Het Parool (2013)
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Het gebrek aan representatie is op zichzelf geen 
probleem op het moment dat de middengroep de 
mogelijkheid krijgen om op andere manieren gehoord 
te worden bij beleidsvorming. Gemeenten kunnen 
participatietrajecten gebruiken om burgers invloed te 
laten hebben op het beleid. De mate van invloed wordt 
vaak beschreven met behulp van een 
participatieladder. De participatieladder kent 5 niveaus, 
waarbij de hogere treden steeds meer invloed hebben. 
De niveaus zijn van lagere naar hogere mate van 
invloed; informeren, raadplegen, adviseren, 
coproduceren en meebeslissen. In de grafiek links is te 
zien dat slechts 2,3% van de gemeenten die een 
inspraakavond organiseerden, de mogelijkheid gaven 
om burgers te laten meebeslissen. Voor meer dan 82% 
van de gemeenten die een inspraakavond 
organiseerden was raadplegen of adviseren het hoogst 
mogelijke niveau. De onderste trede – informeren –
wordt vaak niet als officiële participatie gezien. Er 
werden dus ook geen inspraakavonden met dit doel 
georganiseerd.

In Nederland is een tekort aan betekenisvolle en impactvolle 
participatiemogelijkheden

Participatiegraad tijdens inspraakavonden van gemeentes in Nederland

Bron: Bongaardt, T. (2018)
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Wanneer participatiemogelijkheden bestaan, 
blijkt dit vaak pas in het in het laatste stadium 
van besluitvorming te worden ingezet. 
Hierdoor is van echte inspraak vaak (vrijwel) 
geen sprake meer. Burgers voelen dit aan, 
voelen zich niet gehoord en zullen een 
volgende keer minder geneigd zijn om deel te 
nemen aan participatietrajecten.   

Wanneer participatiemogelijkheden worden 
georganiseerd, zijn het voornamelijk 
hoogopgeleide Nederlanders die hieraan 
deelnemen. Opnieuw zijn het dus 
voornamelijk belangen van hoogopgeleiden 
die vertegenwoordigd worden, en wordt de 
mening van de middengroepen niet of 
onvoldoende meegenomen in de 
besluitvorming.

82% van de Nederlanders deed aan geen 
enkele participatie-activiteit mee. De 
meerderheid die wel meedeed was 
hoogopgeleid. 

Naast dat de bovenste treden van de participatieladder amper worden gebruikt, 
participeren middengroepen hierin maar heel beperkt

“Inspraak en burgerparticipatie wordt gezien als een sluitpost en mensen 
voelen dit. Het probleem is dat mensen hierdoor het gevoel krijgen dat er 

niets gedaan wordt met hun stem.”
- dr. Eva Rovers

18%

82%

deed mee aan
participatieactiviteit
deed niet mee aan
participatieactiviteit

Participatiegraad besluitvorming van Nederlanders:

Bron: Jansen, G. & Denters, B. (2019)
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Uit onze eigen enquête onder middengroepen bleek 
dat 35% van hen het idee heeft dat politici op lokaal 
en landelijk niveau inspraakavonden, wijkgesprekken 
etc. niet serieus nemen. Slechts 14% geeft aan dat zij 
het gevoel hebben dat politici hen wél serieus 
nemen. 

De vraag naar meer inspraak bestaat wel: uit onze 
enquête blijkt dat een groot deel van de mensen in 
de middengroep meer betrokken zou willen worden 
door middel van bijvoorbeeld een burgerraad.

Middengroepen ervaren een tekort aan betekenisvolle participatie, terwijl zij wel 
zouden meedoen als het om zaken gaat die zij belangrijk vinden

Als het om iets gaat wat ik echt belangrijk vind, 
zou ik mee willen doen aan een burgerberaad

Weet ik 
niet

67%

Eens

21%

Oneens

11%

BRON: Survey  team Onbehagen (NDT20)
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Er zijn veel partijen betrokken 
bij de woningmarkt, maar 
niemand neemt echt 
eigenaarschap voor het 
probleem voor de 
middengroep.

Het woningtekortprobleem voor de middengroep 
heeft geen duidelijke eigenaar
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Er heerst onenigheid over het eigenaarschap van het woningtekortprobleem 
voor de middengroep

Institutionele beleggers

Aedes
Wonincorporaties

Vereniging Eigen Huis
Bouwend Nederland

Makelaars

Bron: Gesprekken met experts & verschillende nieuwsbronnen

Particuliere beleggers Gemeentes Provincies

Het rijk

Projectontwikkelaars
VNO-NCW

In Nederland zijn er veel partijen actief op en betrokken bij de woningmarkt. Het rijk heeft veel verantwoordelijkheden bij
gemeentes gelegd, de provincies hebben blokkerende bevoegdheden, en het geld moet voor het grootste deel van het rijk
komen. Veel partijen wijzen naar de verschillende lagen van de overheid om dit probleem structureel aan te pakken, met een
visie vanuit het rijk, een structurerende en organiserende functie voor de provincies, en een uitvoerende taak voor de 
gemeentes – waarbij het essentieel is dat zowel de financiële middelen als de bouwlocaties worden verzorgd en een duidelijk
plan wordt geformuleerd. Wie uiteindelijk echt verantwoordelijk is, is een ingewikkeld politiek vraagstuk.
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Volgens middengroepers zelf ligt de verantwoordelijkheid vooral bij het rijk en bij 
de de gemeentes

Gemeentes Beleggers

Het Rijk

Woningcorporaties

De middengroepen
van Nederland

42%

66%

38%

50%

BRON: Survey NDT (2020)

De middengroepen 
van Nederland
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De waardering voor de 
middengroep neemt af in de 
Nederlandse samenleving

Middengroepen zijn en voelen 
zich meer geïsoleerd terwijl hun 
verbindende rol van grote 
waarde is voor de maatschappij

Mensen in de middengroep voelen zich 
vervreemd van de samenleving

4
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Bubbelvorming in Nederland 
vermindert het contact met en het 
begrip voor elkaar. Dit onbegrip 
wordt verder aangewakkerd door 
een toenemend aantal protesten in 
Nederland. De middengroep 
bevindt zich vaak tussen twee 
vuren en maakt zich zorgen over 
het toenemende onbegrip.Middengroepen verliezen de verbinding met 

Nederlanders uit andere leefwerelden en maken 
zich zorgen over online en offline polarisatie
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Nederland is van een verzuilde samenleving veranderd in een ‘verbubbelde’ 
samenleving

Bron: Van den Berg , A. (2018) 

In de naoorlogse jaren was het sociale 
leven van Nederlanders georganiseerd 
via zuilen, zoals de socialistische en 
protestantse zuil. Elke zuil had haar 
eigen verenigingen, kerken en politieke 
partijen plekken waar mensen contact 
hadden met mensen met een andere 
economische status of 
opleidingsachtergrond. Tussen de zuilen 
was er een ‘horizontale’ uitwisseling 
doordat mensen in de elite van een zuil 
in contact met de elite van andere zuilen 
stonden. 
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Onderling hebben deze bubbels niet veel contact met en begrip voor elkaar

In 2020 herkennen we deze zuilen 
nauwelijks meer terug. Toch kunnen we 
groepen van Nederlanders 
onderscheiden die onderling meer of 
minder dezelfde gebruiken, leefstijlen, 
en meningen delen. 

