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Internationale trends zoals technologische vooruitgang en globa-

lisering veranderen de structuur van de arbeidsmarkt, en daarmee 

ook de vraag naar vaardigheden. In de voorbije decennia hebben 

vooral hoogopgeleide jobs aan belang gewonnen op de arbeids-

markt, en dit voornamelijk ten koste van jobs die een gemiddeld 

opleidingsniveau vereisten. Recente schattingen (Nedelkoska & 

Quintini, 2018) tonen aan dat deze trend zich zal verderzetten in 

de nabije toekomst, maar ook dat het risico voor automatisering 

zal toenemen in de laagste opgeleide jobs, die voorlopig weinig 

invloed van automatisering ondervonden hadden. Al deze verande-

ringen zorgen ervoor dat sommige jobs verdwijnen en dat andere 

jobs grondig veranderen, maar de globale impact op tewerkstel-

ling is nog steeds positief. Gregory, Salomons en Zierahn (2016), 

en Autor en Salomons (2018) tonen inderdaad aan dat het ver-

dwijnen van jobs door automatisering en globalisering meer dan 

gecompenseerd wordt door jobcreatie in andere delen van de ar-

beidsmarkt. De veranderende structuur van de arbeidsmarkt heeft 

uiteraard wel implicaties voor ongelijkheid wanneer middenklasse 

jobs verdwijnen. Dit artikel beschrijft eerst hoe de structuur van 

de arbeidsmarkt in ontwikkelde landen veranderd is in recente 

jaren, en gaat vervolgens in op een van de kanalen van jobcreatie, 

de lokale jobmultiplicator. Ten slotte kijkt dit artikel naar inter-

nationale verschillen in loonongelijkheid, en meer bepaald naar de 

rol die vaardigheden spelen in het verklaren van deze verschillen.

De polarisatie van de 
arbeidsmarkt

Onder impuls van internationale 
trends, zoals globalisatie, maar 
vooral technologische vooruit-
gang, is het belang van midden-
klassejobs in de arbeidsmarkten 
van ontwikkelde landen in recente 
jaren gedaald. Deze middenklasse 
jobs zijn vaak zeer routinematig en 
daardoor makkelijk te vervangen 
door technologie. De inhoud van 
routinejobs, zoals boekhouding 
of bandwerk, is door technologi-
sche vooruitgang danig veranderd 
in de afgelopen decennia. In an-
dere delen van de arbeidsmarkt 
is de impact beperkter gebleven, 
net omdat technologie (nog) niet 
in staat is taken in deze jobs over 
te nemen. Hoogopgeleide jobs die 
een grote mate van creativiteit, 
probleemoplossend vermogen 
en kritisch denken vereisen, zo-
als managers of ingenieurs, heb-
ben aan belang gewonnen in de 
arbeidsmarkt. Maar ook sommige 
laagopgeleide jobs zijn moeilijk te 
automatiseren, vaak omdat ze so-
ciale vaardigheden vereisen of on-
gestructureerde taken uitvoeren. 

De veranderende structuur van de 
arbeidsmarkt en het belang van 
vaardigheden

Vandeweyer, M. (2018). Essays on employment, skills and inequality (Dissertatie). 
Leuven: KU Leuven.
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Het aandeel van deze laagopgeleide jobs, zoals 
obers en zorgverleners, is dan ook toegenomen 
relatief ten opzichte van routinejobs in het mid-
den van het loon- en vaardighedenspectrum. Deze 
veranderende structuur van de arbeidsmarkt wordt 
in de literatuur omschreven als jobpolarisatie, en 
werd voor het eerst gedocumenteerd in de Verenig-
de Staten en Europa door Wright en Dwyer (2003), 
Goos en Manning (2007) en Autor, Katz en Kearney 
(2006).