Deze groepen organiseren zich vooral 
naar opleidingsniveau: hbo/wo versus 
de middelbaar en lager opgeleiden. 
Verder lijkt er ook een kloof te zijn 
ontstaan tussen de randstad en de 
regio. Ook zijn er verschillen tussen 
Nederlanders met en zonder 
migratieachtergrond. Omdat deze 
groepen steeds minder contact hebben 
buiten hun eigen groep, worden ze ook 
wel ‘bubbels’ genoemd

Hoogopgeleiden in
de Randstad

Middelbaar en lager
opgeleiden in de stadsranden

Middelbaar en lager
opgeleiden in de regio

28%

41%

14%

Bron: Van den Berg , A. (2018) 
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Net als de meeste hoogopgeleiden, zijn ook de deelnemers van de Nationale 
DenkTank sterk ‘verbubbeld’

Over de afgelopen decennia is een 
trend waarneembaar in de 
Nederlandse samenleving waarin 
hoogopgeleiden steeds meer als 
aparte bubbel samenleven en geen 
contact hebben met andere 
opleidingsniveaus.

Binnen onze groep van 
DenkTankers hebben we gekeken 
hoeveel recent contact we 
hebbengehad met mensen die een 
ander opleidingsniveau hebben 
dan wijzelf. In 80% van de gevallen 
is dat met minder dan 3 van de 20 
personen. 

80%
van de DenkTankers 2020 heeft met 3 of minder mensen 
met een ander opleidingsniveau WhatsApp-contact2

69%
van de hoogopgeleiden heeft vrijwel geen vrienden met 
een ander opleidingsniveau3

Bron: interview Caspar van den Berg (RuG) Bron: eigen onderzoek onder deelnemers NDT20
Bron: Van der Houwen, K., Kloosterman, R. & Te Riele , S. (2010)
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Door afnemend contact tussen deze bubbels, komen middengroepen minder met 
‘de ander’ buiten hun eigen bubbel in contact  en neemt begrip verder af

Deze bubbels in de samenleving leven 
sterk langs elkaar heen. Dit langs elkaar 
heen leven wordt nog verder versterkt 
door twee belangrijke dynamieken. 

Ten eerste blijkt uit CBS-data dat het 
contact met vrienden en familie in 
Nederland niet afneemt, terwijl 
burencontact afneemt. Waar familie, 
maar zeker ook vrienden, vrijwel altijd 
in eenzelfde bubbel zullen leven, is dat 
bij burencontact niet noodzakelijk het 
geval. Afnemend burencontact leidt 
dus tot minder burencontact met ‘de 
ander’. 

Afnemend burencontact leidt dus tot 
minder burencontact met ‘de ander’.

Burencontact tussen burgers in Nederland neemt af…

Dagelijks contact tussen buren van 2012 tot 2018

152012 13 14 16 17 2018

66%

58%

60%

62%

64%

56%

68%

70%

BRON: CBS, Hans Schmeets ; NDT20

Jaar
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Door afnemend contact tussen deze bubbels, komen middengroepen minder met 
‘de ander’ buiten hun eigen bubbel in contact  en neemt begrip verder af

Percentage eens met de stelling

0%

60%

10%

40%

20%

70%

30%

50%

Hoohopgeleiden Middelbaar opgeleiden Laagogeleiden

Ten tweede ervaart 65% van de

middengroepen onderneemt minder sociale 
activiteiten door stress of vermoeidheid.

Nationale DenkTank inzicht: het blijkt dat 
middengroepen méér dan andere groepen in 
NL stress en vermoeidheid ervaren om 
sociale activiteiten te ondernemen. Juist voor 
de middengroepen is er een hogere druk wat 
hun minder ruimte geef om in contact te 
staan met ‘de ander’. 

“Ik ben te moe of heb te veel werkstress voor sociale activiteiten..."

Bron: CBS (2020)  Bron: interview Hans Schmeets (CBS)
Bron: Survey NDT20
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Middengroepers snappen steeds minder goed de redenen waarom andere 
Nederlanders vaker gaan protesteren

Officiele protesten Gemeente Amsterdam sinds 2016 66% van de middengroepers zegt zich

niet te kunnen identificeren met huidige 
protesten, en

76% 
geeft aan dat zij dit als een groot 
maatschappelijk probleem ziet.
In het Nederland anno 2020 gaan burgers 
meer en meer voor verschillende zaken de 
straat op. Bekende protestbewegingen zijn 
onder meer #BlackLivesMatter, 
Klimaatdemonstraties, Boerenprotesten en 
protesten door het zorg- en 
onderwijspersoneel
Dat het aantal demonstraties toeneemt lijkt 
niet alleen zo – door de brede aandacht in de 
media –, maar is ook feitelijk vast te stellen. 
Zo zien we in de diagram op deze pagina een 
kleine verdrievoudiging van het aantal 
officieel aangemelde protesten in 
Amsterdam sinds 2016. Hierin zijn dus nog 
niet ad hoc protesten meegenomen.

0
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1200

1400

2016 17 18 2019 (t/m 10 dec)

Bron: Survey NDT20
Bron: gesprekken met 12 middengroepers uit onder meer Hoorn, Arnhem, Ede, Alphen aan den Rijn en Amsterdam
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Dit onbegrip wordt verergerd door de ’giftige sfeer’ die middengroepers ervaren op 
Social Media

57% van de middengroepers maakt

zich zorgen over de meningen die ze op social
media lezen, en

69% 
van de middengroepers ervaart de giftige 
sfeer op sociale media als een prioriteit om 
opgelost te worden.

Dit beeld van een gepolariseerd Nederland 
wordt bevestigd door wat middengroepers
op social media tegenkomen. Uit onze survey 
komt dan ook naar voren dat de 
middengroepers zich grote zorgen maken 
over de verharding die ze daar ervaren. Bijna 
70% van de middengroepers ziet deze harde 
sfeer als een prioriteit om opgelost te 
worden. Echter, ondanks de ervaren harde 
sfeer gebruiken middengroepers steeds meer 
social media. Het aantal gebruikers en de 
gemiddelde gebruikstijd blijft toenemen. 

Bron: Newcom Research (2020) Bron: SCP (2019) 
Bron: Mediamonitor 2019 Bron: NDT ‘20 Survey
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De waardering van veel beroepen 
die uit worden gevoerd door de 
middengroep neemt af in 
Nederland, en dit raakt de 
middengroep het hardst. 
Hogeropgeleiden concurren mee 
om een deel van de banen, en de 
middengroep delft zo onterecht 
het onderspit.

De waardering voor de middengroep neemt af in de 
Nederlandse samenleving
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Middengroepen voelen steeds vaker dat hun 
vaardigheden en beroepsgroepen minder 
worden gewaardeerd. Waar het halen van 
een middelbaar opleidingsniveau vroeger 
voldoende maatschappelijk aanzien gaf, 
voelen veel groepen nu dat ze vooral als 
“niet-hoogopgeleid” worden gezien.  Omdat 
het Nederlandse onderwijs vaak als 
individuele motor van sociale mobiliteit 
wordt gepresenteerd, voelen middengroepen 
die niet doorleren zich steeds vaker de ‘losers’ 
van het systeem.

Een aantal ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt dragen bij aan dit gevoel van 
onderwaardering.

Middengroepen ervaren dat de samenleving hun vaardigheden en traditionele 
beroepsgroepen minder waardeert

Waardering beroepsbevolking 

22%

27%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Lager opgeleid Middelbaar
opgeleid

Laag

Mijn leerlingen krijgen het 
gevoel dat de maatschappij 
toch niet op ze zit te wachten. 
Alsof ze bij voorbaat al 
opgegeven zijn.

Lager
opgeleid

middelbaar
opgeleid

Hoger
opgeleid

Mariska
MBO-docente

BRON:. Straatinterview middengroeper (NDT 2020) BRON: Survey (NDT 2020) 
BRON: Sandel, M. (2020)
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Het aandeel hoger opgeleiden stijgt al jaren 
in Nederland. Dat is op het eerste gezicht een 
positieve ontwikkeling. Het brengt echter 
ook problemen met zich mee voor 
middengroepen. Zo zien we dat 
hoogopgeleiden veel vaker onder hun niveau 
werken dan de middelbaar opgeleiden. 
Vooral hoogopgeleide vrouwen (1 op de 3) 
werkt onder haar niveau, net als de groep 
jongeren (1 op de 2). 

Onbewust concurreren de hoger opgeleiden 
met de middelbaaropgeleiden  en dragen zij 
bij aan een ander fenomeen dat 
middengroepen bedreigd: diploma-inflatie. 

Een middelbare beroepsopleiding is door het 
groeiend aandeel hoger opgeleiden minder 
waard geworden. We schatten dat er 
ongeveer 800.000 hoger opgeleiden 
werknemers in Nederland een beroep onder 
hun niveau uitoefenen.

Het aandeel hoger opgeleiden in Nederland groeit, en steeds meer hoger 
opgeleiden werken onder hun niveau

Werkenden 
beroepsbevolking

8,9 miljoen ~30%

Percentage 
hoogopgeleiden in 
de beroepsbevolking

~30%

Percentage 
hoogopgeleiden die onder 
hun beroepsniveau werken

Hoogopgeleiden op 
middelbaar opgeleiden 

functies
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45 tot 55
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55 tot 65
jaar

Ongeveer 30% van de 
hoogopgeleiden werkt onder hun 

onderwijs niveau, vaker dan 
middelbaaropgeleiden
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Het aandeel hoogopgeleiden stijgt 

Bron:. Onderwijs in Cijfers (2019) Bron: TNO (2018)
Bron: CBS (2016)
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Middelbaar opgeleiden staan onder druk door de concurrentie van hoger opgeleiden 
op dezelfde functies. HBO wordt steeds vaker een vereiste voor middenberoepen

Aanbod
Middelbaar- en 

hoogopgeleiden 

Vraag
Werk dat door 

middelbaaropgeleide
n gedaan kan worden

800.000 
hoger 
opgeleiden 
werkend op 
middelbaar 
beroepsniveau 

Ik concurreer met een 
Hbo'er voor dezelfde 

functie! Maar ik heb toch 
meer ervaring?

Mariska
Administratief medewerkster

Ik word vaak 
gevraagd of ik nog 
ga doorsturen om 

‘hogerop’ te 
komen. 

Bron:. Onderwijs in Cijfers (2019) Bron: TNO (2018)
Bron: CBS (2016)
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Vacatures vragen ook steeds vaker hbo als functie-eis, terwijl het een mbo-
geschoold beroep is

“Met kandidaten selecteren worden er te vaak alleen naar competenties 
gekeken en nog niet naar het niveau van die competenties waardoor geschikte 

kandidaten met mbo-functie niet worden uitgekozen.”

“Vacatures zijn functie profielen en geen competentieprofielen, dit moet wel 
veranderen” – Expert (detacheringsbureau)

Aan de vraagkant echter, lijken de vacatures 
die traditioneel geschoolde beroepen zijn ook 
steeds meer te vragen om hbo-geschoolde 
werknemers. Dit zorgt ervoor dat de mbo-
geschoolde nog minder makkelijk aan werk 
kan komen. 

De mbo-geschoolde trekt dus keer op keer 
aan het kortste eind. 

“Vacatures hebben steeds vaker mbo-functie 
vereisten, alleen kan het werk prima door 
middelbaaropgeleiden worden verricht.” –
Expert uitzendbureau

Bron:. Experts (N= 5) Bron: Indeed (2020)
Bron: Randstad (2020)
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De tekorten van middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt zitten vooral in 
sectoren met lage waardering

Het gaat me niet eens om meer 
salaris, maar de samenleving 
ziet gewoon niet wat we doen 
voor Nederland.

Chantal
Wijkverpleegkundige

Volgens het UWV neemt de krapte op de 
arbeidsmarkt in de afgelopen jaren steeds 
meer toe. Het UWV rapport meldt in totaal 
140 beroepen met moeilijk vervulbare 
vacatures. 

Opmerkelijk is dat deze krapte vooral 
aanwezig is bij beroepen waarvoor specifieke 
kennis en vaardigheden voor worden 
gevraagd. In ruim de helft van de gevallen 
gaat het hier om vakmensen met een 
middelbare beroepsopleiding. Tegelijkertijd 
zien we een dalende waardering voor zowel 
vakmensen als middelbaaropgeleiden. 

Opvallend is dat de middenberoepen die in 
maatschappelijke waardering afnemen, vaak 
wel veel bijdragen aan het goed functioneren 
van de samenleving. Tijdens de eerste 
coronagolf in maart werd dit snel duidelijk: 
veel van de 'cruciale beroepen' waren 
middelbare functies in de publieke diensten, 
zoals verpleegkundigen.

Positie op de 
Beroepsprestigeladder (2016)

Kraptelijst van 
beroepen (UWV)

7 van de 9 tekortberoepen van het UWV zijn 
middelbaaropgeleide beroepen 

(programmeurs en VO docenten zijn hoogopgeleid)

119
112

95
86

75
61

42
48

35
1

Vrachtwagenchauffeurs
Metselaars

Cnc-verspaners
Verzorgenden

Koks
Elektriciens

Docenten VO (exacte vakken)
(Wijk)verpleegkundigen

Programmeur

In de afgelopen 40 jaar is het beroep van metselaar en 
vrachtwagenchauffeur met 20 punten gedaald op de 

prestige ladder

Bron:. Korsten (2017)
Bron: UWV (2019)
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Woontevredenheid en woonwensen

Veel van de problemen rondom de 
woningmarkt zijn beleidstechnisch of 
financieel van aard. Er zijn echter ook andere 
aspecten die belangrijk zijn, die te maken 
hebben met de (ervaring van) het huis en de 
leefomgeving. Een concrete aanleiding was 
het feit dat het deel van de middengroep dat 
huurt voor een stuk minder tevreden is met 
hun algehele woonsituatie. In de enquête 
hebben we dit middels een aantal vragen 
verder onderzocht, en hieruit is gebleken dat 
er geen significante verschillen zijn in wat 
mensen in de middengroep belangrijk vinden 
voor hun woon- en leefomgeving. De 
vervulling ervan komt blijkbaar in het 
gedrang door de lastige positie van de 
middengroep op de woningmarkt, maar ook 
is de hechting aan hun huidige woonplek in 
ongeveer 30% van de gevallen groot genoeg 
om niet de stap te willen maken om te 
verhuizen.

Appendix

Bron: NDT & Motivaction (2020)
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De middengroep is tegenwoordig significant minder tevreden in een huurwoning dan 
in een koopwoning
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Woontevredenheid middengroepers | Koop vs. Huur

Woning Woonomgeving

Nederland is nog altijd een land waar 
mensen het liefst een koopwoning 
hebben, en dit wordt bevestigd 
door het hoge percentage 
Nederlanders met een koopwoning 
dat tevreden is, wat 94% in 2018 was. 
Hiernaast is te zien dat 
middengroepers in een koopwoning 
in ongeveer dezelfde mate tevreden 
zijn. Het percentage tevreden 
middengroepers in een huurwoning 
is echter flink gedaald in de 
afgelopen jaren én is significant lager 
dan gemiddelde woontevredenheid, 
namelijk 70% in 2018. Dit is een 
zorgwekkende trend.