Goos, Rademakers, Salomons en Vandeweyer 
(2015) beschrijven het fenomeen van jobpolarisa-
tie aan de hand van een intuïtief model, waarin 
tewerkstelling per sector verandert ten gevolge van 
een daling van de prijs van kapitaal (door tech-
nologische vooruitgang). Sectoren die routineta-
ken voorheen vooral door relatief laaggeschoolde 
werkkrachten lieten uitvoeren vervangen geleide-
lijk aan hun werknemers door technologie, waar-
door deze werknemers zich genoodzaakt zien om 
naar sectoren te verhuizen die laaggeschoolde ar-
beid vereisen en weinig technologie gebruiken. 
Aan het andere eind van het spectrum stijgt de te-
werkstelling in de kapitaalintensieve sectoren die 
vooral hoogopgeleid personeel in dienst hebben 
voor taken complementair aan de taken uitgevoerd 

door technologie. Deze toename in tewerkstelling 
is het gevolg van een meer intensief gebruik van 
technologie door een daling van de kost van tech-
nologie, en dus ook de complementaire taken uit-
gevoerd door hoogopgeleid personeel, maar ook 
van een hogere vraag naar producten uit deze sec-
toren door een daling van de consumentenprijs (als 
gevolg van goedkopere technologie).

Aan de hand van KLEMS-data voor de periode 1980 
tot 2005 worden de voorspellingen van het een-
voudige theoretische model voor Europese landen 
en de Verenigde Staten getest. Hiervoor maken we 
gebruik van een regressieanalyse. Figuur 1 stelt de 
resultaten van deze analyse grafisch voor en toont 
de veranderingen in tewerkstellingsaandelen in 
Europese landen per sector gerangschikt naar ka-
pitaalintensiteit. Een gepolariseerde trend is duide-
lijk zichtbaar in de laatste decennia: tewerkstelling 
groeide vooral in de meest en minst kapitaalinten-
sieve sectoren. Er zijn echter duidelijke verschillen 
te zien tussen verschillende tijdsperiodes. Waar in 
de jaren ’80 en ’90 tewerkstelling vooral toenam in 
de hoogopgeleide kapitaalintensieve sectoren, zijn 
het voornamelijk de laagopgeleide jobs die aan be-
lang gewonnen hebben in het begin van de jaren 
2000.

Figuur 1.
Jobpolarisatie in Europa (1980-2005)
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Het theoretisch model voorspelt ook dat de meest 
kapitaalintensieve sectoren hun gemiddelde prijs 
zien dalen relatief ten opzichte van minder kapi-
taalintensieve sectoren, als gevolg van prijsdalingen 
van kapitaal. Dit wordt bevestigd in de KLEMS-data 
voor Europa en de Verenigde Staten, en komt over-
een met de zogenaamde Baumol’s cost disease (wet 
van Baumol), die stelt dat prijzen in dienstensecto-
ren die weinig productiviteitsgroei kennen relatief 
sneller stijgen dan prijzen in sectoren waar de pro-
ductiviteit toeneemt.

Een belangrijke bijdrage van het theoretisch model 
is dat het voorwaarden afleidt waaraan voldaan 
moet zijn om het fenomeen van jobpolarisatie te 
verkrijgen. Zo zal de vraag naar laaggeschoolde 
arbeid in de routinejobs enkel dalen als de prijsge-
voeligheid in de minst kapitaalintensieve sectoren 
niet te hoog is (ten opzichte van de mate waarin 
kapitaal en laaggeschoolde arbeid substitueerbaar 
zijn). Als consumenten van goederen in de minst 
kapitaalintensieve sectoren zeer prijsgevoelig zijn, 
zullen zij ten gevolge van prijsdalingen in de meer 
kapitaalintensieve sectoren (door een daling van 
de prijs van kapitaal) meer consumeren van die 
goedkoper geworden goederen en zo de vraag 
naar laaggeschoolde arbeidskrachten in deze sec-
toren in stand houden. Het is slechts als consu-
menten niet sterk reageren op prijsverschillen dat 

de laaggeschoolde arbeidskrachten zich verplaat-
sen naar de minst kapitaalintensieve sectoren. Ge-
lijkaardige voorwaarden zijn nodig voor de ver-
plaatsing van hoogopgeleide werknemers naar 
de meest kapitaalintensieve sectoren. Het model 
toont dus aan dat de polarisatie van de arbeids-
markt geen natuurlijk fenomeen is dat altijd en 
overal van toepassing zal zijn, maar dat er belang-
rijke factoren zijn zoals de substitueerbaarheid van 
kapitaal en arbeid en de relatieve prijsgevoeligheid 
in sectoren, die een impact hebben op dit feno-
meen.