Bron: CBS (2019)
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Er is nauwelijks verschil in de woonbehoeftes van middengroepers ten opzichte van 
de rest van Nederland

Wensen voor de woning & de leefomgeving

Uit onze survey blijkt dat de 
woonwensen voor zowel de woning 
als voor de leefomgeving niet 
significant anders zijn voor de 
middengroep, vergeleken met de 
rest van Nederland (verticaal staat 
het percentage respondenten dat 
aan heeft gegeven de genoemde 
aspecten belangrijk te vinden). Een 
veilige, groene omgeving in de buurt 
van winkels, en, zoals verwacht, een 
eigen tuin of buitenruimte. Het is 
opvallend dat de middengroep de 
duurzaamheid van hun huis 
gemiddeld genomen iets vaker 
belangrijk vindt dan de rest van 
Nederland

Bron: NDT & Motivaction (2020)
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De nabijheid van voorzieningen is voor middengroepers niet significant belangrijker 
dan voor andere groepen

Het valt op dat de nabijheid van 
voorzieningen voor de meeste 
groepen even belangrijk is, en dat deze 
minder belangrijk wordt naarmate het 
inkomen toeneemt. Bij de andere drie 
genoemde voorzieningen (en de meeste 
andere waarnaar is gevraagd), namelijk 
scholen, sportfaciliteiten en culture 
instellingen, is dit andersom. Voor de 
sportfaciliteiten en culture instellingen 
kan dit verklaard worden door het feit dat 
de behoefte hieraan groter wordt 
naarmate deze makkelijker in te vullen is, 
wat veel samenhangt met de financiële 
situatie.

Nabijheid winkels

54% 50% 46%

< Modaal Modaal > Modaal

6% 12% 12%

< Modaal Modaal > Modaal

5% 9%

< Modaal Modaal > Modaal

4% 6% 12%

< Modaal Modaal > Modaal

10
%

Bron: NDT & Motivaction (2020)
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Middengroepers vinden bereikbaarheid met de auto en het OV meest belangrijk

Als we kijken naar de gemiddelde cijfers 
over bereikbaarheid, valt er niet veel op. 
Wanneer we echter inzoomen op wat voor 
soort transport middengroepen belangrijk 
vinden, zien we dat zij het OV en 
de parkeergelegenheid belangrijker 
vinden. Het is ook opvallend om te zien 
dat middengroepen het hebben van 
een fietsvriendelijke omgeving minder 
belangrijk vinden.

Bereikbaarheid

27% 28% 28%

< Modaal Modaal > Modaal

< Modaal Modaal > Modaal

29% 31%

< Modaal Modaal > Modaal

28% 17% 29%

< Modaal Modaal > Modaal

25% 24%28%

38%

Bron: NDT & Motivaction (2020)
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28% van middengroepers verhuist niet omdat ze niet weg willen uit hun buurt

De grootste obstakels om te verhuizen die 
uit onze survey zijn gekomen zijn:

• Ik wil niet weg uit mijn buurt (28%)
• Ik kan geen huis vinden dat aan mijn 

wensen voldoet (26%)
• Ik kan een ander huis niet betalen 

(22%)
• Ik vind het teveel gedoe (21%)

Dit kan worden geïnterpreteerd als een 
argument om meer focus te leggen op het 
verbeteren van de woon- en leefsituatie in 
de regionale gebieden, waar een groot 
deel van de middengroep woont.

"Kijk, dit is de reden dat ik hier wil wonen. 
Als ik thuiskom, zie ik dit: mijn dochter 
in haar turnpakje op de tractor van de 
buren, mijn man die met de buurmannen 
praat, en de turnmat van de meiden op 
straat. Helemaal leuk, toch?"

Bron: NDT & Motivaction (2020)
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Het verschil tussen huizen van dezelfde prijs in Amsterdam en Venlo is groot

Venlo Amsterdam Venlo

34 m2 110 m2 58 m2 152 m2Oppervlakte

1 3 2 4Slaapkamers

appartement maisonnette appartement 2-onder-1-kapSoort

1983 1981 1981 1988Bouwjaar

B B B CEnergielabel

0,8 0,2 0,2 0,3Supermarkt

0,6 0,3 0,1 0,4Basisschool

Amsterdam

Hoge middeninkomens

Bruto inkomen 65.000 
→ 340.000 hypotheek

0,5 0,2 0,05 0,3Bushalte

Bruto inkomen 35.000
→ 160.000 hypotheek

Lage middeninkomens

Verrassend is het verschil niet, maar groot 
is het wel: in Venlo krijgt iemand hele 
andere eieren voor zijn geld. Het is dus 
niet zo gek dat een groot deel van de 
middengroep niet in de grote steden 
woont, maar het is daarmee wederom 
belangrijk om meer aandacht te hebben 
voor de kwaliteit van de totale 
leefomgeving in de regionale gebieden.

Bron: https://www.funda.nl
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Appendix
Financiën en gedrag
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Gedrag wint het van kennis en vaardigheden, als het gaat om het risico om in 
financiële problemen te komen

Meerdere keren hebben experts laten 
vallen dat onderwijs belangrijk is: “meer 
financiële educatie zou nuttig zijn, 
eigenlijk vanaf 6 jaar” en ”de oplossing is 
onderwijs, onderwijs, onderwijs”. Maar 
het blijkt dat iemands gedrag een grotere 
invloed heeft op diens financiële situatie.
Het blijkt uit onderzoek dat een positieve 
houding ten aanzien van je financiën een 
grotere invloed heeft dan jouw 
vaardigheden op of jij wel of niet 
financieel in de problemen gaat komen. 
“Weten en kunnen is dus niet altijd 
voldoende.” 
Wil men de financiële zelfredzaamheid 
van individuen vergroten, dan is het niet 
alleen zaak dat iemand voldoende 
financiële kennis en kunde heeft, maar 
ook dat er gefocust wordt op de 
(financiële) houding van een persoon. 
Juist bij iemands houding valt de grootste 
winst te behalen.

Kans om in de financiële problemen te komen

Wel vaardigheden 90% 21%

Geen vaardigheden 96% 42%

Negatieve houding Positieve Houding

Bron: Madern & Van der Schors, (2012)
Bron: Madern et al., (2015)
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Veel middengroepers hebben een negatieve houding ten opzichte van hun financiën

Wetende dat de houding zo belangrijk is voor 
iemands financiële situatie, is het van belang 
om te weten hoe dit bij de middengroepers 
zit. 

Uit onderzoek is gebleken dat een kwart van 
de middengroepers geen interesse heeft in 
hun financiën, wat resulteert in een negatieve 
houding1. Dit zijn dus 1.5 miljoen mensen. 
Deze mensen lopen een 4 tot 5 keer zo grote 
kans om financieel in de problemen te raken2. 
De negatieve houding kan opgemaakt 
worden uit de volgende elementen:

1. Lange termijn vs. korte termijn denken

2. Verleidingsgevoeligheid

3. Spaarbereidheid

Bron:ING (2014) Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van de bevolking geen interesse heeft in financiën, we nemen aan dat dit evenredig voor de middengroepen geldt.
Bron: Madern & Van der Schors, (2012)

25% heeft een 
negatieve houding 
t.o.v. hun financiën

1.500.000 middengroepers heeft 4 tot 5 keer zo veel kans op financiële problemen



103

Schaamte beïnvloed financieel gedrag 

”Ik praat niet graag over mijn financiën, het is een soort taboe. De druk om de 
financiën goed op orde te hebben is hoog en dat maakt het moeilijk als het niet 

gaat zoals je ideaal zou willen.”

Uit onderzoek komt naar voren dat mensen 
schaamte ervaren als zij of anderen zich 
incompetent voelen of een morele grens over 
gaan. Schaamte kan het zelfbeeld van 
mensen bedreigen en beïnvloedt ook 
gedrag2. Het resulteert in de volgende twee 
gedragingen: Reparatie van status, dit houd 
in dat men status probeert te behouden door 
aankopen te doen. “Zo slecht gaat het niet, 
kijk maar naar al deze producten die ik kan 
kopen”. Terugtrekken uit sociale omgeving, is 
een andere vorm van gedrag gestuurd door 
financiële schaamte. “Onvoldoende 
financiële middelen maken sociale 
participatie lastiger”. Het is hierbij belangrijk 
om op te merken dat de invloed op financieel 
gedrag door schaamte voorkomt bij groepen 
die minder welvarend zijn. ”Minder 
welvarend” ziet hier ook op subjectieve of 
psychologische armoede. Psychologische 
armoede kan worden veroorzaakt door het 
niet met de omgeving mee kunnen komen 
door de economische situatie, het hebben 
van te hoge uitgaven, of een terugval in 
inkomsten.

Bron: Zie hierover De Hooge, Zeelenberg, & Breugelmans, (2010). Bron: Expert interview Arnoud Platinga
Bron: Zie ook Gausel, Vignoles & Leach, 2015 Bron: SNS (2018)

39% schaamt zich voor 
hun financiële situatie

43% praat niet over 
slechte financiële 
situatie4

2.000.000 middengroepers financiële schaamte

Financiële schaamte bij de middengroepen
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Thuiswerken is níet de norm voor de middengroep: 4 miljoen mensen met een 
middenberoep kunnen niet thuiswerken, dit is 80% van de totale middengroep

8.9 mln

5.1 mln

4.0 mln
4 mln mensen in de 
middengroep kan niet 
thuiswerken2

dit is 70% van alle werkenden in NL die 
niet thuis kunnen werken

Totale werkzame 
beroepsbevolking1

60% van alle werkenden 
heeft een middenberoep*

80%

Bron: CBS (2019) Bron: ESB (2020) 
* Middengroep definitie: Beroepsniveau 2 + 3
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De zelf gerapporteerde mogelijkheid om thuis te werken is scheef verdeeld over 
beroepsniveaus én inkomens: de hoge groep kan het vaakste thuiswerken

Beroepsniveau

midden

laag

hoog

96%

30%

1

4

4%

84%2 16%

55%3 45%

70%

(Zeer) oneens met de stelling: “Mijn werk leent zich goed voor thuiswerken”

24%Midden inkomen

Hoog inkomen 16% 1.5x zo vaak 

Het kabinet vraagt Nederlanders om zo 
veel mogelijk thuis te werken. Dit is 
echter niet voor iedereen een optie. De 
mogelijkheid om thuis te werken is 
scheef verdeeld over beroepsniveaus én 
inkomen. Bij zowel beroepsniveau en 
inkomen zien we dat de hoge groep het 
vaakst aangeeft te kunnen thuiswerken. 
De personen in de hoge inkomensschaal 
geven aan ongeveer 1.5x keer meer aan 
dat het werk geschikt is voor 
thuiswerken dan middeninkomens. 
Beroepsniveau 2 en 3 geeft aan dat 16% 
en 45% van de tijd te kunnen 
thuiswerken, ten opzichte van een hoog 
beroepsniveau 4: 70% van de tijd. In een 
KiM onderzoek gaf 24% van de mensen 
met middeninkomens geven zelf ook 
aan dat hun werk niet geschikt is voor 
thuiswerken: 1.5x zo vaak alsmensen
met hoge inkomens.

kan thuiswerken kan niet thuiswerken

Bron: ESB (2020) Bron: KiM (2020)
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75% van alle middenberoepen is niet geschikt om thuis te werken

Totaal= 8866 
(100%)

766 (9%)

3698 (42%)

1546 (17%)

2780 (31)

96%

84%

55%

30%

Totaal=5526 
(100%)

735 (13%)

3106 (56%)

850 (16%)

834(15%)

n=5244

=
n=3957

• 72% van totaal

niet thuiswerkers

• 75% van de totale

middengroep

x

1

4

3

midden

laag

hoog

Beroepsniveau

2

N werkzame 
beroepsbevolking

% dat niet 
thuis kan 
werken

N werkenden dat 
niet thuis kan 

werken 

Bron: CBS (2019) Bron: ESB (2020) 
* Middengroep definitie: Beroepsniveau 2 + 3
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Niet iedereen werkt thuis: werkenden midden0beroepen werken minder vaak 
thuis dan werkenden in hogere beroepsniveaus

1.6%

8.2%

25.6%

38.7%

16.9%

Laag Midden Hoog

Bron: CBS (2020-Q2)  
Bron: ESB (2020)

Het aantal mensen dat daadwerkelijk 
thuiswerkt ligt lager dan het aantal 
mensen dat de mogelijkheid om thuis te 
werken rapporteert. Dit verschilt niet per 
beroepsniveau.

De midden beroepsniveaus werkt 
minder vaak vanuit huis dan het hogere 
beroepsniveau. Werkenden in midden 
beroepsniveaus werken gemiddeld 
16.9% van de tijd vanuit huis, dit is 
minder vaak dan de hogere 
beroepsniveaus met 38.7%

Beroepsniveau

70%

45%

16%

4%

Geeft aan dat thuiswerken mogelijk is2Verricht werk vanuit huis1
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Meer 
mogelijkheden om 

thuis te werken3

52.5% van de 
banen

0 10 20 30 40

ICT-beroepen

Pedagogische beroepen

Managers

Bedrijfseconomische en administratieve beroepen

Openbaar bestuur,  veiligheid en juridische beroepen

Commerciële beroepen

Creatieve en taalkundige beroepen

Technische beroepen

Zorg- en welzijnsberoepen

Agrarische beroepen

Dienstverlenende beroepen

Transport- en logistiekberoepen

% Werkenden die vanuit huis werk verrichten

Het percentage werkenden met een hoog-midden beroep werken vaker
vanuit huis dan werkenden met een laag-midden beroep

Beroepsniveau 3 (%)

Beroepsniveau 2 (%)

De hoge middengroep werkt vaker vanuit huis dan de lage middengroep, en 
en sommige beroepen zijn geschikter om vanuit huis te werken

Minder 
mogelijkheid om 
thuis te werken3

45.4% van de 
banen

Bron: CBS (2020-Q2) Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (Aug, 2020) Bron: RaboResearch (April, 2020) * Middengroep definitie: Beroepsniveau 2 + 3
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1,1 miljoen mensen in de middengroep kunnen wél thuis, maar ervaren problemen

Gezinssituatie laat het 
niet toe

Slechte werkplek Weinig support van 
werkgever

2 x zo vaak
geven mensen met een 

middeninkomen aan dat ze de 
gezinssituatie niet kunnen 

combineren met het 
thuiswerken

40%
van de middengroep voelt zich 
ondersteund – terwijl bij hoge 

inkomens dit 60% is

1 op de 5
van de middengroep heeft geen 

goede werkplek thuis

Bron: Survey NDT x Motivaction 2020
Bron: KiM (2020)
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Vooral de middengroep heeft moeite met de gezinssituatie combineren met 
thuiswerken

Bron: Survey NDT & Motivaction Bron: WRR (2017) Bron: KiM (2020) Bron: NDT Interviews met thuiswerkers Bron: SCP (2018) Bron:  SER Corona Denktank (2020)
* Zie volgende pagina voor berekening (CBS, 2018) ** middenikomens, 1-2x modaal

Gelukkig had ik een oppas: dat maakte het 
mogelijk voor mij om thuis te werken en mijn 

kinderen de juiste aandacht te geven. Dat maakte 
thuiswerken wel een stuk prettiger.