De lokale jobmultiplicator

Technologische vooruitgang doet de vraag naar 
hooggeschoolden met een technische achter-
grond toenemen. Tewerkstelling in hoogtechno-
logische industrieën en STEM-jobs (science, tech-
nology, mathematics en engineering) heeft een 
sterke groei gekend in het afgelopen decennium. 
Volgens Goos, Konings en Vandeweyer (2018) 
groeide tewerkstelling in de hightech1 sector in 
de periode 2000 tot 2011 in Europa met 19%, een 
significant sterkere groei dan totale tewerkstelling 
(8%). Het aandeel van hightech in totale tewerk-
stelling steeg dan ook van 9% naar 10% in de-
zelfde periode.

Tabel 1.
Hightech tewerkstelling in Belgische en Nederlands provincies

 België  Nederland

Provincie Aandeel 
hightech 2011

Verandering 
2000-2011 (ppt)

Provincie Aandeel 
hightech 2011

Verandering 
2000-2011 (ppt)

Vlaams-Brabant 16,5% 3,3 Utrecht 11,2% -0,7

Waals-Brabant 14,9% 2,2 Flevoland 10,9% -0,5

Namen 12,8% 2,0 Noord-Brabant 10,4% -0,5

Oost-Vlaanderen 12,6% -0,5 Limburg 10,0% -0,2

Antwerpen 12,3% 0,4 Zuid-Holland 9,9% -0,7

Brussels Gewest 12,1% 1,8 Noord-Holland 9,9% -1,1

Limburg 11,6% 0,6 Gelderland 9,9% -0,9

Luik 11,6% 2,3 Overijssel 9,6% 0,4

Luxemburg 10,9% 1,5 Groningen 9,5% -0,8

Henegouwen 10,6% 1,2 Drenthe 9,2% 0,0

West-Vlaanderen 9,3% 1,2 Friesland 8,4% -0,5

Noot: Geen data beschikbaar voor de provincie Zeeland.
Bron: EU-LFS & Eurostat Regional Science and Technology Statistics Database
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De intensiteit van hightech tewerkstelling varieert 
sterk tussen Europese landen en regio’s. Tsjechië is 
het land met het hoogste aandeel hightech in totale 
tewerkstelling (13,7% in 2011), terwijl het aandeel 
het laagst is in Portugal (5,6%). België en Nederland 
scoren goed, met respectievelijk 12,2% en 10% high-
tech. Verschillen tussen regio’s in beide landen zijn 
aanzienlijk (tabel 1). Het hightech aandeel is hoog 
in regio’s als Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, 
maar veel lager in de provincies Friesland, Drenthe 
en West-Vlaanderen. Opmerkelijk is dat het aandeel 
hightech tewerkstelling in alle Belgische provincies 
behalve Oost-Vlaanderen toenam in de periode 
2000 tot 2011, terwijl er in Nederland slechts in één 
provincie een toename was (Overijssel).

Een analyse van de variatie van hightech aande-
len over de tijd toont dat de verschillen tussen 
Europese regio’s niet zijn afgenomen en dat ook 
verschillen tussen regio’s binnen landen constant 
zijn gebleven. Dit toont aan dat hightech jobs vaak 
geconcentreerd zijn in specifieke regio’s en dat het 
moeilijk is voor andere regio’s om bij te benen.

Hightech jobcreatie is niet enkel voordelig voor 
hoogopgeleide personen met een technisch pro-
fiel, maar draagt indirect ook bij tot jobcreatie in 
andere sectoren. Nieuwe jobs in de hightech sector 
kunnen ervoor zorgen dat de vraag naar lager ge-
schoolde werknemers in andere sectoren in dezelf-
de regio toeneemt. Dit multiplicator-effect werkt 
via twee kanalen, een productie- en consumptie-
kanaal. Bepaalde taken, voornamelijk uitgevoerd 
door laaggeschoolde arbeid, zijn complementair 
met hightech jobs in het productieproces, en een 
toename in hightech jobs zal dus ook de vraag naar 
deze lager geschoolde arbeidskrachten doen toene-
men. Daarenboven zullen werknemers in hightech 
jobs, die vaak goedbetaald zijn, meer lokale dien-
sten consumeren, zoals restaurantbezoekjes en ba-
bysitdiensten. Deze toegenomen consumptie zorgt 
opnieuw voor extra jobs, voornamelijk in sectoren 
die vooral laaggeschoolde arbeid gebruiken.