Onderzoek van de Nationale DenkTank
laat zien dat mensen in middeninkomens 
en middelbaar opgeleiden thuiswerken 
minder vaak goed kunnen combineren 
met de gezinssituatie: 2x zo vaak dan 
hogere groepen. Het probleem ligt 
waarschijnlijk bij dat thuiswerkers met 
kinderen tot en met 12 jaar, die zijn het 
vaakst minder productief (42%). Toch 
hebben huishoudens met hoge inkomens 
gemiddeld meer personen in een 
huishouden, en kunnen zij hun 
gezinssituatie beter combineren met 
thuiswerken. Interviews door de Nationale 
DenkTank geven nuance: mensen geven 
aan dat een oppas of kinderopvang ervoor 
zorgde dat de combinatie wél lukte. Als er 
geen geld is voor een oppas, zoals bij 
midden inkomens het geval is, dan kan dit 
de productiviteit en effectiviteit van 
thuiswerken negatief beïnvloeden. Als 
Nederland thuiswerken wil stimuleren, dan 
moet er geïnvesteerd worden in 
kinderopvang.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Laag Midden Hoog

Vooral de middengroep is het (zeer) oneens met de stelling “Ik 
kan mijn gezinssituatie combineren met thuiswerken”

Inkomen Opleiding Gemiddeld

~2x
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1 op de 5 mensen in de middengroep geeft aan geen goede werkplek thuis te 
hebben, en voelen zich minder vaak ondersteund door hun werkgever

% mensen (zeer) oneens met de stelling 
“Ik heb een goede werkplek om thuis te werken”

Bron: KiM (2020)
* Inkomens werden gedefinieerd als: laag inkomen – netto inkomen t/m €1500; midden inkomen – netto €1501-€2500;  hoog inkomen – netto >€2500

% mensen (zeer) oneens zijn met de stelling: “Ik ervaar goede 
ondersteuning van mijn werkgever om thuis te werken”

Ik heb helaas geen 
extra kamer in 
mijn huis om een 
werkplek te 
maken.

(Zeer) oneens (Zeer) eens 1.4x minder vaak

22%

20%

Midden inkomen

Hoog inkomen

13%

8%

Midden inkomen

Hoog inkomen

43%

60%

Je werkgever is vanuit de Arbowet 
verplicht jou te voorzien van een goede 
werkplek. De werknemers die 
thuiswerken krijgen niet altijd de juiste 
kantooruitrusting van de werkgever. 

1 op de 5 werkenden in de middengroep 
zijn het (zeer) oneens met de stelling “ik 
heb een goede werkplek om thuis te 
werken”. Dit is net zo vaak als werkenden 
met een hoger inkomen. Werkenden met 
een middeninkomen geven vaker aan dan 
hoge inkomens dat ze het (zeer) oneens 
zijn met de stelling: “Ik ervaar goede 
ondersteuning van mijn werkgever om 
thuis te werken”. Dit is problematisch: 
middengroepen voelen zich dus minder 
ondersteund dan hogere inkomens! 

NB: Voor de vergelijking kijken we alleen 
naar midden inkomens en hoge 
inkomens.* 
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Vooral in de zorg-, onderwijs-, overige diensten- en horeca sector is het minder 
veilig om te werken tijdens de coroncrisis

In sommige sectoren is thuiswerken onmogelijk en is veilige afstand houden onmogelijk, personeel naar (thuis) werkmogelijkheden in %

500 100

Overige diensten

Industrie, energie

Openbaar bestuur

Zakelijke diensten

Horeca

Financiéle instellingen

Zorg

Informatie, communicatie

Groot- en detailhandel

Cultuur, sport, recreactie

Onderwijs

Vervoer

Bouw

Landbouw, delfstoffen

Thuiswerken onmogelijk, veilige afstand onmogelijkThuiswerken onmogelijk, veilige afstandThuiswerken mogelijk

Bron: Rabobank (2020) 
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Van de 4 mln mensen in middengroep die niet thuis kan werken loopt 0,7 mln
tijdens de coronacrisis gezondheidsrisico’s

1,2 miljoen
werkenden lopen 

gezondheidsrisico’s

0,7 mln
midden beroep

0,5 mln
hoger beroep

40k
lager beroep

Bron: ESB (2019) Bron: Rabobank (2020) Bron: CBS (2018)

We zagen dat 80% van de middengroep 
dus niét thuis kan werken. Van de 4 mln
mensen in middengroep die niet thuis 
kan werken heeft 0,7 mln een baan met 
gezondheidsrisico’s tijdens de 
coronacrisis. Typische sectoren die 
hieraan ten grondslag liggen is natuurlijk 
de zorgsector, horeca en onderwijs, maar 
ook andere dienstverlening zoals kappers 
en werkenden in het onderwijs. Het zijn 
banen die de handen aan het bed 
vereisen, of de klantcontacten in de 
winkel.

Een groot deel van deze werkenden zijn 
mensen in de middengroep, 
geclassificeerd op hun beroepsniveau: 
2&3.
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Van alle onveilige banen tijdens de coronacrisis, wordt 54% vervuld door de 
middengroep, 38% door de hoge groep en 7% door de lage groep

Werkzame beroepsbevolking per sector
naar beroepsniveau1

% veilige 
afstand 

niet 
mogelijk2

Onveilige werkzame beroepsbevolking per 
sector

naar beroepsniveau

“onveilige” 
contactrijke
sectoren

N totaal
x 1000

N midden
x 1000 (%)

N hoog
x 1000 (%)

N laag
x 1000 (%)

N totaal
x 1000

N midden
x 1000 (%)

N hoog
x 1000 (%)

N laag
x 1000 (%)

Zorg 1122 57% 36% 6% 60% 673 387 (57%) 243 (36%) 40 (6%)

Onderwijs 573 22% 77% 1% 45% 258 56 (22%) 198 (77%) 3 (1%)

Horeca 384 75% 3% 21% 50% 192 144 (75%) 7 (3%) 41 (21%)

Overige 
dienstverlen-
ing 192 73% 21% 5% 48% 92 67 (73%) 19 (21%) 4 (5%)

Totaal
bovenstaand

2271 
(100%)

1196
(53%) 897 (39%) 163 (7%) - 1215 654 (54%) 466 (38%) 88 (7%)

Totaal hele
A-markt*

8674 
(100%)

5116 
(59%)

2660 
(31%) 772 (9%) - - - - -

Tijdens de corona crisis zijn er sommige 
beroepen “onveilig”, namelijk risicovol 
voor gezondheidsrisico’s, omdat er geen 
veilige afstand gehouden kan worden in 
het beroep. Om uit te rekenen hoeveel 
banen in de meest contactrijke sectoren 
als “onveilig” kunnen worden bestempeld, 
nemen we het aantal banen in deze sector 
en vermenigvuldigen we deze met het 
percentage personeel in deze sector 
waarvoor thuiswerken onmogelijk is en 
een veilige afstand houden op werk ook 
onmogelijk is. Voor alle banen in de 
sectoren Zorg, Onderwijs, Zorg, Horeca en 
Overige dienstverlening, is er een 
individueel geschat van de banen waarin 
veilige afstand niet mogelijk is. 

Bijvoorbeeld, voor de Zorg pakken we het aantal 
werkenden en vermenigvuldigen we dit met het 
aandeel dat geen veilige afstand kan houden op 
werk: 1.122.000 * 0,6 = 673.000 werkenden die 

onvoldoende veilig afstand kan houden.

Bron: CBS (2018)
Bron: Rabobank (2020)
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De Nederlandse arbeidsmarkt bestaat niet uit één arbeidsmarkt, maar uit 
duizenden kleine regionale arbeidsmarkten

Bron: ABN Amro Economisch Bureau & Sector (2020) Bron: RaboResearch (2020)
Bron: CPB (2017) Bron: UWV (2020)

Het UWV maakt gebruik van 35 regionale 
arbeidsmarktregio’s, die ook zijn gebruikt in 
de hierop volgende analyse. 

Nederland heeft duizenden kleine 
arbeidsmarktregio’s. Dit komt omdat vraag en 
aanbod verschillend aanwezig is per regio. Dit 
resulteert in verschillende sectorstructuren 
per regio. Regionale mismatches op de 
arbeidsmarkt blijven volop aanwezig, mede 
door een beperkte woon-werk reisbereidheid 
van mensen. Zelfs de baanpolarisatie verschilt 
per regio. Tenslotte verschilt de impact van 
COVID-19 op de werkgelegenheid duidelijk 
per regio en functioneert de 
anderhalvemeter- en thuiswerk economie 
anders per regio.

Links is de arbeidsmarktkrapte per regio 
geplot op een kaart met de 35 verschillende 
arbeidsmarktregio’s. 
Als casus voor de woon-werk relatie pakken 
we mbo en gespecialiseerd verpleegkundigen.Regionale arbeidsmarktkrapte, 2020 1e kwartaal

De Spanningsindicator Arbeidsma
rkt is de verhouding tussen het 
aantal openstaande vacatures en 
het aantal geregistreerde 
werkzoekenden dat direct 
inzetbaar is. UWV gebruikt 
de Spanningsindicator Arbeids-
markt om aan te geven of een 
segment op de arbeidsmarkt ruim 
of krap is.

zeer krap

krap

gemiddeld

ruim

zeer ruim
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Er is krapte op de arbeidsmarkt in de zorg: vooral verpleegkundigen (mb0) en 
gespecialiseerd verpleegkundigen

Er is een tekort aan verpleegkundigen in 
Nederland. Dit terwijl zij onmisbaar zijn, 
zeker tijdens de coronacrisis. 
De Spanningsindicator Arbeidsmarkt van 
het UWV laat zien dat er voor 
verpleegkundigen (mbo en 
gespecialiseerd) veel krapte is, maar dat 
dit ook regionale verschillen vertoond. 

Naast dat er simpelweg meer 
verpleegkundigen nodig zijn in ons land, 
zouden regionale verschillen in tekorten te 
verklaren zijn met hoe aantrekkelijk het is 
om ergens te wonen en werken. Mensen 
maken een keuze waar ze gaan werken 
onder andere op basis van waar ze wonen, 
of op basis waarvan ze kunnen wonen. 

Regionale arbeidsmarkt krapte

Gespecialiseerd verpleegkundigen Mbo verpleegkundigen

Bron: UWV (2020)

zeer krap

krap

gemiddeld

ruim

zeer ruim
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De voornaamste probleemregio’s wat betreft aanbod van mbo en gespecialiseerd 
verpleegkundigen hebben extreme arbeidsmarkt krapte is én een te hoge huurprijs

In deze analyse gaan we uit van dat de 
werkenden nog géén hypotheek hebben 
en dus in de geliberaliseerde huur zitten. 

Het gemiddelde bruto jaarinkomen van 
een verpleegkundige (mbo) is € 35.004,00 
(indeed) en voor een gespecialiseerd 
verpleegkundige is dit € 50.592,00. Beide 
kwalificeren als middeninkomens. De 
tekorten zijn regionaal te verklaren door 
de hoge woonlasten voor 
middeninkomens. Regio’s als Noord-
Brabant, Gelderland en Groningen is de 
huurprijs nog te overzien. Echter, als we 
verschuiven naar Zuid-Holland en Noord-
Holland zien we dat de huurprijzen te 
hoog zijn. We constateren dat het in de 
Randstad erg kostbaar is om te huren, en 
dat dit dus minder aantrekkelijk is dan de 
regio.  Deze analyse laat het belang zien 
van lokale aanpak: regionale verschillen in 
woon-werk problematiek vereisen ook 
regionale aanpak in oplossingen. 

Probleem regios o.b.v. regionale arbeidsmarkt krapte & huurprijzen

Mbo verpleegkundigen

Zeer krappe arbeidsmarkt + hoge huurprijzen

Krappe arbeidsmarkt + hoge huurprijzen

Zeer krappe arbeidsmarkt + lagere huurprijzen

Krappe arbeidsmarkt + lagere huurprijzen

Gemiddeld krappe/ruime arbeidsmarkt

Bron: UWV (2020)
Bron: VGM NL & NVM (2020)

Gespecialiseerd verpleegkundigen
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Gemiddelde huurprijs is het hoogste in Noord-Holland (Q2 2020)

Bron:  VGM NL & NVM (2020).

€16

€8

€10

€12

Huurprijs per m2, boven de 
liberalisatiegrens

Provincie Prijs / 
m2

△Prijs
2020-2019

Noord-Holland €17,40 +5.0%

Zuid-Holland €12,85 -0.7%

Groningen €11,26 -0,6%

Flevoland €10,75 +17,6%

Zeeland €10,61 -2.9%

Noord Brabant €10,53 +2.6%

Gelderland €10,38 +5,8%

Overijssel €9,74 +6.5%

Limburg €9,69 +4.9%

Drenthe €9,60 +1,8%

Friesland €8,88 +0,6%

Gemeentes Prijs / 
m2

△Prijs
2020-2019

Amsterdam €20,61 +0,5%

Haarlem €17,01 -2,2%

Amstelveen €16,83 +1,8%

Utrecht €13,87 +11,3%

Den Haag €13,29 -3,5%

Rotterdam €13,22 -3,9%

Den Bosch €12,38 +11,3%

Arnhem €12,18 +1,4%

Almere €12,12 +29,5%

Groningen €12,03 -3,4%

Amersfoort €11,96 +10,9%

Eindhoven €11,40 +2,3%
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Gemiddelde verkoopprijs bestaande koopwoningen

Bron: CBS (2020)

Stel dat de verpleegkundigen uit het 
voorbeeld nu ook opzoek zijn naar een 
koophuis. Dan ben je aangewezen op de 
verkoopprijzen op de woningsmarkt, 
zoals hier is geplot (2019).

Ook al is er genoeg werk in de Randstad, 
een huis kopen zal nagenoeg onmogelijk 
zijn als verpleegkundige. Aangewezen op 
de huursector is Amsterdam ook heel erg 
duur, zoals we zagen in de vorige 
analyses. Een logische keuze is dan 
ergens anders wonen en werken: 
bijvoorbeeld in Gelderland, Noord-
Brabant of Overijssel. 
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Regionale mismatches op de arbeidsmarkt blijven volop aanwezig, waar een 
belangrijke indicator de reisbereidheid is  

Bron: Duijn, S en S.M.W. Phlippen (2019)
Bron: ABN Amro (2020)

38 km

Woon-werkafstand werknemers per regio, 2016

Minder dan 14 (km)

14 to 21 (km)

21 to 28 (km)

28 to 35 (km)

35 of meer (km)

De typische werkzoekende Nederlander 
geeft een reisbereidheid van 38 km voor 
een baan.

Vooral in de Randstad wonen 
werknemers dichtbij hun werk, en in de 
regio wonen werknemers verder van 
hun werk af. 

Arbeidsmarkt- en 
woningmarktontwikkelingen kunnen de 
woon- en werklocatie beïnvloeden: 
daarom het interessant om te kijken 
wat de thuiswerktrend doet met de 
locatieafhankelijkheid van werk en 
daarmee de woon-werk relatie en de 
regionale mismatches op de 
arbeidsmarkt.  