De lokale hightech jobmultiplicator wordt geschat 
aan de hand van een regressie die kijkt naar het 
verband tussen de verandering in tewerkstelling 
buiten de hightech sector in een specifieke regio 
(in een periode van vijf jaar) en de verandering in 
hightech tewerkstelling in dezelfde regio en perio-
de. De regressie houdt rekening met landspecifieke 

aspecten en corrigeert voor factoren die zowel een 
impact op tewerkstelling in en buiten de hightech 
sector hebben.2

De resultaten van de regressieanalyse tonen aan 
dat voor iedere job in de hightech sector ongeveer 
vier jobs in andere sectoren gecreëerd worden. Dit 
resultaat ligt in de lijn van een eerdere berekening 
van de hightech jobmultiplicator in de Verenigde 
Staten (Moretti, 2010). Een verdere analyse van de 
verschillende componenten van hightech tewerk-
stelling en tewerkstelling buiten hightech, toont 
aan dat het inderdaad laagopgeleide jobs (niet-
STEM buiten de hightechindustrie) zijn die gecre-
eerd worden door het multiplicatoreffect.

De grootte van de multiplicator verschilt tussen re-
gio’s en is groter in regio’s met een hoge beschik-
baarheid van laaggeschoolde arbeid, maar ook in 
regio’s met hoge arbeidsmobiliteit (gemeten als 
het verschil tussen immigratie en emigratie in een 
regio). Dit toont aan dat de beschikbaarheid van 
arbeid, zowel in de regio zelf als door het aantrek-
ken van arbeidskrachten uit andere regio’s, een 
belangrijke vereiste is voor de werking van de mul-
tiplicator. Verdere analyse toont aan dat de multi-
plicator hoger is in regio’s met relatief lage niveaus 
van bruto binnenlands product (bbp) per capita. 
De resultaten per landengroep geven aan dat de 
multiplicator groter is in Zuid-Europa dan elders.

Vaardigheden en loonongelijkheid

De veranderende structuur van de arbeidsmarkt, 
waarin de middenklasse jobs aan belang inboeten, 
heeft implicaties voor ongelijkheid. In recente de-
cennia is de inkomensongelijkheid in veel landen 
significant toegenomen. Onderzoekt toont aan dat 
ongelijkheid nefast is voor sociale mobiliteit en co-
hesie, maar ook voor economische groei (Ostry, 
Berg, & Tsangarides, 2014; Cingano, 2014). Hoewel 
de rol van technologische vooruitgang en globali-
satie, en de daarmee gepaarde veranderende vraag 
naar vaardigheden, in toenemende ongelijkheid 
veelvuldig onderzocht is in de literatuur (onder 
meer Blinder, 2009; Autor, Dorn, & Hanson, 2016), 
wordt er minder vaak gekeken naar de factoren 
die internationale verschillen in ongelijkheid ver-
klaren. Nochtans zijn verschillen tussen landen erg 
groot. In het meest ongelijke OESO-land (Mexico, 
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gemeten aan de hand van de Gini-coëfficiënt van 
beschikbaar inkomen) is ongelijkheid bijna twee-
maal zo hoog als in het minst ongelijke land (IJs-
land).

Broecke, Quintini en Vandeweyer (2017) tonen 
aan dat vaardigheden een belangrijke rol spelen 
om deze verschillen te verklaren. Aan de hand van 
een herwegingsoefening kijken ze hoe de onge-
lijkheid in de Verenigde Staten eruit zou zien als 
het land het vaardigheidsniveau of de prijs van 
vaardigheden van andere OESO-landen zou heb-
ben. Informatie omtrent vaardigheden van volwas-
senen in OESO-landen is afkomstig van de PIAAC-
enquête, die de taal- en rekenvaardigheden en het 
probleem oplossend vermogen van volwassenen 
meet. Vlaanderen en Nederland scoren sterk in 
deze test, veel sterker dan bijvoorbeeld de Verenig-
de Staten (tabel 2). De prijs van vaardigheden, ge-
meten als de procentuele toename in lonen bij een 
toename in vaardigheden, is relatief laag in zowel 
Vlaanderen als Nederland. Tabel 2 toont ook dat de 
loonongelijkheid in Vlaanderen en Nederland lager 
is dan in de meeste OESO-landen.

De resultaten van de herwegingsoefening tonen 
aan dat verschillen in het niveau van vaardigheden 
tussen landen weinig tot niets van de internationale 
verschillen in loonongelijkheid kunnen verklaren. 
De prijs van vaardigheden is daarentegen wel een 
belangrijke factor. De rol van de prijs van vaardig-
heden wordt in de literatuur veelal verklaard door 
verschillen in institutionele set-up tussen landen, 
aangezien deze in belangrijke mate de prijs van 
vaardigheden beïnvloedt. Denk bijvoorbeeld aan 

het minimumloon of de sterkte van collectieve 
arbeidsovereenkomsten. De prijs van vaardighe-
den kan echter ook door de beschikbaarheid van 
deze vaardigheden beïnvloed worden. Wanneer de 
vraag naar een bepaalde vaardigheid groter is dan 
het aanbod ervan, zal dit een opwaartse druk op de 
prijs hebben. In de tegengestelde situatie, wanneer 
het aanbod groter is dan de vraag, beïnvloedt dit 
de prijs negatief.

Een gelijkaardige herwegingsoefening toont aan dat 
onevenwichten in vraag en aanbod een belangrijke 
rol spelen om internationale verschillen in loonon-
gelijkheid te verklaren, ongeveer even belangrijk 
als institutionele aspecten zoals het minimumloon. 
Ongeveer 9% van het verschil in loonongelijkheid 
(gemeten als de Gini-coëfficiënt) tussen Vlaande-
ren en de Verenigde Staten kan verklaard worden 
door verschillen in (on)evenwicht tussen vraag en 
aanbod van vaardigheden. Voor het verschil tus-
sen Nederland en de Verenigde Staten loopt dit op 
tot 13%. Gemiddeld over alle beschikbare OESO-
landen bedraagt dit aandeel 18%.

Ook verschillen in institutionele aspecten hebben 
een belangrijke impact. Vlaanderen en Nederland 
hebben een relatief hoog minimumloon (ten op-
zichte van het gemiddeld loon in de arbeidsmarkt), 
dat meer dan 50% hoger is dan het relatief mini-
mumloon in de Verenigde Staten. Verschillen in mi-
nimumlonen verklaren dan ook 7% van het verschil 
in ongelijkheid voor Vlaanderen en 8% voor Ne-
derland. In alle beschikbare OESO-landen bedraagt 
dit aandeel gemiddeld 5,5%. Het minimumloon kan 
uiteraard enkel verschillen aan de onderkant van 

Tabel 2.
Vaardigheden en loonongelijkheid

Vaardigheden Loonongelijkheid

Gemiddelde PIAAC score Returns P90/P10 P90/P50 P50/P10 Gini

Vlaanderen 287 14% 2,59 1,66 1,56 0,21

Nederland 287 15% 3,32 1,81 1,84 0,26

Verenigde Staten 261 23% 4,80 2,39 2,01 0,34

OESO-gemiddelde 270 16% 3,67 2,07 1,75 0,28

Noot: Het OESO-gemiddelde is het ongewogen gemiddelde van de 29 OESO-landen/regio’s die deelnemen aan de PIAAC-enquête. 
De PIAAC-score refereert naar taalvaardigheden. De returns zijn geschat aan de hand van een regressie en tonen de procentuele 
toename in uurlonen bij een toename van (gestandaardiseerde) vaardigheden. Eenzelfde toename in vaardigheden in Vlaanderen 
als in de Verenigde Staten, zal de lonen in Vlaanderen met 14% doen stijgen en in de Verenigde Staten met 23%.
Bron: PIAAC-enquête