Voor mij is het 
belangrijk om naar 

mijn werk 
te kunnen fietsen
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Thuiswerken is een trend die op de lange termijn zal blijven en impact heeft op de 
wisselwerking op regionale arbeidsmarkten

Bron: CBS (2020) Bron: NOS (2020) Bron: KiM (2020) Bron: Konklijke Ahrend (2020) Bron: Willis Towers Watson (2020)

84%

45%

60%

60%

Werkgever

Thuiswerker

Huidige thuiswerkers en werkgevers verwacht dat 
een vorm van thuiswerken en vergaderen blijft

Digitaal vergaderen Thuiswerken

Het thuiswerken is 
mij enorm bevallen. 
Het zorgt voor een 

wisselwerking tussen 
concentratie en rust. 

Thuiswerken is met 38% toegenomen ten 
opzichte van 2019. Organisaties houden 
rekening met een andere kantoor- en 
werksituatie dan voor de crisis en  wat het 
nieuwe normaal gaat zijn. 67% van de 
werkgevers heeft nog geen einddatum 
gepland voor het stoppen met de flexibele 
werkregelingen. D66 en GroenLinks willen van 
thuiswerken wettelijk recht maken, en de FNV 
start de onderhandelingen over een 
thuiswerkregeling met werkgevers.
Mensen hoeven niet meer dichtbij werk te 
wonen, want werk verplaatst meer naar huis. 
Als de thuiswerktrend aanhoudt, dan kan de 
regionale factor in het zoeken en aanbieden 
van werk minder belangrijk worden. Dit kan 
leiden tot minder  sterke regionale 
aanbodverschillen op de arbeidsmarkt. Echter 
verschilt de mogelijkheid hiervan per sector en 
per beroep. Doordat verschillende sectoren in 
meer en mindere mate vanuit huis kunnen 
opereren, heeft de sectorstructuur van regio’s 
mogelijk impact op het functioneren van 
regionale economieën in een 
anderhalvemetereconomie.

Thuiswerken +38%
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De gemiddelde woonwens verandert door thuiswerken, maar een 
huiszoekende in de middengroep kan niet profiteren van deze woonwensen

Bron: Funda (2020)

De blijvende trend rondom thuiswerken 
brengt veranderingen met zich mee 
omtrent de woon-werkrelatie. Wanneer je 
huis soms ook je kantoor is, veranderen je 
woonwensen. Zo blijkt uit onderzoek van 
de Funda dat filters zoals “woonhuis” en 
“buitenruimte” populairder zijn geworden. 
Mensen die al wilden verhuizen kunnen nu 
hun zoekgebied uitbreiden dankzij 
thuiswerken. Interessant hier is om op te 
merken dat 4 miljoen mensen in 
middengroepberoepen niet thuis kunnen 
werken en niet kunnen genieten van de 
verkregen vrijheid in woonwensen. Zij 
kunnen dus niét een groter huis in Drenthe 
wonen. Uit onze interviews blijkt dat de 
afstand tot werk, dus de “fysieke locatie”, 
als minder belangrijk wordt ervaren in de 
woonwens door mensen die thuis kunnen 
werken. Dit brengt dus een interessante 
mobilieitsverandering teweeg en kan 
invloed hebben op regionale aanbod van 
arbeid.

De afstand naar mijn werk is 
een stuk minder belangrijk 

geworden door het 
thuiswerken. Dat is wel 

veranderd.

Gebruikte filters op Funda sinds het begin van de 
coronacrisis
▪ 'woonhuis' +18 %
▪ 'appartement’ -11%
▪ ‘buitenruimte’ en ‘tuin’ +19%

Verandering in voorkeuren
▪ 70% vindt voldoende leefruimte belangrijker
▪ 50% vindt extra kamers belangrijker
▪ 65% vindt het hebben van een tuin belangrijker
▪ 25% vindt een beperkte reisafstand naar werk

minder belangrijker

Het maakt niet zo veel uit voor werk waar ik nu 
woon. Ik zoek meer ruimte voor in mijn huis, dus ik 

overweeg nu de stad uit te verhuizen!
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De 4 mln mensen in de middengroep die kunnen niet thuiswerken hebben minder 
keuzevrijheid in hun woon-werk relatie, en lopen kansen mis

Baan

Woonplek en 
reisbereidheid 
straal4

Woonplek als 
thuiswerken 
mogelijk is

Bron: Interview NDT (2020) Bron: NRC (2020) Bron: ABN Amro (2020) Bron: Duijn en Phlippen (2019)

Mensen die al 
wilden verhuizen 
kunnen nu hun 
zoekgebied 
uitbreiden dankzij 
thuiswerken2

Expert

Ik moet vlakbij het 
AMC wonen voor 

mijn werk, maar de 
huurprijs is 

ontzettend hoog!
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Dit rapport is het resultaat van de analysefase van de 
Nationale DenkTank 2020. Het schetst de complexiteit van 
de maatschappelijke ontwikkelingen waar de 
middengroepen in Nederland tegenaan lopen. De inzichten 
gepresenteerd in dit rapport laten zien dat het perspectief 
van de middengroepen in Nederland door een combinatie 
van factoren onder druk is komen te staan. Zo zorgen 
veranderingen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de 
financiële situatie en de maatschappelijke bubbelvorming 
ervoor dat deze groep in een steeds benauwdere positie 
terechtkomt.

Deze analyses vormen de basis voor de volgende fase – de 
oplossingsfase – waarin de deelnemers van de DenkTank
2020 zich zullen buigen over innovatieve oplossingen.

Meer informatie over de Nationale DenkTank 2020 kan 
worden gevonden op www.ndt20.nl. Vragen naar aanleiding 
van dit analyserapport kunnen worden gestuurd naar 
info@nationale-denktank.nl. Meer vragen over stichting de 
Nationale DenkTank of de jaarlijkse DenkTank? Kijk op 
www.nationale-denktank.nl.

Slotwoord

http://www.ndt20.nl/
mailto:info@nationale-denktank.nl
http://www.nationale-denktank.nl/
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Bedankt voor uw steun, themapartners Stichting de Nationale DenkTank 2020
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Bedankt voor uw steun! 

Structurele partners (meerjarig):

Themapartners 2019: Themapartners 2018: Themapartners 2017:
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▪ De Nationale DenkTank & Motivaction (2020); Survey NDT’20

▪ De Nederlandsche Bank (2020); Huizenprijs meer samen met financieringsruimte koper dan

met woningtekort 
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loopbaantrajecten

▪ https://ambtenarensalaris.nl (voor CAO-lonen politie-agent)

▪ https://app.nos.nl/schaarste-woningmarkt/index.html (NOS, Schaarste woningmarkt)

▪ https://cao-ziekenhuizen.nl/ (voor CAO-ziekenhuizen)

▪ https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/politieke-ambtsdragers/gemeenten/ (Kennis
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ambtsdragers overzicht – gemeenten)
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https://ambtenarensalaris.nl/
https://app.nos.nl/schaarste-woningmarkt/index.html
https://cao-ziekenhuizen.nl/
https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/politieke-ambtsdragers/gemeenten/
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https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/politieke-ambtsdragers/waterschappen/
https://www.datawonen.nl/
https://www.loonwijzer.nl/
https://www.nationalevacaturebank.nl/
https://www.poraad.nl/
https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/#intcamp=pa-homepage-hypotheek&inttype=tegel-hypotheek&intsource=particulieren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/democratie/werking-parlementaire-democratie
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/bouwen-en-wonen
https://www.zorgwijzer.nl/
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