 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco • 2/2018 89

de loonverdeling verklaren. Een ander potentieel 
belangrijke institutionele factor is de sterkte van 
collectieve arbeidsovereenkomsten. In Vlaande-
ren is 96% van de werknemers gedekt door een 
collectief akkoord, in Nederland bedraagt dit aan-
deel 84%. Dit is veel hoger dan in sommige andere 
OESO-landen, zoals Korea (10%), Litouwen (12%) 
en de Verenigde Staten (13%). Verschillen in dek-
kingsgraad van collectieve arbeidsovereenkomsten 
verklaren 58% van het verschil in loonongelijkheid 
tussen België en de Verenigde Staten. Voor Neder-
land bedraagt dit 42%, het OESO-gemiddelde is 
27,5%.3

Institutionele aspecten zijn dus inderdaad belang-
rijk om internationale verschillen in loonongelijk-
heid te verklaren, maar zo ook het evenwicht tus-
sen vraag en aanbod van vaardigheden. Een beleid 
dat tot doel heeft ongelijkheid te verminderen, kan 
dus best ook een luik hebben dat inzet op het beter 
op mekaar afstemmen van het aanbod van en de 
vraag naar vaardigheden.

Conclusie

De structuur van de arbeidsmarkt verandert en dat 
leidt tot een wijziging in de vraag naar vaardighe-
den. Technologische vooruitgang zorgt ervoor dat 
steeds meer taken geautomatiseerd worden, maar 
in bepaalde taken behoudt menselijk kapitaal het 
voordeel. Dat is bijvoorbeeld het geval voor jobs 
met een belangrijk sociaal aspect, maar ook jobs 
die creativiteit en kritisch denkvermogen verei-
sen. Investeren in vaardigheden, en meer bepaald 
in die vaardigheden die belangrijk zijn of zullen 
worden in de arbeidsmarkt, wordt steeds belang-
rijker. Levenslang leren wordt een vereiste om te-
gemoet te kunnen komen aan de veranderingen 
op de arbeidsmarkt en ervoor te zorgen dat werk-
zoekenden en werknemers toegang hebben tot de 
beschikbare arbeidsmarktopportuniteiten. Daaren-
boven, zoals beschreven in dit artikel, draagt een 
goede afstemming van het aanbod van vaardighe-
den op de vraag bij tot lagere ongelijkheid in de 
samenleving.

Niettegenstaande zijn vaardigheden niet de volle-
dige oplossing. Veel van de jobs die aan belang toe-
nemen zijn van hoge kwaliteit (met hoge lonen), 
maar ook de vraag naar laaggeschoolde jobs neemt 

toe. Deze jobs zijn vaak niet erg aantrekkelijk, met 
lage lonen en beperkte doorgroeimogelijkheden. In 
deze jobs is het van belang om te blijven inves-
teren in vaardigheden, maar ook andere aspecten 
die de kwaliteit van deze jobs verbeteren zijn van 
belang (zoals minimumlonen en sociale dialoog). 
Een sterk sociaal vangnet kan ervoor zorgen dat 
voor mensen die hun job verloren door structurele 
veranderingen, de transitie naar een nieuwe job 
makkelijker verloopt.

Marieke Vandeweyer 
KU Leuven; OESO

Noten
1. Hightech wordt door Goos, Konings en Vandeweyer (2018) 

gedefinieerd als de combinatie van traditionele hightech 
sectoren (bv. productie van farmaceutische producten) en 
STEM-beroepen.

2. De toename in hightech tewerkstelling in een regio wordt 
geïnstrumenteerd met de groeivoet in hightech tewerk-
stelling in het respectievelijke land (exclusief de regio), 
vermenigvuldigd met de initiële hightech tewerkstelling 
in de regio.

3. De resultaten voor Frankrijk zijn niet in rekening genomen 
bij het berekenen van dit gemiddelde, aangezien de Franse 
resultaten duidelijke uitschieters zijn.
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